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dapat pasukan? sukarela Soviet. 
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Tilpon 1 

Pemerbit (N.V, Suara Merdeka” 
Penjelenggara 3 Hetami 
Alamat 3 Dji. Merak (Purwodinatan Utara) 11a 

  

  

ata Sukarela Rusia 
Asal Inggris-Perantjis Segera Ta- 
tik Pasukannja—Bulganin Desak 
Supaja Negara2 Penjerang 
Geati Kerugian “ “a,1      

Mesir Tak Akan Min- Di          
| Seruan Pemerintah Kepada Seluruh 
Maejarakat Bertalian Dengan Ke- 

| adaan Dalam A.D. Dewasa Ini   

  

4 

PERDANA MENTERI Uni So- NT (Ai Bulganin hari 
Kemis telah menjampaikan nota2 | F3 .merintah2 Ing- 
gris, Perantjis dan Israel mengenai mx gresi ketiga nega 
ra ini terhadap Mesir. Dalam nota ag Bulganin.- meng- 
usulkan supaja ketiga "3 agresor itu membajar pengganti 
kerugian kepada Mesir, bagi kehantjuran jang telah diderita 
Mesir di Port Said dan disemenandjung Sinai sebagai akibat 
penjerbuan dan pertemp 
Seterusnja 

  

selandjutnja mengatakan bahwa: Bulganin memberi 
Us i Mesir tidak menerima baik ta- tahukan bahwa Uni Sovjet tidak 

lagi menentan ngiriman pasu , : kun2 ah PBR kadaera Tee mendjak penghentian tembak-me 
2 nembak. Dengan demikian maka 

Dalam pada itu Bulganin me|soal pengiriman pasukan2 suka 
njokong pendirian Mesir supaja|rela Sovjet untuk Mesir itu men 
pasukan2 Posisi PBB itu ditem|djadi irrelevant. Istouani menga- 
patkan didaerah garis demarkasi|takan seterusnja bahwa ia ber- 
Mesir-Israel jg ditetapkan dalam|bitjara atas nama “segala negara | 
tahun 1949, dan djangan hanja|Arab jang diwakili di RFD: 
didaerah Terusan Suez sadja.  |Mesir, Irag, Jordania, Libanon, 

.. Sebagaimana diketahui, Peran-| Sudan dan Syria. g 
tjis telah menjatakan' keinginan Pasukan sukarela tetap| 
nja mua pasukan Polisi PBB diperlukan Mesir. | 
Ini mendjaga disepandjane Terul Dalam pada itu Kedutaan san Suez "untuk mendjamin ke : 
bebasan: pelajaran”. 

Sementara itu seorang djuru- 
bitjara kedutaanbesar Mesir di 
Moskow menerangkan kepada 
pers hari Kemis kemaren dulu, 
bahwa Mesir tidak akan minta 
hantuan pasukan2 sukarela dari 
Uni Soviet, kalau pasukan2 Ing- 

keta itu. 

maren mendjefaskan, bahwa se- 
lama pasukan2 asing masih 
dibumi Mesir pasukan2 sukarela 
masih diperlukan dan akan tetap 
diperlukan Mesir.  Pendjelasan 
tsb. diberikan berkenaan  dgn.| 
berita2 Reuter dari New Delhi jg 

  

waran? pengiriman sukarela, se-| 

t. | pertanjaan 
sir di Djakarta hari Djum'at ke| pahwa dalam pertemuan itu 

ada hubungan dengan perkembangan 
dalam Angkatan Darat. 

DJUM'AT PAGI kemaren bertempat dirumah Wakil 
Perdana Menteri Roem telah diadakan perundingan selama 
34 djam antara Wakil2 Perdana Menteri Mr. Moh. Roem dan 
Idham Chalid dengan ketiga Kepala Staf Angkatan Perang, 
jaitu masing2 KSAD Djenderal Major A.H. Nasution, KSAL 

Suryadarma. 
Dalam pertemuan itu telah di- 

ctjarakan soal2 jang berhubung- 
an dengan perkembangan di Ang 
satan Darat. 

Sesudah itu selama sedjam :e- 
iah diadakan sidang diantara 
beberapa Menteri bertempat di 
Gedung Dewan Menteri Pedjam- 
bon. Hadlir dalam pertemuan itu 
Wakil Perdana Menteri Mr. Moh. 
Roem, Wakil Perdana Menteri 
kiham Chalid, dan Menteri2 Sa 

Silal Rasjad, Suhardi, Sjech Mar 

haban, Rusli dan Umbas. 
Sehabis sidang, Mr. Roem atas 

Antara” katakan, 

te- 

'ah dibitjarakan soal2 jang ber- 

Seterusnja mengenai pertemu- 

P.M. Ii, KSAD, KSAL dan 
KSAU hari Djum'at pagi kema- 
ren dikediaman Wakil I 
lebih djauh drumumkan dengan 
resmi sbb.:  Djum'at pagi djam 
08.00 tgl. 16 Nopember 1956 di 
tempat kediaman Wakil P.M. I 
diadakan pertemuan jg dihadliri 
Wakil P.M. H, 
dan KSAU. Pertemuan itu ber- 
langsung kira-kira 45 menit. Ke 
mudian kedua Wakil P.M.  me- 
ngadakan pertemuan dengan be- 
berapa Menteri di Pedjambon. 
Sebagai hasil pertemuan itu di 
keluarkan pengumuman sbb.: Di 
waktu achir2 ini masjarakat di 
'bandjiri berita2 mengenai kedja- 
dian2 dalam Angkatan Darat. 
Berita2 memuat kebenaran? jang 
setengah2, malah ada jang me- 
muat kebohengan sama sekali jg 
akibatnja merusak tidak hanja 
suasana dan disiplin dalam Ang- 

  
Ibra Bee 

Komisaris   jg 
mengatakan, bahwa P.M. stan 
negara Kolombo di New Del 
kabarnja bersepakat bahwa 
pengiriman pasukan sukarela 
Timur Tengah akan sangat n 
bahajakan kemungkinan tertj 
nja perdamaian jang kekal 
daerah tsb. Di-ingatkan, Presidi 

gris dan is denran segera 
ditarik kembali dari daerah Te- 
rusan Suez. - 3 

Diterangkannia bahws Mesir 
mentaati keputusan PBB dan 
membolehkan penempatan pasu 
kan Polisi PBB diwilajahnja. 

Tak ada pasukan2 suka 

      

   

   
    

    

   

    

     

     

  

' Pemerintah" 
Tak Dapat Disetudjui 
Oleh Sementara Angg. 

:| SIDANG pleno terbuka Parle- 

kKatan Perang, tapi djuga sangat 
menggelisahkan masjarakat. Pe- 
merintah menjadari kesulitan2 jg 
sedang dihadapi negara. .Peme- 
rintah berpendapat bahwa kesu- 
litanZ itu hanja dapat diselesaikan 
dengan bertindak sesuai dengan 
kebidjaksanaan dan. hukum dgn 

D. P. R. 

5 i -1ne- . “men Djunyat pagi kemaren me-| mendialankan kewadiiban2. dan 
Kn Kr mapan Blaager mengumurka  NNuI landjutkan pembitjaraan R.U.U. ana Banana dgn “berani binia sniae: dari djelas dan tegas bahwa Me Pokok Pemerintahan Daerah da: | (asin 

ha na #1 tidak akan mengaso sementaraf jam tingkat pemandangan umum Ea 
on “mengatakan baliwa duta i 5 3 Pn Tindakan melanggar hukum Syria urtuk Republik Federal | Kaum agresor masih berada babak ke-N!, dan sesudah men-| Danke denuan” bean Pjerman, Dr. Ibrahim Istouani, ros2 mereka dan seruan me dengar pem umum Gjatau disiplin & sn a za rimkan pasukan? sukarela ke N 

sir akan tetap berlaku sampz 
kaum agresor mentaati sjarat2| 

hari Kemis telah membantah ka- 
bar-kabar jang disiarkan oleh 
kalangan? tertentu di Barat jang 
mengatakan bahwa diwilaiah ne- 
gara2 Arab pada waktu ini ter-| cease-fire termasuk “ penarikan 

mundur pasukan2 asing dari w 
Dalam konperensi pers tadi ia! laiahnja. (Antara). 

Blok Arab Antjam Ing- 
.. Perantjis & Israel 

Akan ji | Tindakan2 Effektip Kalau 
iga Negara Tersebut Kobarkan L 

. Permusuhan2 Terhadop Mesir 
RADIO KAIRO mengumumkan bahwa konperensi para 

kepala negara2 Arab di Bairut Kemis kemaren dulu tclab 
mengeluarkan sebuah komunike, dalam mana ditegaskan bah 
wa dengan suara bulat para kepala negara Arab bersepakat 
bahwa pasukan2 Inggris-Perantjis-Israel ,,tanpa sesuatu sjarat 
harus ditarik kembali dari wilajah Mesir”, sesuai dengan ke 
putusan2 PBB. : 
"Komunike tadi menjatakan bah segera ditarik kembali. 

wa apabila sikap 'Inggris-Peran-| 7. Memberitahukan keputusan2 
Uis-Israel mengakibatkan berko den je ig EA 
ant “Ie . ter'lam konperensi: gara a 
DD Kana Pn 7 ini kepada negara2 ig bersahabat. 
hadap A Se a ketiga negara Wartawan "MENA” se'erusnja 
tsb. an Lan Ba mewartakan bahwa Kemis kema 
si untuk melandjutkan agresi ni 

  
      

    

  

      

     

   

Orang anggota, sidang di-schors| pun dapat dipahami 
untuk dilandjutkan 

jang ditentukan oleh Mesir utk: ian umi 
berkisar pada masalah ,,Komisa- 

sebentar ma- (tidak terlepas dari persoalan lain, 
tidak dapat dibiarkan sadja 'dan 
pelanggaran disiplin dengan mak 

Pen Sa Tana std Jain, tidak akan membawa 
is Pemerintah” jang ole “” foenjelesaian dalam . persoalannja. 

rintah dimaksudkan akan didja-! 7 erhadep pelanggaran disiplin 
: Gan Angkatan Perang mesti diam 

Hi! tindakan sesuai dengan aturan 

dalam Angkatan Perang. Berhu- 

    

    

   

  

    

Pembitjaraan pada umumnja 

m tjara, jaitu Hariadi Jadipra 

  

    
noto (Nasional Progresip), Drs. (bung itu Pemerintah  memper- 

| Matakupan (Katholik), LS. Han- |ingatkan kepada masjarakat, pe 
j NI), 'Z. Im mimpin2 dan pers untuk  mem- 

bantu agar djangan lebih menge 
, 5 : Tuhkan suasana dengan -— memba 

S S tasi diri dalam melantjarkan be- 

  

      
literan dari negara? Arab lainnja (rita? jang kebenzrannja belum 
kepada Tor untuk menghaf diniatakan jang hanja — menge- 
pus. bantuan jg hingga sekarang 
masih diberikan Inggris kepada 
Yordania (walaupun sudah diku- 
rangi): penjatuan sekalian tenta 

ruhkan suasana. Keinginan ichlas 
untuk mengetahui dan saran? 
jang dindjur ada salurannia utk. 

   

      

     

    

Laksamana Muda Subijakto dan KSAU Laksamana Muda | 

Pengumuman Pemerintah | 

an antara Wakil P.M. I, Wakil 

P.M. Il 

KSAD, KSAL| 

GGAUTA $. P.S. 
ERDEKA 

TAHUN KE VII No. 228 

    

  

  

LUAR KOYA : ,/Suara Merdeka” ( 

mp , 

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

»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3,— 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 

EYJERAN : ,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

2 Rp»13— 
— Rp. 16,— 

ja Rp. 1d ym 

25 Rp. 17,— 
dengan materai) 

»Minggu Ini” Pl 

  
  

  

do Perantjis 
  

Tampak beberapa anggauta pasukan komando Perantjis ketika di 
daratkan di Port Fuad, tidak djauh dari Port Said, pada tanggal 
6 Nopember jbl. Sebelah belakang tampak sebuah kapal jang 

| setengah tenggelam dan menghalang2i pelajaran di terusan Suez 
sedang disebelah kanan kelihatan seorang anggauta ,,Pasukan 
Katak” Perantjis jang habis melakukan tugasnja untuk mentjoba 
menjingkirkan bekas reruntuk kapal tadi, 

Pasukan' Polisi PBB 

   

  

Pakistan Tidak. Dapat | Menerima 
an 

Dasasila Bandung, menghendaki ssupaja 5 prinsip Panchashila 
taan Bersama tersebut. o 
ketahui, 5 prinsip Panchashila india- RRT itu meliputi saling 
uftahan wilajah masing2, non-agressi timbal-balik, 

Dalam pernjataan Bersama 4 utama jang mengenai persediaan? 
Perdana Menitri negara Colom- masing2 negeri dgn maksud ban- 

: ik Ea ai tu-membantu. 2 
bo jg dikeluarkan pada tgl. 14 Komunike. Indonesia - Pa- Nopember itu antara lain dinja | Kistan. 
takan kejakinan para  Perdana' sSelanajutnja dikabarkan, bahwa 
Menteri, bahwa satu?nja djalan Pakistan akan mengadjukan pan- 
menudju keperdamaian ialah me dangannja mengenai Pernjataan 
lalui pelaksanaan azas2 Bandung Aa Pen SA Al J8 akan . Fa : : azas» meneruskannja kepada PM2 nega 5 Pena tertjamum  azas2 ra-negara Colombo lainnja. Hal anchasnila itu. litau diumumkannja didalam sebuah 

6 komunike jang ,dikeluarkan pada 
achir kundjungan Ali di Karacehi 
jang a.l. menjatakan, bahwa ke- 
dua PM telah membitjarakan soal- 
Soal jang mengenai kepentingan 
bersama bagi Indonesia dan Pa- 
kistan. Mereka djuga telah sepa- 
kat mengenai langkah? jang da- 
pat diambil utk memadjukan hu- 
bungan politik, ekonomi dan ke- 
budajaan .jang lebih erat antara 
Indonesia dan Pakistan. 
Mereka selandjutnja membitjara 

kan situasi internasional sekarang 

Pakistan tidak dapat me 
nerima pasal iang meng 
hukum pakt2 militer, 

Selandjutnja dikabarkan, bhw 
Pakistan tidak dapat menerima 
paragraf jang menghukum pakt2 
militer, karena ia sendiri. masuk 
Pakt Bagdad jang menurut P.M. 
Pakistan merupakan alat pentje- 
gah agressi.   .Sampai Di Abu Suweir 

SEKRETARIS DJENDERAL PBB Dag Hammarskjocid 
pada malam Djam'at telah sampai dilapangan terbang Capo- 
dichino dekat Napoli jgitu pangkalan pasukan2 polisi PBB   jang dikirim ke Mesir, Menurut rentjana Hammarskioeld pada 
hari Djum'at terbang ke daerah Terusan Suez dengan salah 
satu pesawat PBB jang mengangkut pasukan2 polisi PBB itu 
ke Abu Suweir. 
Kantor berita ,,Middle East 

News Agency” sementara itu me 

vartakan dari Kairo pada ma- 
am Djum'at bahwa menurut 
'entjana Heammarskjoekd akan 

ampai di Abu Suweir pada hari 
Djum'at djam 13.00 GMT. Ditejsan2 PBB mengenai pasukan? po 
'angkan bahwa  Hammarskjoeldjlisi PBB, kepada panitianja pe- 
kan datang dengan pesawat jg.!nasehst dalam urusan itu jang 
mengangkut pasukan? polisi PB terdiri atas wakil2 7 negara jaitu 
3 jang terdiri atas serdadu? Nor|Cyre de Freitas Valle (Brasilia), 
vegia dan Colembia dan Ham-| Lsster: Pearson (Kanada), S. Gu- 

marskjoeld akan segera terus ke|nawardene (Ceyion), Francisco 
Sario dengan naik mobil. Diwar| Urtia (Colombia), Arthur Lali 
takan kemudian-bahwa satu deta| Undia), Hans Engen (Norwegia) 
»men tentara Jugoslavia jang|dean Mohammad Mir Khan (Pa- kan dipakai “sebagai pasukan? | kistan). 

»olisi PBB akan sampai di Abu-| Dienderal major Burns dari 
suweir pada hari Sabtu ini. Kanada, jang ditundjuk mendia 

kan bahwa Hammarskjoeld telah 
sampai di Capodichino dari New 
York sesudah dikota tsb. ia mem 
berikan japorannja tentarig  pe- 
rundingannja dengan pemerintah 
Mesir tentang pelaksanaan putu 

  

Revter selandiutni: mewarta-| 3 komondam pasukan? polisi 2 - "BL, sementara itu pada hari disampaikan kepada Pemerintah.| Kemis diam 17.55 GMT : telah Dengen pengurguman ini. tidak | serangkat menudju New York 28 Pemerintah bermaksud me-| 'ari Compodi cino. nutup. sesuatu tani untuk mint | ,.Migd!e East New Agency” Serhatiar masjarakat “agar — ikut| mewartakan djuga bahwa direk membantu mendjernihkan suasa-| ur departemen penerangan Me na. Selekasnja sesuai dengan da 
Sar2 Pemerintah demokrasi kenz 
ga Perwakilan. Rakjat akan dibe 

ir kolonel Abdel Kader Hakem 
clah mengatakan bahwa peme 
intah Mesir tak meno'ak se-   rikan keterangan. Demikian pe- T tiap permintaan Supaja diizinkan ngmuman itu. (Antara). 

  ta Arab dibawah satu komando- 
bersama, memperbesar kekuatan 
tentara2 Arab: menggabungkan 
(pooling) sumber2 kekajaan eko 
nom: Arab dil. 5 

Seterusnja  diwzrtakan bahwa 
telah dirundingkan pula rentjana2 
untuk segera melawan apabila 
salah satu negara Arab mengala 
mi agresi. Telah dipertimbang- 
kan pula soal pemutusan hubu- 
ngan diplomasi dengan pemerin 

Menurut Inggris Ketanja Tak Ada Pero 
bahan Dim“Hubungan Antora Negera2 

Fi Pakt Bagdad 
' KALANGAN JANG mengetahui mengatakan di London 

sedia mengirim 250 orang seba- gai sumbangannja bagi pasukan2 polisi PBB. di Mesir 
Djuru bitjara PBB Gerald Wa 1 : Go sementara itu mengumumkan 

  

Seperti diketahui, dalam Per-|gan soal2 jang mengenai perda- njataan Bersama 4 Perdana Men|maian dunia dan kerdjasama in. 
ternasional dalam hal mana mere- 
ka mempunjai pandangan jg sa- 
ma. , 
Achirnja dikabarkan, bahwa PM 

Ali Sastroamidjojo telah mengun- 
dang. PM Suhrawardy untuk me- 

teri antara lain dinjatakan, bhw. 

pakt2 dan persekutuan2 militer, 
terutama jang dimaksudkan utk, 
membela kepentingan negara2 bc 

sar, menambah rasa tiemas dan ngundjungi Indonesia Unda La 1g £ sia. ngan perlombaan persendjataan dan | tersebut telah disetudjuinja, demi bahwa pakt2 militer itu bukan|kian kawat wartawan ,,Antara' 
dari Karachi hari Kemis kemaren membawa keamanan kepada se- -e 
ulu. suatu wilajah, melainkan menim 

bulkan kegaduhan dan konflik. 
Pakistan menolak Panchashila 

Nehru-Chou EEn-lsi, karena me 
nurut pandangan resmi Pakistan. 
India melakukan agressi di Kash- 
mir. 

Selain itu PM Subrawardy da 
lam pidatonja untuk menjambut 
PM Ali Sastroamidiojo dengn 
terang2an menuduh India me 
langgar prinsip2 PBB dan prin- 
sip2 Bandung. Dalam hubungar 
ini Suhrawardy tidak  meniebut 
Keshmir, tetapi terang jg dimak | 

  
sudkannj iala asala ash-!| ari Hongaria, ,,segera sesudah 
mir Nee ah (misalah Kasi | Dalam pidato dimuka para ak- 

tivis Liga Komunis Jugoslawia di 
Pula tadi, Tito mengatakan bah- 

Pertukaran pikiran Suhra- wa para pemimpin Sovjet memu- 
wardy - Ali mengalami isatkan serangan2 mereka  terha- 
kesulitan. dap .,kultus perseorangan dan 

Para penindjaa berpendapat, (bukannja terhadap sistim” partai. 
»Ini salah”, kata Tito. bahwa penolakan pemerintah Pa 

kistan terhadap S5 prinsip Nehru - 
Chou En-lai seperti diatas, tidak 

lain berdasarkan pertikaiannja merupakan. hasil sadja dari pada 
dengan India mengenai Kashmir. | suatu keseluruhan sistim jang ti- 

P.M. Ali Sastroamidioio se i- Dea ed KTitIK Oleh .para pemimpin 

Selandjutnja Tito menerangkan 
bahwa kultus perseorangan, pemu 
djaan “orang seseorang,  hanjalah 

     

  

    

ri didalam pidatonja menjani 
pidato Suhrawardy itu denga »Sokonglah pemerintahan Ka 

Pt £ 6 ar. 
MEAS Pe, bahwa Tito mengatakan seterusnja bah 
»berdasarkan atas posisi geograsT 4 intervensi militer Sovjet jang 
fi atan sifat? nasional kita jang pertama di Hongaria, jakni jang 
chusus kita mungkin mempunjsi | diminta oleh Ernoe Geroe waktu 
garis politik juor negeri ig ber-|ia masih djadi sekretaris I Partai "onitmbongkan pasukan, jang pada Saja hanja ingin menegas- Pn ar Smg adalah ,,tidak ae ban " ST : 5 z 33 erlu dan salah”. @ ii ikemukakan ol: negara2 lain.Ikan, bahwa kita tidaklah saling Papi nabi Antervonbi mo Nas 

& stan Akan D adi Pe- bertentangan. Sovjet jang kedua, jang menggu- 5 Kesatuan2 polisi PBB Sebaliknja saja harap, bahwa|lingkan pemerintahan Imre Nagy, : $ untuk Mesir. kita sedang mengedjar tjita2 js ternjata telah menjelamatkan 'so- ranftara mn ris“Arab Sementara itu Finlandi sama jaitu bagaimana mentjegah|sialisme di Hongaria, maka ada- . : 9 ara tu Finlandia padajsa 3 sda keadaan jo|hja intervensi ini memang periu 'ari Kemis memberi tahu pBB (peperangan didalam keadaan jg| dan merupakan ,,satu hal jg ku- kritis ini chususnja dan pada 
umumnja bigaimana mentjegah 
supaja perang dingin sekarang 
ini tidak bercbah mendjadi hen 
tiana dunia jg luasnia tidak da 
pat diduga2”. Demikian PM Ali 

rang buruk diantara 2 matjam ke 
burukan”. Kalau tidak akibatnja 
ialah kekatjauan, perang saudara, 
kontra-revolusi dan Perang Dunia 
Iki. : 
Seterusnja ia berseru dalam pi- 

dato jang diutjapkannja pada ha- 

Ali Mengalami Kesulitan) 

ren dulu telah dirundingkan ma 
reka” terhadap Mesir. salah2 an Peni ye mi 

Cal ini sampai terljadi, ma-|liter jg akan dilakukan bersama 
Kan aa oleh negara2 Arab. Diperoleh 

keterangan bahwa tindakan? ini 
menghendaki penjatuan politik 
negara2 Arab atas dasar prkt 
keamanan kolektif Arab dan kon 
vensi2, jg telah diadakan antara 

ka negara2 Arab jang mengha- 
dliri konperensi di Beirut ini akan 
segera melakukan ,langkah2 ef 
fektif” jang sesuai dengan kewa- 
diban? mereka dalam rangka   
persetudjuan pertahanan bersa-|mereka: bantuan uang dan kemi 
mia negara? Arab. 
Sebagaimana diketahui, pasal 

2 dari persetudjuan antara ne- 
gara2 Arab ini menjatakan bah 
wa suatu serangan terhadap sa 
lah satu negara anggotanja, ber- 
arti serangan terhadap segala nel 
gara Arab, dan negara2 anggo 
ta lainnja itu harus membantu| 
korban agresi dengan segala tja- 
ra, kalau perlu dengan angkatan 
perang. 

Seterusnja komunike tadi me- 
njatakan bahwa masalah Terus- 
an Suez harus diselesaikan dgn 
Gjalan perundingan, jang . sesuai 
dengan kedaulatan dan  kemu- 
liaan Mesir dan didalami rangka| 
PBB. , 

Israel Bikin 

tangan opsir2 Mesir jang telah 

buatan Israel sendiri.” 
Dan untuk membuktikan, b 

dul Mahgud Hassan (press-offi-   Seterusnja komunike tsb. 'me-| 
niokong tuntutan rakjat 

melaksanakan - tjita2 

daulatan. 
Masalah agresi terhadap 

ter delegasi Mesir) mengemuka- 
Aldja-kan dalam konperensi pers bah- 

zairia dalam perdjoangannja utk.wa didalam naskah 
nasional- foto daripada ,,dokumen2” 

nja, jakni kemerdekaan dan Ke: terdapat “17 kesalahan dalam ba 

reproduksi- 
tadi 

ihasa Arabnja, 2 perkataan  da- 
tam naskah tadi tidak berakar 

Mesir dan masalah Teru|dalam bahasa Arab: diatasnja ti- 
san Suez harus dipisah- 

Sementara itu berita »MENA” 
(Middle East News Agency”) 

  

dari Beirut mengatakan bahwa) 
dalam sidang konperensi para ke 
pala negara2 Arab Kemis kema 
ren dulu, presiden Libanon Ca- 
mille Shamun (tuan rumah) me- 
ngadjukan saran2 sbb.: 

1. Segala pasukan Israel: harus 
dengan segera dan tanpa sesuatu 
sjarat ditarik kembali dari seme 
nandjung Sinai dan dari daerah 
Ghazzah, karena pasukan, polisi 
PBB sekarang sudah tiba di Me 

Sir. £ 2 5 

2. Segala 
rantjis harus ditarik kembali tan 
pa "sesuatu sjarat dari wilajah 
Mesir." NN 5 : 

3. Pisahkan masalah Terusan 
Suez dari masalah agresi “Inggris 
Perantjis-Israel terhadap Mesir 

  

  

masalah Terusan Suez penjele | Budapest”'. 
saiannja harus didasarkan atas “ | ut 
keputusan2 PBB dan penindjauan| Bourguiba memberikan perhja 

  

kembali konvensi Istanbul 1988.7 
4. Pasukan Polisi PBB harus 

seger, ditarik kembali kalau Me 
ir me k 

. & Pebeata" 

  

  dilakukan  apabil, 

lakukan oleh negara? 
pasukan2 Inggris-Perantjis tidak 

pasukan Inggris-Pe-| 

an mengenai tin- 
dakan2 bersama (Arab) ig harus 

' “Israg) tidak) 5 mau menarik kemba i AA sa 'ka Utara 

nja dari wilajah Mesir jg didu- 
dukinja. 4 RN 
4 Langkah2 teknis g akan di 

Arab kalau 

dak ada kepala surat dari  ko- 
mando tinggi Mesir, tidak pula 
memakai segel kementerian pepe 
zangan Mesir. 

Kata Hassan, ,,saja malahan da 
pat membuat reproduksi2 jang 

lebih baik daripada apa jang di 
sebut dcekumen2 itu, dalam ba- 
hasa Ibrani”. Sebagaimana  dike 

tah2 Inggris-Perantjis oleh nega 
ra2 Arab. 
"MENA” mewertakan seterus 

nja bahwa dalam sidang Kemis 
pagi kemaren dulu, ig berlang- 
sung selama 2 djam. hadir pula 
para perdana menteri. negara? 
Arab, jg djuga mengadakan kon 
perensi di Beirut. (Antara). 

nDukumen 
eaPalsu" Jang Salah 
Katanja Mesir Jg Hendak Serbu Israel 

DELEGASI ISRAEL sdalam PBB Kamis ibi. telah mem 
perlihatkan apa jang disebutnja ,,dokumen2 jang direbut dari 

tertawan, jang menundjukkan 
bahwa Mesir sedang mempersiapkan suatu kampanje permu 
suhan Israe?”, waktu Israel malai menjerbu Mesir, Dua diam 
sesudah wakil Israel memperlihatkan ,,dokumen2 Mesir” tad', 
djurubitjara delegasi Mes'r mengatakan bahwa »apa jang di 
sebut dokumen2 itu hanja tulisan propaganda belaka, barang2 

Ab- tahui, bahasa nasional Israel ada 
Jah bahasa Ibrani, dan di Mesir 
bahasa Arab. 

»Lagi2 satu stunt propa 
ganda Inggris-Perantjis”. 

Djurubitjara delegasi Mesir tsb. 
seterusnja mengatakan bahwa 
Inggris dan Perantjis sekarang 
sudah punja stunt baru dalam 
propaganda mereka, dalam usaha 
utk membenarkan agresi mereka 
terhadap Mesir, jaitu tuduhan 
bahwa Mesir ,,dipengaruhi Ko- 
muhis”. 

' Dikatakannja bahwa bisa di- 
harapkan bahwa Inggris-Perantjis 
masih akan menjiar-njiarkan pro   paganda2 lainnja sematjam itu. 

i (Antara). 

pada bari Kem's bahwa Pakistan akan mengurus kepentingan 
Inggris di Saudi Arabia dan sebaliknja sesudah baru2 ini 
perhubungan diplomatik antara Inggris dan Saudi Arabia di 
putuskan. Seperti diketahui Saudi Arabia "memutuskan hubu- 
ngannja diplomatik dengan Inggris pada permulaan bulan ini 
sesudah Inggeris mengadakan intervensi bersendjata di Mesir, 

Australia 
Menentang | 

Pentjantuman Masalah 
Irian Barat Dalam 
Agenda P.B.B. 

MADJELIS Umum PBB dim 
sidangnja malam  Djum'at jang 
menerima baik putusan panitya 
afjara untuk mentjantumkan ma- 
salah Irian Berat dalam agenda 
sidang Madjclis Umum PBB 
ke XI sekarang ini lebih djauh |$ 
Gapat dikabarkan, bahwa Men- 
teri Luar Negeri Australia Ri- 
chard G. Casey menjatakan bah 
wa Australia menentang poentian 

Duta besar Saudi Arabia utk. 
Iszgris Sheiks Hafiz Wahba da 
Sam pada itu sudah dipanggil kem 
ti dari London dalam bulan 
1 member tahun 1955 jaitu pada 
waktu memuntjaknja pertikaian 
antara Inggris dan Saudi Arabia 
tentang wah2J Buraimi di Teluk 
Parsi. Sedjak itu kedutaan besar 
S.udi Arabia dr London . ditem 
patkan dibawah seorang kuasa 
usaha. 

Seterusnja djuru bitjara ke- 
menterjan luar negeri Inggris me 
ngatskan dalam konperensi pers 
di London pada hari Rebo jbl. 
bahwa sepandjang pengetahuan- 

nia tak ada perobahan dalam hu 
Na , tuman masalah tsb. kedalam 

bungan Ta Inggris dan nega agenda karena mengingat akan 
ra2 lainnja anggota Pakt Bagh- bahaj2 jang terkandung dalam dad djuga jaitu Irak, Turki, Iran 2 pembitiaraan kembali masalah dan Pakistan. 'ni. Dikatakan: ,,Bagaimana kita 

dapat mengharapkan kedua ne- 
geri tsb. jang masing2 mempu- 
njai pendirian jang tidak dapat 

| dipertemukan satu “sama lain 
akan dapat dibantu dalam pem- 

Kepada djuru'itiara tsb. dike- 

mukakan pertenjaan apakah me- 
nurut pendapatnja Pakt Baghdad 
masih berlaku. Djuru bitjara itu na na 
selandjutnja ' 'mengatakan tak bitjaraan2 Mn 3 : 
mempuniai komentar terhadap An ni aa 
1emorsndum jang pada hari Se- 
'asa ibl. telah disampaikan oleh 
pemerintah Irak "kepada  semus 
misi diplomatik di Baghdad dan 
iang menjatakan bahwa negara 
Israel harus dibasmi.  (Antara- 
Reuter). 

menudju kearah penentuan nasik 
sendiri untuk Irian Barat, -dar 
bertanja apakah jang “akan ter: 
djadi bila kedaulatan diserahkar 
kepada R.I. Rakjat Irian Barat 
lahr akan mendiadi bagian dari 
Indonesia dan mereka akan men   

  

'hendaknja PBB 

3 

taannja ini 
ditudjukan kepada rakj 
sebelum ia berangkat 
York untuk 

  

akan 

tara Aldjazairiah, “Tunisia 

zairiah dan Perantjis . 
Bourguiba.   

dalam pdiato radio 
at Tunisia 

ke New 
menghadliri persida 

ngan Madjelis Umum PBB. »Saja 

jakin pengachiran perang di Afri 

v memungkinkan 

kerdja-sama jang subur baik an 
dan 

Marokko, maupun antara Aldja 
Demikian| Pemimpin2 pemerintah 

rapkan dapat mulai mengadakan e 

  

Penjembelihan Di Aldjazair Me. 
lebihi Daripada Di Budapest 

P.M. TUNISIA Habib Bour- 
guiba pada hari Kemis mendesak 

mengirim suatu 

»pasukan polisi” ke Aldjazairiah 
dimana menurut Bourguiba »pe- 
njembelihan tak kurang mengeri- 
kan daripada penjembelihan di 

Sementara itu pemerintah Pe- 
rantjis telah mengambil putusan 
mengadakan selekas2nja  penin- 
djauan kembali politiknja di Al 
djazairiah, demikian keterangan 
sumber jang dapat dipertjaja di 
Paris pada hari Kemis. 

Diduga bahwa debat tentang 
masalah jang sangat dipertengkar 
kan itu segera dimulai sesudah 
menteri Perantjis jang berkedudu 

te, sampai di Paris dari posnja. 
Kabinet Perantjis jang dalam si- 

niupkan angin baru dalam  ke- 
adaan di Afrika Utara telah me 

tang di Paris   
kan di Aldjazair, Robert Lacos- 

dangnja di Paris pada hari Rebo 
ibl. mentjapai kata sepakat me- 

minta kepada Lacoste supaja da 
setjepat mungkin, 

mengha- kan 

djadi suatu ,,koloni? permanen 
tanpa harapan untuk dapat me- 
nentukan. hari depan sendiri, de- 
mikian Casev. 

Wakil Indonesia  menjatakan 
bahwa Indonesia sangat menjesa! 
kan intervensi2 Australia dalam 

  
debat tentang masalah Aldjazai- 
riah jg kemungkinan besar akan 
berlangsung dengan hangat, pada 
hari Djum'at atau Sabtu ini. Sa 
lah satu tudjuan dari penindjau 
an kembali politik Aldjazairiah 
oleh pemerintah Perantjis itu di 
dapat kabar ialah untuk menda- 
hului debat masalah Aldjazairiah 
jang hendak diadakan dalam per 
sidangan  Madjelis Umum PBB. 
Seperti telah diwartakan panitia 
atjara Madjelis Umum PBB da- 
lam sidangnja ' pada hari Rebo 
ibl. mengambil putusan di New 
York inemasukkan masalah tsb. 
dalam atjara pembitjaraan Madje 

sia tidak mempunjai persengke- 
taan dengan Australia bahkan 
hanja mentjari hubungan persaha 
batan dengan mereka. Selandjut- 
nja dikatakan bahwa jang men- 
djadi persoalan dalam masalah 
Iriari Barat jalah masalah tsb. 
merupakan : masalah kolonialisme 
dalam arti kata sebenar2nja. Di 
akuinja bahwa hubungan Indone 
sia-Belanda telah mendjadi buruk 
dalam tahun2 terachir ini akan 
tetapi hal ini terdjadi tidak ka- 
rena Pemerintah saja terus men- 
tiari penjelesaian  setjara damai 
bagi pertikaian tsb. melalui PBB, 
melainkan oleh karena Nederland 

   
      
   

    

        
    

  

     
    

  

  

lis Umum PBB sesudah wakil |terus mempertahankan sikapnja 
Perantjis Vincent Broustra me-ljang negatief, ” demikian Wakil 
njatakan,...tal akap. memperdebat (Indonesia. Wakil Sailan Duta- 

ehasda Kerak abad kasa S.S. Gunewardene F3 menjo- 
Lamhega Ko 
4 Kan Kuterisaseb 
nya 1 

Indonesia, (Antara), 

  

    

  Ma
su
ka
n 

“ 

dalam konperensi pers di Napoli pada malam Djum'at bahwa ke- tiepatan mendatangkan pasukan? 
polisi PBB di 
terpaksa harus dikurangi karena berlakunja djam malam dan “tak adanja lampu2 untuk pendaratan 
dimalam hari 
ba Suweir, jang terletak didae ra 

: Keterangan kolonel Moe. 

volisi PBB itu, 
dari Norwegia, 
mengatakan di Abu Suweir bhw 
tak akan 
basukan? polisi PBB 
mua pasukan itu 
di Abu Suweir dari pangkalan- 
nja dekat Napoli. Moe telah sam 
bai di Abu Suweir bersama ke- 

hari 
bahwa pasukan2 polisi PBB akan 
dalam operasi dalam waktu satu 
minggu lagi. Seorang opsir peng 
1ubung Mesir sementara itu mc 
nerangkan bhw. pasukan2 polisi 
PBB akan melaksanakan kebutu 
han Mesir 
pasukan? Inggris-Perantjis 
daerah. Terusan Suez dan pasu- 
kan2 Israel 
Sinai dengan mengundurkan pa- 
sukan2 Israel ini ke garis gen- 

di 8 

ba 

Mesir. dari Napoli 

dilapangan terbang 

Terusan Suez sebelah Sela 
an Ismailia. 

Wakil komandan pasukan2 
kolonel C.F. Moe 

dalam pada itu 

diadakan penjebaran 
sebelum se 

telah sampai 

atuan2 pertama polisi PBB pada 
Kemis. Ia menambahkan 

jaitu membersihkan 

dari 

dari 'semenandjung 

Sastrosmidjojo. : 
Pidato2 tsb. ig diutiapkan se- 

telah kedus Perdana Menteri itu 
berunding dua djam, menundjuk 
kan bahwa pertukaran« pikiran 
antara Ali dsn Suhrawardy me 
ngenai Pernjataa, Bersama 1u 
mengalami 'kesulitan2. Pembitia 
raan pertama dilangsungkan dari 
pk. 11.00 sampai pk. 13.00 Ke 
mudian setelah wmekan siang 
pembitjaraan dilindjutkan “dua 
siam lagi. Kesiidahannja - ialah 

Pakistan setudjui Konp. A-A 
kedua, 

Meskipun Pakistan tidak menje- 
tudjui seluruh Pernjataan Bersa- 
ma itu ia menjetudjui diadakannja 
Konperensi A-A kedua, 
pegang teguh kepada azas2 Ban 
dung dan menjetudjui pula pem- 
bentukan kantor pusat di Colom- 
bo. Badan ini jang akan didirikan 
oleh negara2 Colombo akan mem 
peladjari dan mengatur, kerdjasa- 
ma ekonomi, terutama dalam meng 
hadapi krisis Suez. Sebagai 'an- 
tjer2 maka para Perdana Menteri 
Indonesia, India, Birma, dan Cey- 
lon telah menjetudjui diadakannja 
Konperensi A-A kedua itu dalam 
pertengahan kedua th. 1987. Bila- 
mana keadaan internasional reda, 
maka P.M. Indonesia jang disera- 
hi tugas untuk mengadakan per- 
Siapan2 pendahuluan, akan me- 
njiapkan rantjangan utk mengada 
kan konsultasi dengan rekan2nja 
dari negara2 Colombo jg lain. 
Mengenai kerdjasama ekonomi   

tiatan sendjata Israel-Mesir jang lama. (Antara-LIP). 
ang ag PN 

diantara negara2 Colombo dapat 
dikabarkan, bahwa PM Ceylon te- 
lah mengusulkan supaja wakil-wa 
kil negara2 A-A di Colombo mem 
bitjarakannja  selandjutnja,  ter- 
KE PPP PPn, 

Pentjurian ,, Politik" Di 
Kantor Gubernur 

UTK. KEEMPAT kalinja, 

Penjelesaian Tabungan Dimasa 
Djepang Masih Terkatung-Katang 
DALAM keterangannja kepada 

»Antara”, pihak Bank Tabungan 
Pos sangat mengharapkan supaja 
soal tabungan2 semasa pendudu 
kan Djepang, - jang dianggapnja 
bukan  mendjadi tangung-djawab 
bank tersebut, dapat segera di 
Selesaikan, antara lain utk meng 
hindarkan terdjadi surat menjurat 
jang bertubi-tubi karena chalajak 
ramai masih menganggap bahwa 
Soal itu adalah 10075 mendjadi 

andjarmasin telah kebongkaran. 
di pada tiga malam jang laju, 
sentralisasi dan Bagian Pega 
sebuah benda jang berharga 
jang dapat masuk dengan Iel 
Gubernur itu, ketjuali dikey 

hal ini. Dikatakan bahwa Indone tata yng 

Kantor Gubernur Kalimantan 
Kebongkaran jang terdja 

ialah pada ruangan Kantor De 
wai. Jang mengherankan, tiada 
pun jang diambil oleh pentjuri 
uasa pada kedua ruangan Kantor 
'atirkan ada beberapa bundel su 

dibawa mabur oleh penfjuri, sedang beberapa barang 
jang berharga jang ada dalam yuangan itu, all. kain, tidak 
diambil. Menurut harian Indonesia 

adalah nenfini nok 
Merdeka”, teranglah pen 

tanggung-djawab Bank Tabungan 
Pos. 

Dalam. mendjelaskan persoalan 
aja, pihak Bank Tabungan Pos 
menegaskan, bhw. bank tersebut 
sebenarnja  hanja mendjadi kasir 
belaka dalam hal ini dan tidak 
mempunjai kompetensi untuk me 
nentukan apa2, 

Selandjutnja dikatakan, bhw. 
sampai sekarang penjelesaian 
soal tabungan semasa pendudu- 

sebagaimana digambarkan diatas, 

tetap ber | 

ri Minggu j.l. ini, supaja pemerin 
tahan Janos Kadar disokong. Di 
katakannja bahwa pemerintahan 
Kadar ,mewakili apa jang paling 
terhormat di Hongaria”, tapi jang 
dewasa ini mengalami keadaan jg 
sangat sulit. 

»Sokonglah pem. & partai 
Polandia”, 

Tito seterusnja menjatakan bah 
wa Jugoslawia harus mengadakan     
Ber-ramai2 

Banta Ii'pia 
I 

SEDJUMLAH NEGARA telah 
lmendjawab seruan PBB jang dike 
(juarkan 10 hari jl. agar supaja 
Inegara2 lain berkenan menampung 
|kaum pengungsi dari Hongaria 
dan memberikan pertolongan da- 
lam bentuk? lain. Negara2 jang 
telah menjatakan kesediaan untuk 
menolong kaum pengungsi Honga 
ria dan memberikan sumbangan 
berupa uang atau barang, adalah: 
Argentina — sanggup terima 

3.000 anakpiatu Hongaria, Austra 
lia — terima 3.000 pengungsi dan 
sumbangkan $ 84.000: Belgia  — 
terima 3.000 pengungsi: Canada — 
memberi prioritet imigrasi kepada 
kaum pengungsi dari Hongaria 
dan sumbangkan $ 100.000: Chili 
— ,Djumlah pengungsi jang tju- 
kupan, jang dapat ikut memadju 
kan ekonomi Chili", Denmark 
sumbangan $ 30.000 utk 'meringan- 
kan penderitaan, $ 20.000 utk Pa 
nitya Antar-pemerintah bagi  Mi- 
grasi Eropa, dan disamping itu 
mengumpulkan  derma partikelir: 
Perantjis — menerima segala p 
ngungsi jang datang kesana: Djer 
man Barat — 3.000 pengungsi: Ju- 
nani — sumbangkan 80 ton kismis 

untuk sementara 2.000 pengungsi, 
sumbangan $ 50.000: Nederland 
1.000 pengungsi: New Zeasland — 
500 pengungsi utk menetap disa- 
na, sumbangkan $ 28.000 kepada 
Palang Merah Internasional, dan 
djika perlu bisa diperbanjak: Nor 
wegia — mempertimbangkan utk 
menerima pengungsi jang tjatjad 
atau menderita tbc: Portugal — 
menerima ibu2 dan kanak2: Rho- 
desia Selatan — 30 anak »jang ti- 
dak punja pengantar”: Swedia — 
1.000 pengungsi: Sepanjol — me- 
nerima kanak2: Swis — 4.000 pe 
ngungsi: Inggris — 2.500 pengung 
1 AS —.5.000 pengungsi (Anta- 
ra). 

  
kan Diepang ini masih belum men 
dapat kepastian mengenai tjara 
dan penilainnja dan bahwa rae. 
ngenai soal ini kini sedang di 
adakan perundingan antara pihak 
Kementerian Keuangan dan Pa- 
nitia Urusan Pemulihan Hak, 

Panitia Urusan Pemulihan Hak 
dalam hubungan siti pernah me- 
ngeluarkan pernjataan, bahwa ta 
bungan semasa pendudukan Dje 

seharga $ 10.000: Italia — terima | 

. Pasukan Komin | ' Pembitjaraan Suhrawardy- 

Fasal Jangj Meng: 
“hukum Adanja" Pakt2yMiliter — Tapi Setudjui 

".. Diadakannja Konperensi Asia-Afrika Kedua 
PAKISTAN MENJETUDJUI isi Pernjataan Bersama 4 Perdana Menteri di New Delhi, ke- 

tiuali pasal jang mengenai pakt2 militer. Selain itu Pakistan jang tetzp berpegangan teguh kepada 
India-RRT dibuang dari Pernja- 

Demikian kawat wartawan ,,Antara” Sukrisno dari Karachi. Seperti di 
menghormati kedaulatan dan ke 

non-intervensi daiam soal2 dalam negeri ima- 
sing-masing, pengakuan persamaan hak dari kedua pihak dan perdamaian antara kedua negeri. 

Rusia Borong 
Karet Singapura 
MENURUT Comtel dari Si- 

ngapura, Sovjet Uni telah turun 
lagi kepasaran karet Singapura 
guna mengadakan pembehan2. 
Pasaran karet "segera. mengada- 

itu, dan pasaran karet menda- 
dak mendjadi hangat. Disamping 
itu permintaan2 karet dari juar 
negeri telah mendorong hidupnja 
pembukaan pdsaran karet disana. 

' Transaksi kebanjakan terdjadi 
dengan karet mutu tinggi, karet 
mutu rendah sementara in! be 
lim banjak memperoleh perhati 
zn. Harga karet RSS I pada tel. 
15/11 jl. terdapat naik dengan 
215 sen (Str $) dibanding dgn. 
harganja pada tgl. 14/11 jl. Utk. 
RSS I levering Desember per 
soundnja pada tgl. 15/11 men- 
latat harga 103-4 sen (Str $) 
pada pembukaan pasar, 103-3/8 
sen (Sir $) pada tengah hari, dan 
mendjelang penutupan pasar har 
ra itu tertjatat 103-34 sen (Str $) 

(Antara).   
Djandji Pemimpin' Rusia 

Kepada Tito 
Icsuken2 Rusia Akon Ditorik Kembali 

Dari Hongoria 
DALAM FUNKSINJA sebagai sekretaris-djehderal Liga Komu- 

nis Jugoslawia, presiden Tito merzatakan dalam pidato jang Jsinja 
Giumumkan Kamis kemaren dulu bahwa p2ra pemimpin Sovjet telah 
berdjandji kepadanja, bahwa pasukan? Sovjet akan ditarik kembali 

ketenangan dipulihkan”. 1 
hubungan jang seerat-eratnja dgn 
pemerintah dan partai di Polan- 

'dia. Jang mendjadi soal ' ialah 
lapakah jang akan menang dalam 
Ipartai2 Komunis Eropa itu proses 
pendemokrasian ataukah kembali 
kepada Stalinisme”. 

Kaum Stalinis tjoba lempar 
kan kesalahan? kepada Jugo 
slawia”. 

Menurut berita United Press, 
dalam pidatonja tadi Tito menga 
takan bahwa anasir2 Stalinis ang 
katan lama. harus dipertanggung 

jandia dan Hongaria. 
Dikatakannja bahwa permulaan 

tahun ini ia-telah memperingatkan 
para pemimpin Sovjet, bahwa apa 
bila Stalinisme tidak dimusnahkan 
sama sekali, maka negara2 Ero- 
pa Timur lainnja akan menempuh 
langkah jang telah ditempuh Ju- 
goslawia. f 

,Kita tak bisa berbitjara me- 
ngenai kontra-revolusi di Honga- 
ria, mengingat bahwa bagian be- 
Sar dari kelas pekerdja dan kaum: 
progresif disana bahu-membahu 
bertempur melawan pasukan2 Sov 
jet.” 

Tito seterusnja mengatakan bah 
wa waktu ia (Jugoslawia) melepas 
kan diri dari kekuasaan Moskow 
dalam tahun 1948, ia dituduh se- 
bagai ,fasis”. dsb, dan orang? 
jang melemparkan tuduhan? ini 
sebagian masih memegang kekua- 
saan, baik didalam partai Komu 
nis Uni Sovjet maupun dinegeri2 
demokrasi rakjat di Eropa Timur, 
Anasir2 inilah jang harus memi- 
sul tanggung djawab atas apa jg 
terdjadi di Hongaria, kata Tito. 
Seterusnja ia membantah keras 

pertjdbaan2 untuk melemparkan 
kesalahan2 atas apa jang terdjadi 
di Hongaria & Polandia itu atas 
Jugoslawia. Dikatakannja bahwa 
yang melemparkan tuduhan? i 
adalah kaum Stalinis. 1 

»Stalinis tjoba susun kemba- 
bali kekuatan”, 

Tito mengatakan bahwa anasir2, 
Stalinis ini sebagian masih tetap” 
mempertahankan kedudukan mere 
ika dan ingin mengkongolidasikan 
kembali 'kekuasaan mereka. Dika- 
takannja bahwa kaum  Stalinis 
mentjoba memaksakan lagi ketjon 
dongan2 Stalinistis mereka “ atas 
negara mereka sendiri dan nega- 
ra-negara lain pula, 
Papa kata Tito menurut 

Dalam pidatonja tadi Tito me- 
ngupas pada masalah Timur Te- 
ngah. Menurut ',Reuter'', Tito 
sangsi apakah rentjana PBB me- 
ngenai penempatan pasukan kepo- 
lisian PBB di Timur Tengah itu 
akan berdjalan lantjar. 

Inggris mungkin akan berusaha 
supaja tentaranja tetap tinggal di Mesir ,,sebagai polisi”. Tapi ini 
tidak mungkin menurut Piagam 
PBB, area Inggris — adalah 
:gresor, ,,Mereka tidak bi i 
gal di Mesir", 3 Ha 
  

—! Selandjutnja ia mengatakan bah |wa dalam pertemuannja pertama kali dgn Presiden Nasser, Nasser | memberitahukan kepadanja bahwa Ipada suatu ketika ia akan mena- sionalisasikan Suez Canal Compa- ny. Tito memperingatkan kepada nja, bahwa menurut pendapatnja, kaum imperialis — »Orang2 jang Isama sekali .tak punja ikatan? 
tinggal lai sad. mena- — jsionalisasikan SCC, 

Diterangkan seterusnja bahwa Tito telah menawarkan  sum- bangan bagi pasukan Polisi 
atas permintaan chusus dari 
sir, 

PBB 
Me- 

»Sosialis Perantjis i2 'se- tia kolonialisme», "0 Dalam pidatonja tadi Tito sete- rusnja mengatakan bahwa kaum Sosialis Perantjis telah menghina 
diri dan memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka itu mengabdi 
dengan setia kepada kalangan2 ig dengan segala daja upaja mentjo ba memelihara bentuk? klasik ko- lot daripada kolonialisme, 
Dengan djalan mengobarkan 

Agresi terhadap Mesir, Perantjis berusaha menjampingkam masalah Pera dan mentjoba menarik 
ngan damri "te: Ti Tengah lainnja, Pa Ar Na 

Seterusnja sekdjen. Liga Konyi 
nis Jugoslawia mengatakan bah- 
wa seluruh agresi terhadap Me- 
Sir itu mungkin sekali dipersiap- 
kannja bersama-sama oleh Ing- 
gris-Perantjis-Israel, dan saat se- 
rangan terhadap Mesir itu dipilih 
pada Saat peristiwa? iang menje- 
salkan terdjadi di Hongaria. 
Bagi kaum agresor, kekatjauan 

di Hongaria itu merupakan peris- 
tiwa jang menggembirakan. Mere 
ka mempergunakan Israel untuk 
menjerbu Mesir disemenandjung 
Sinai, dgn maksud supaja Inggris 
Perantjislah jang merebut Terus- 
an Suez. 

   

  

  

  pang itu adalah hutang Djepang, 
Tapi rentjana2 mereka itu telah. 

gagal, kata Tito, (Antara),   

kan reaksi terhadap kenjataan, 

ajawabkan stas 'peristiwa2- Tr Pang 
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k MN RTK EI KARAN 

PENERBI 

   

  

    

Re Ne 

    

KE HK 

5 Ski kem 3 

PN, Bana p, AN  Dresae 

  

TAIL AAL LL UU Wu 

LAIN DARI JANG LAIN 
COIFFEUR (POTONG RAMBUT) 

59 

Djl. Thamrin (Kembangpaes Baru) 37 Semarang. 

SEKALI! MENTJOBA TETAP BERLANGGANAN. 

Ta mL LA “AL LA TA 
SR 2 “aa 0 2 aa 2 Wa 0 Ta 0 A0 0 0 0 ti 

' DJAMBATAN 
SUDAH SEDIA PULA DITIAP:TIAP TOKO BUKU IG. BAIK 

j LL TA MAL LA LL 2 AL LP ML LL 
e — aa ama Ma Ae PASAR 

he, 3 f BATUK, KERING, ANGIN 
K3 PN na DAN PIiLEk, 

  

SAKIT KEPALA, 
SAKIT TULANG, 
SAKIT ENTJOK , 
BADAN SAKIT 
URAT2, DLL. 

PUSAT PENDIUAL: 
T.O,.BAN AN HOO-DJL. P. SELATAN:248- Boa. 
BISA DAPAT BELI DIMANA - TOKO". DAN WARUNGZ, & 7 

Di SEMARANG: pada Toke2 Obat 

ENG DJIN HOO Pekodjan, 
Gs. Warung, HUAI AN TONG Gg. Warung, 

HONGKONG Batang. PO SEN TONG Tegal. 

  

  
. Si SESEK NAPAS, 

PERUT MULES, 
PERUT KEMBUNG DiL. 

ENG TAY HO Pekodjan dan 
THAY AN 

Mataram. THE AN HOO Gaplckan Kidul Pekalongan. Toko 

- at ea ea en ln ta 

  

  

    

ah Kosmams Vigosen TaMlets ................. tx 
Obat ini menambahkan darah, terutama memberi 
tenaga baru. bagi orang Lelaki 
atau perempuan jang badan lemah dan berpenjakit. 

        

$ hh Losman's Emmenazoone Tahlets .............. 
€ Obat Mn baru untuk Orang Perempuan da- - 
E tang bulan tidak tentu, darah mengumpet, perut be- 

: rasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pu- 
ee sing dan pinggang linu pegal. 

8. Cc) Losmam's Lencorrhoea Tablets ............... : 
" Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan 

(Pektay). 28 : 
3 O).. Losmen. Sepiaa TAN ALAN an 

Borguna sekali buat membersihkan darah kotor. 
: 6y “Lasmatre SAMA TERANG Sana ia Dia 

£ Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). 
kh £) Losman's Chocolate Laxative Pil per bungkus 
Pe Pil uras-arus mandjur untuk bersihkan perut. 
t g) Losman's Hemorrhoids Pil ...... 

Amat mustadjab bagi ambei atau 
lama, 3 

h) Losman's Colosion Tahlets ................... : 
Mn riak, legakan napas, hilangkan segala 

Losmag OSN Ae asu 
Istimewa buat mengobai 

, tentu, 

Ta Pp  Losman's Anti Pollation Tablets . 
C Obat adjaib hilangkan bongsiat, 
" ky“ Losian's” “DENEK PN LA Mon Lama 

Obat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli. 
) Losman's Rheumatie Pit ............ 

Untuk sakit tulang entjok dll. sakit 

Pa ni 

- 
ft ij 

  

rheumatiek. 

  

m) Losmar's Bloodtonie Tablet .................. 
2 Mengandung Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
- bara sembuh badan lemah muka putjat makan 
| tidak enak. 2 He 
D0 ny Losman's Nier & Binas Tablet 0... Di 

Mustadjab sembuh sakit Pinggang, begindjel lemah, 
djalanan kentjing berasa sakit dll. 

Oy Losmam's Antarid Powder W...... ii... 
Bat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 

ti dasi 

  

    

hantjur, 
P3 Losman's Pepe PAN En OR KN UN yan 2 es 

5 . Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu-hati 
3 dan lainlain, "Ll 
be D:: Kasmans aan Li EP OA Ta 

Ta Zat mandjur untuk segala sakit kulit, Exeem, luka 
5.3 Ringan, 3 : 5 

: Lost Kowe AN RU Kel 0 
g. Obat sakit kepala, Untuk sakit gigi, demam, in- 

P Huenza dl : 
4 | Harga? tersebut diatas adalah harga per botol, Untuk 

timbah ongkos kirim per botol Rp. 2,50. 
Agen: TEK SENG TONG 

2... SEMARANG. 

  

- Rp. 

  

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 15— 

Rp. 15,— 

Rp. 0.75 

15.— 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 15,—. 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 15,— 

Rp. 5— 

Rp. 5,— 

Rp. 2,50 

Rp. 0,50 

luar kota 

iis 

koma nnaana 
  

    
j 

SsoLo 3 
Dasa 

  Pen AN ia 

WN" Tanggal: 14 sampai 16 NOPEMBER 1956 
» STEWART GRANGER - JEAN SIMMONS 

1 »Footsteps 
In The Fog” 

Sebuah drama pembunuhan dari Columbia. 

« 

ojam 

lakar, tanah? tandus. 

Kesehatan Rakjat Perla Mendapat P' 
| tian — Disiplin #NI Patat uipud | 
Sanggup Mmendjadi Regu Anti Gerombolan 
P SETELAH KEMARIN dituturkan atjara resmi jang di ikuti oleh 
: sontawan tuan dalam Men agah an. penindjauan didaerah akan Ka" Jang torak Mena AN NA Da 

Pe ab Tn jak ikuti hi kj idesa2 Genteng, 
Re Nan Kanada daan Paringkamal dan Wangon jang terle- 
tak didjalan besar jang menghubungkan An ip ang dan Madjenang. Naik dan turunnja djalan besar tadi menundjukkan-pula, bagaimana 
strategis djalan tadi untuk mendjadi sasarannja D.L., 

Hlan-djalan besar, 

| Keadaan masjarakat didesa-desa 
tersebut jang setiap detik masih 

jada kemungkinan pula : mengala- 
mi penjerbuan gerombolan D.I. jg 
membakar dan menggarong harta 
benda mereka dgn tidak menge- 
nal peri-kemanusiaan, terutama 
didesa2 jang tidak terletak didja- 

perlu kiranja 
mendapat perhatian masjarakat 
pada umumnja. Sekalipun rakjat 
jitu menghadapi keadaan jg masih 
dapat dikata kritis, namun begitu 
Matahari pentjarkan sinarnja di- 
bagian Timur dari bumi ini, mere 
ka tetap menggunakan kesempat- 
an-kesempatan jang ada untuk 
bertjotjok tani, membangun ru- 
mah masing2 dengan tidak menge 
nal djerih-pajah. Rakjat jang ting 
gal didesa jang agak terpentjil se 
waktu Mata-hari terbenam  diba- 
gian Barat pada petang hari lalu 
mengungsi didesa2 jang dianggap 
agak aman. Dan desa2 jang terpi- 
lihnja kebanjakan jalah jang ada 
Pos Militer atau tidak djauh le- 
taknja dari pos militer. Pengung 
sian tadi dilakukan dgn membawa 

  

Kabar Kota 
PERUSAHAAN ASING ,,DE LO- 

COMOTIEF? DIOPERKAN. 

- Pada tgl. 15/11 bertempat di- 
ruang pertjetakan telah berlang- 
sung upatjara timbang terima pe- 
rusahaan pertjetakan dan harian 
»De Locomotief” Semarang dari 
tangan direksi N.V. Beheers Mij 
Dagbladbelangan jang berkeduduk 
an di Bandung kepada direksi ,,In 
'donesia Standard Corporation Ita” 
INSCO) jang berkedudukan di 
Djakarta, jang masing2 dilakukan 

  

    ji — C 

pegunungan ,,P 
, 

   

Sa pembatja di- 
j os, K pu- ana nun 

  

sedangkan di 
sebelah kanan dan kiri dari pada djalan tadi terdapat hutan? ber- 

.- 

k2 mereka maupun  chewan?2, 

Dea dapur dis. jang ringan 
dibawanja. Tiap pagi hari . mau- 

pun sore hari, pengungsi2 itu Se- 

ringkali tampak didjalan2 besar 

dengan wadjahnja jang benar-be- 

ar menundjukkan ,,kelesuan dan 

kesedihan” sehingga bagi orang2 | 

jang baru datang dari kota2 me- 
reka akan tertusuk perasaannja. 

Kita lalu ingat kepada waktu za- 
man gerilja dan bagaimana pen- 

duduk desa: telah membantu me- 
ngusir pendjadjah dgn penuh se- 

mangat dan memberikan bantuan2 
Benoa kepada tentara kita jg 
menghadapi tentara Belanda. 

' Mereka belum mengenjam 
kemerdekaan. : 

, 'etapi bagaimana keadaan mere 

ae aa Na kemerdekaan 

ini? Jah, didaerah GBN pasti me 

reka belum dapat merasakan nP 

dari pada kemerdekaan kita, bah 

kan mereka masih tetap mengha- , 

dapi: keadaan jang belum dapat 

ditentukan dan masih mungkin pu 

la dirong-rong oleh gerombolan js 

terdiri dari bangsa kita sendiri, . 

      

  

  

    
    

   
Velbi 

| Merupakan Serusn 

Kpd Hati Narani Pe- & 

Di mimapin? 
Komeatar Mealu Ruslan Abdulgani Me- 
ngenii Pernjatian Be 

— Puas Sahwa. 

Sedania 

rsama Konp. New 
Irian (Barat Megsuk 

Agenda Sidang P88 BN 
BERHUBUNG DGN dim :sukkusnja masalah Irian Ba- 

rat kedalam agenda sidang PB5, 
Kusian Abdulgani menerangkan kepada 
merasa puas. Sciandjutnja ia terangkan, bahwa hasil ini adalah Kepolisian Negara — 

maka Menteri Luar Negeri 
Antara”, bahwa ia 

disebabkan oleh persiapan2 jang berbulan? kita lakukan, baik 
di. Djakarta. maupun. di 5 New York sendiri 

| Jain dimana kita mempunjai perwakilan. 
dan di-ibukota2 

— XI OLYMPIADE AMERIKA 

   

Inilah kesebelasan Olympiade Amerika Serikat jang kini sedang 
singgah di Djakarta dalam perdjalanannja menudju ke Melbourne. 
Sebagaimana diketahui, kemaren sore mereka telah b: 
lawan kes. P.S.S.I, di Djakarta. 
mereka baru mendarat dilapangan terbang Kemajoran hari Selasa: 
malam jang lalu. 

@TJATUR 5 
NDONESIA K djuaraan 

Pertjasi 

Sistim ,,' urian Lawan Timun” Harus Di- 
bindorkon — Peraturan Kedjusraan 

Pertjasi Perlu Diperluas 

ertanding me- 
Tampak pada gambar ketika 

Demikian Ruslan, jang tambah 
kan: ,,Saja belum dapar memas 
tikan hasil2 perdebatan nantinja, 
jang mungkin baru diadakan da 
lam bulan Djanuari atau Pebru 
lan tahun depan. Tapi jang sudah 
terang ialah, bahwa ki-y akan 
berkesempatan lagi untuk meng 
hantam kolonialisme Belanda di: 
muka forum 'internasional: Per 
tjajalah, kita akan gunakan ke 
sempatan ini dengan sebaik-baik 
nja bersama2 dengan megara2 
A-A dan lain2 kawan kita”, De 
mikian Menteri Ruslan. 

Seterusnja berhubung dengan 
selesainja konperensi 4 PM nega 
ra2 Colombo di New Delhi pada 
tgl. 14 Nopember ibl. din per 
njataan bersama jang dikeluar:   

DJIKA PERTANDINGAN kedjuaraan Pertjasi djadi dilangsung 
kan pada awal bulan Desember nanti (menurut rentjana di Mage- 

lepas dari pada persoalan politik | ang), maka telah empat kali-lah Pertjasi mengadakan pertandingan? 
jang mungkin ada. Hal ini perlu besar untuk merebut kedjuaraan tjatur seluruh Indonesia. Jang per 
dititik beratkan disini, karena se' tama pada th. 1953 di Solo dengan Bachtiar Arovah dari Bandjar- 
bagaian besar dari pada a 
tidak dapat dikatakan mengerti 

benar2 soal politik maupun kepar 

taian. Kita katakan demikian, ka- 

rena djarang sekali didesa2 terse 

but tampak tanda2 tentang ada- 

nja partai-ini dan itu. Tetapi me 

banjak adalah PNI dan PKI. 
nja. 

Dipelbagai desa. tersebut 

Pertjasi telah berhasil memper- 
nurut keterangan2 jang didapat, kokoh organisasinja dan hampir 
dalam pemilihan umum jang lam dari segenap pendjuru dari kepu- 
paw jang: mendapat suara2 ter- Jauan Indonesia banjak organisa- 

$ si2 tjatur jang tergabung didalam 
Tidak dapat disangkal, 

T.N.L. ditjintai rakjat. wa sesudah kita merdeka, permai- 
tam- nan tjatur meluas dimana? dan da 

pak dengan tegas, bahwa tentara pat menempati sebagai permainan 
kita mendjadi pelindung rakjat, rakjat. Perkembangan 
Hal itu dapat dibuktikan. Djika ini alangkah akan mendjadi lebih 

lam gelanggang 

ngan turnamen 

bah 

jang baik 

kedjuaraan 

ke-3 tadi. 

mereka masin keluar sebagai djuaras jang kedua pada th. 1954 di Tegal 
dengan keluarnja Baris Hutagalung dari Djakarta sebagai djuara: 
dan kedjuaraan jang ke-3 kali dilangsungkan di Djakarta pada th. 
1955 (B. Hutagalung pegang djuara lagi), dan jang ke-4 kalinja ma- 
sih kita tunggu pada awal Desember nanti. 

lebih dari seorang pemain, keda- 
itu. 

Dan untuk turnamen jang keem- 
pat nanti kabarnja djuga sama de 

Memang harus diakui, bhw da- 
lam banjak hal Pertjasi masih me 
ngalami kesulitan2 
garis jang njata, 
satu ukuran bagi kekuatan 
main2nja. Dan kami' pertjaja bah 

utk .menarik 
atau membuat 

pe- 

oleh Liem Swie Djoen dan 

berarti bahwa .. 
kini telah mendjadi 

harga Rp. 1.500.000,— 
Menurut keterangan Ch. Naing- 

golan, untuk sementara ini surat- 
kabar ,,De Locomotief” masih ter 
bit seperti biasa jaitu dengan ba 
hasa Belanda tetapi jang berha- 

INI, 

dibawah pimpinan Ch. Nainggolan 
dan Nasution. Bagian pertjetakan 

luan ,,baru” sedjak 16 Nop. 

dipimpin Sudomo. 
Hingga kini 

telah mentjapai 

nja ada jang sudah 
36 tahun. 

PERTUNDJUKAN TONIL DGN. 
”PENUNTUTAN”, TJERITERA 

Ch. 
Nainggolan. Dengan peristiwa tsb. 

,.De Locomotief” 
milik nasio- 

nal jang kabarnja, dioper dengan 

De Locomotief” 
umur 115, tahun 

dgn memiliki 220 buruh diantara- 
»berdinas' 

ada pos tentara, maka disitulah 
menggrombol rakjat djelata jang 
membangun rumah dengan ber- 
dampingan satu-sama lain. Peng- 
hidupan mereka agak baik dari 
pada rakjat jang tertekan penghi- 
dupannja disebabkan karena antja 
man-antjaman dari fihak -gerom- 
bolan. “Ekonomi kelihatan lantjar. 
Kanak2 dapat bermain, berseko- 
lah, bersendau-gurau dan berolah 
raga. Tetapi pemandangan sema- 
tjam itu hanja terdapat didekat 
pos tentara jang djumblahnja da- 
pat dihitung. Tentara kita jang 
hendak meninggalkan sebuah de- 
sa umpamanja jang dirasa sudah 
aman oleh rakjat tidak diperkenan 
kan dan merekapun siap sedia un 
tuk mengadakan pengorbanan2 gu 
na kepentingan tentara kita kalau 
dibutuhkan. Menurut keterangan2 
jang diperoleh, disiplin tentara 
kita didesa2 sangat baik dan ka- 

Dengan bertempat digedung Ss lau toh ada kemungkipan disiplin 
kolah Sin You She, 
Semarang, 

aji. 

oleh Perhimpunan Pe 
lah Chung Hua Hui, jaitu ung 1) 5 
Sheng Hui dalam rangkaian mem | disebut sbal 
peringati hari ulang tahun ke VIj 

pertun- 
"djukan tonil dengan tjeritera ,,Pe 

dalam 3 babak, guba- 
aa F. X. Tartyanto 

Bramono jang mendasarkan tjeri 
LN atas sebuah Le ajeritera! mal 

TN di Indonesiakan. | larang keras, ketjuali dengan se- 

telah mempersembahkan 

nuntutan” 
han dari sdr. 

tera tadi sa 

  

   

  

ter " tadi menggambarkan Aa 
@jalan pemeriksaan perkara pem ' berkepentingan. 
bunuhan. oleh Pengadilan Amerika 
jang menurut tuduhan fihak Djak 
sa dilakukan oleh Nn. Moerjatni 
atas diri ajah tiri Mr. Tamin 
Adisasmita. Jang “paling menarik 
perhatian adalah keputusan dari 
pada pemeriksaan perkara tsb. jg 
diserahkan kepada penonton jang 
dalam hal ini merupakan anggau 
ta djuri. Sehingga djalannja: to- 
nil dengan pemain2nja, baik aksi 
maupun kata2nja banjak pula di 
tudjukan kepada penonton untuk 
Gapat mengikutinja dari awal sam 
pai achir, suatu hal jang lain dari 

hari itu baru merupakan 
generale repetisi, namun para 

sekolah, para -orang tua murid 
dan Guru2 C.H.H. sudah dapat 
memperlihatkan permainan j: 
tidak dapat ditjelanja. Jang me- 
megang peranan penting dalam 
tjeritera tsb. adalah penuntut 
umum (Djaksa) Prasmadi jang di 
Pen oleh pemimpin umum 
Sek. CHH sdr. Boen Kong dan 
selaku suteradara dan sdr. Oei 
Thiam Lee selaku Mr. Murdjono 
Hadiprasetyo jang mendjadi pem 
bela dan adik dari terdakwa. Ke 
pada kedua orang itulah tjeritera 
tersebut kelihatan baik, karena 
jaksi2. dan kataZnja jang tjukup 
sempurna dan didengar djelas 
oleh penonton. Peranan2, lainnja 
seperti Nn. Murjatni jarg  dipe- 
gang oleh Nn. Ong Giok Lan dan 

j 

ipembela pertama. dari terdakwa 
Darmadjaja (Th. Vap DerKalen), 
Kartami Adisasmita (nj. Oei 
Thiam Lee) dll. 
pat menundjukkan permainan2 jg 
baik, Kesempatan untuk- melihat 
nja terbuka bagi umum pada tgl. 
Tar dan 18 Nopember 1956 djam 
19,30. : " 

BIS ,MURIA” MENDAPAT 
KETJELAKAAN. 

DIDAPAT kabar, bahwa Rebo 
sore jbl. sebuah. Bis. "Muria” jg 
meninggalkan kota Semarang pa 
da djam 15,30 untuk menudju ke 
Salatiga, antara djalan Karang- 
djati dan Bawen telah mengalami 
ketjelakaan hebat. Bis tersebut 
jang belum diketahui sebab2nja 
telah ' menerdjang sebuah pohon 
asem dan tiang telpon hingga men 
dapat kerusakan?2. Akibat dari pa 
da ketjelakaan tadi seorang anak 
meninggal dunia dan beberapa 
penumpang lainnja mendapat lu- 
ka-luka. 

MEMPUNJAI SAHAM PADA 
WONINGVEREENIGING 

SEMARANG ? 
Sebagai ulangan panggilan jg 

pernah diumumkan pada tgl. 23 
Oktober 1952, kali sni Wali Ko 
ta Kepala Daerah Kbta Besar Se 
maraing-selaku Pengurus Woning 
verceniging Semarang mengharap 
kedatangan pihak jang berkepen 
tingan jang mempunjai ' saham 
Woningvereeniging Semarang. pa 
da tgl. 29 Nopember 1956 diam 
10.00 diruang sidang DPRD Ko 
t. Besar Semarang guna ikut me 
njaksikan rapat pembentukan pe 
ngurus. Mereka jang tidak da- 
pat hzidir diminta memberi tahu. 
kan hal tsb. dengan tertulis ke 
pada Pengurus Woningvereeni- 
cma Semarang, djalan ' Bodjong 
148, « 

— RALAT— 
Dalam berita tentang Pernjata- 

an Bersama para P,M. Empat Ne- 
gara terdapat kesalahan, Dibela- 
kang kalimat: ,,Para P.M. me- 
ngandjurkan supaja dilaksanakan 
resolusi PBB tentang pemberian 
bantuan dengan segera kepada 
Hongaria, ?” harus ditambah: 
»Kebutuhan akan bantuan itu dju 
ga sama mendesaknja di Mesir", 
Kalimat berikutnja: ,,Kepada 

pemerintah masing2, para P.M. itu 
mengandjurkan supaja memberi 
pertolongan sedapat mungkin ke- 
pada para korban di Hongaria”, 
harus dirobah sbb: ,, supaja 
memberi — pertolongan sedapat 

kedua negeri mungkin kepada   itu”, 
  

pemain jang terdiri dari muria3 Tetapi walaupun demikian 

jang 

pemain pun da. 

Stadion tadi dilanggarnja, maka anggauta 
Kamis malam kemarin tentara itu akan mendapat huku- 

man2 jang setimpal dgn perbuatan 
nja. Salah satu disiplin itu dapat 

perkawinan. Kalau 
seorang anggauta tentara umpama 
nja masih budjangan, maka ia 
diperkenankan menikah dengan 
seorang wanita didesa jang diting 
gali. Tetapi kalau ada anggauta 
tentara jang sudah beristeri hen- 
dak menikah lagi, maka hal itu di 

lizin isterinja atau dari fihak2 jg 

Kesehatan rakjat belum sem leh ikut, tetapi Djakarta 
purna. 

Mengenai kesehatan rakjat da- 
pat dikatakan, bahwa pada umum 
nja kesehatan tadi belum sempur 
na sekalipun Djawatan Kesehatan 
Rakjat telah memberikan bantuan 
bantuan, pula fihak tentara. Hal 
itu disebabkan, karena letak desa2 

- dipegunungan itu jang djauh da 
tidak pula dapat ditjapai dengan 
kendaraan. Akibat dari pada ke- 
-adaan jg demikian itu seringkali 
rakjat dihinggapi penjakit mala- 

pada jang biasa kami lihat. Seka Tia, patek, gudik dll. Dan kese- : 5 1 hatan tadi tergantung pula Neon perna akan na Men pada makanan rakjat jang seba: 
dari 

gian besar adalah ketela pohong. 
fihak 

jang berwadjib senantiasa mena-. 
roh perhatian2 sepenuhnja. - Dja- 

untuk dapat melantjarkan ke 
adaan ekonomi dibangun dgn dja 
lan gotong-rojong. Djika panen 
padi sudah lewat tampak tanda- 

da pada sebagian rakjat jang 
kekurangan makanan dan salah sa 
tu sebab-musababnja jalah karena 
mereka harus berdjalan djauh un 

“tuk dapat pekerdjaan. Beras tu- 
ton jang dewasa ini seharga Rp. 
3,35 per kg. Kalau padi mulai me 
nguning, maka datanglah ganggu 
an2 berupa homo bagong atau 
tjeleng. Dalam menghadapi homo 
padi itu atjapkali tentara kita 
memberi bantuan2 untuk membas- 
minja. 

Sanggup. mendjadi regu an- 
2 ti gerilja. 
Dalam pertjakapan wartawan 

tuan dengan beberapa anggauta 
OPR jang mengadakan latihan-la- 
tihan dikatakan, bahwa mereka 
lebih baik ,,membunuh gerom- 
bolan dari pada dibunuh gerom- 
bolan, Mereka tidak akan mundur 
sedjengkal tanahpun kalau meng- 
.hadapi gerombolan. Dengan tekad 
jang bulat dan penuh keinsjafan 
dan rasa tanggung djawab terha- 
Gap rakjat didesa, mereka tetap 
sanggup. menghadapi gerombolan 
dengan tegas. Sewaktu ada beri- 
ta, bahwa desa Tjilimus dibakar 
oleh gerombolan, seorang anggau- 
ta OPR dengan perasaan sedih 
menjatakan ,,kalau saja ke Tjili- 
mus tentu saja akan tidur diba- 
wah pohon. Tetapi hal itu tidak 
apa, asalkan saja dapat membalas 
kekedjaman gerombolan jg mem- 
fitnah rakjat Tjilimus”, demikian 
mereka mentrangkan dgn sinar 
mata jang penuh duka tjita, bela 
sungkawa terhadap korban-korban 
gerombolan. 

Atas pertanjaan »Sanggupkah 
saudara membasmi gerombolan ka 
lau saudara  mendjadi pemimpin 
regu anti gerilja didesa didja- 
wab dgn spontaan2 sanggup Pak, 
asalkan diberi sendjata! Kita le- 
bih baik membunuh dari pada di- 
bunuh!” Demikianlah ' djawab me- 
reka jang tak ragu?, karena in-: 
sjaf benar? betapa pentingnja un 
tuk membasmi gerombolan jang 
mengganggu penghidupan  rakjat 
Gjelata didaerah GBN. Menurut 
keterangan dalam pendidikan itu. 
OPR harus Gapat mempeladjari 
soal2 keamanan, peraturan baris- 

berbaris, penghormatan tentara, 
pendidikan Gjasmani tentara, teh 
nis bertempur, tata-negara, per- 
hubungan, PPPK, pengetahuan 
sendjata, kooperasi, kerohanian. 
Mereka bertugas dgn sendjata. 

Rumah hantjur akan tetap 
dibangun, " " 

Menurut keterangan, desa? Lum 
bir, Karang-putjung dalam tahun 
1954 pernah dibakar oleh gerom- 
bolan. Tetapi sewaktu kita meli- 
hat keadaan didesa? tsb., ternjata 
bekas dari pada kehantjuran tadi 
tidak nampak, artinja desa2 tadi 
sudah dibangun kembali dengan 
penduduknja jang makin tambah 
disebabkan pengungsi2 dari lain? 
desa jang merasa lebih aman ting 
gal didesa2 tsb. jang terdapat pos 
militer, Rakjat jang desanja per- 
nah mengalami pembakaran ber- 
pedoman, bahwa rumah2 mereka 
jang hantjur itu tetap dibangun 
pula. Hal ini dapat dimengerti ka 
rena mereka mudah mendapat 
bambu2 maupun atap2 jang dapat 
diambilnja dari hutan2. Demikian 
Sanga sepintas lalu didaerah 

baik lagi apabila tidak mendapat 
hambatan2, atau tegasnja menda 
pat kesempatan jg lebih luas lagi. 
Sebagai tjontoh kurangnja menda 
pat kesempatan itu, baiklah seka 
rang kita tindjau bagaimana Per 
tjasi membuat peraturan? dalam 
turnamen2 kedjuaraan Indonesia. 
Sepandjang jang diketahui, sam- 
pai sekarang Pertjasi belum mem 
punjai peraturan jang tertentu se 
bagai dasar mengenai kedjuaraan 
Indonesia, kedjuaraan 'daerah pro- 
pinsi dsb.-nja. 

Dalam kedjuaraan Indonesia jg 
pertama. th. 1953, hanja djuara2 
kota setempat jang boleh ikut-ser 
ta dalam kedjuaraan -itu. Keseim- 
bangan kelas ketika itu belum 
ada. Djalannja pertandingan iba- 
rat durian dari kota melawan ke- 
timun dari kota ketjil. Djuara da 
ri kota ketjil belum tentu sepa- 
dan utk mengimbangi djuara dari 
kota2 besar jang setiap hari dike- 
rumuni oleh tokoh2 tjatur dari ke 
las utama. 

Turnamen jang ke II di Tegai 
th. 1954 tidak hanja terdiri dari 
djuara2 kota sadja, tetapi semua 
boleh ikut-serta asal melalui sa- 
ringan Gjuri dari Pertjasi. Mere- 
ka jang termasuk (dianggap) 
kuat, kelas utama, boleh mengi- 
kuti kedjuaraan Indonesia tahun 
1954 itu. Dan kedjuaraan jang ke 
3 kalinja di Djakarta tahun 1955 
Pertjasi mengambil peraturan la- 
ma lagi, hanja terbatas pada djua 
ra-djuara kota setempat jang bo- 

wa Pertjasi tentu tidak tinggal 
Giam berusaha menjingkirkan ke- 
pintjangan2 jang masih ada. Se- 
bagai sumbangan pendapat untuk 
menudju kedjuaraan Indonesia jg 
sempurna kami sarankan sbb: 

1. Pertjasi hendaknja membuat 
peraturan jang chusus dan terten 
tu sebagai dasar mengenai kedjua 
raan Indonesia. 2. Pemain? Per- 
tjasi dibagi dalam klassemen (ting 
katan). 3. Jang berhak ikut dalam 
kedjuaraan Indonesia umpamanja: 
a. Djuara Karesidenan dan mem- 
punjai tingkatan (dianggap) Kelas 
Utama. b. Djuara Propinsi. 4. 
Djika peserta terlalu banjak, 
mengingat tempat dan waktu, pe 
serta2 dibagi dalam beberapa ke- 
lompok. 5. Djuara2 kelompok ini 
dipertandingkan lagi, dan peme- 
nangnja (kandidat) dimainkan me 
lawan djuara Indonesia jang Ia- 
ma setjara match sebanjak 6 par | 
tai. Dan pemenang dari ini adalah 
Djuara Indonesia. 

Untuk menghindarkan salah pa 
ham, walaupun ada seorang “djua- 
ra Karesidenan tapi tidak mempu 
njai nilai (tingkat) kelas utama, 
tidak diperkenankan langsung 
ikut merebut kedjuaraan Indone- 
sia. Mereka ini harus dimasukkan 
Kkekelas jang lebih rendah lagi. 
Pertandingan untuk merebut ke- 
djuaraan Propinsi hendaknja men 
dapat perhatian dari Pertjasi. Se 
tapak demi -setapak Pertjasi nanti 
tentu mempunjai. djuga pemain2 
setjara regu dalam tiap propinsi, 
dan dapat disusun pertandingan 

kan pada penutup  konperensi 
itu, maka Menieri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani — menjatakan 
Ikepada ,,Antara”, bahwa pernja 
taan bersam, itu merupakan se 
ruan kepada hati-nurani pemim 
pin2 jano bertanggung-djawab di 
jdunia, supaja disadari bahaja jg 
|menganijam seluruh peri-kema 
nusia:n, bila mereka kurang bei 
hati2 dalam mengambil langkah 
langkahnja dalam menghadapi 
masalah2 jano sangat  compies 
sekarang ini. 

Selandjutnja ia terangkan, bhw 
ja melihat kemadjuan2 jang njata 
dari solidariteit negara? Colombe 
dengan konperensi New Delhi 
ini. Demikian Menteri Luar Ne- 
seri Ruslan. Pada permulaan ke 
Iterangannja ia" katakan, bahwa 
meskipun ia masih menungeu 
teks resmi pernjataan bers: 
"tu, tetapi apa jang telah tersiar 
dalam pers itu menundjukkan, 
bahwa pembitjaraan antara 4 Per 
Jana Menteri itu telah berlang- 
sung setjara luas dan dalam dan 
mentjerminkan suaty rasa tang- 
gung-djawab jang besar dari 4 to 
koh Asia atas keselamatan dunia 
umumnja dan Asia-Afrika chusus 
nja. 

Pertemuan antara 4 tokoh ter 
sebut sangat penting artinja di- 
dalam suasana dunia sekarang 
'ni, dimana PBB sendiri sebagai 
satu2nja organisasi internasional 
pemelihara perdamaian dan ker- 
diasama internasional sedang me 
nundjukkan gedjala2 desintegrasi. 
Gedjala2 desintegrasi itu tampak 
dari sikap Inggeris dan Perantjis 
jang menggunakan hak vetonja 
tidak untuk mentjegah suatu pe 
peprangan, tetapi djustru un. 
tuk mendjalankan peperangan. 
Ini sebenarnja merupakan suatu 
pengrong-rongan terhadap kewi- 
bawaan PBB, 

Selandjutrja Ruslan katakan, 
bahwa “daripada berisi sekedar tje' 
laan “dan hukuman sadja, pernjata" 

   

    

  
an bersama itu lebih-lebih meru | Amsterdam. ul in Kotab 
pakan suatu seruan kepada hati- (demonstrasi tersebut: diselenggars |Tiirebon. Kedua wanita ini ialah 

Djaksa Subeno 
Naik Appel 

Terhadap” Putusan Ha- 
.kim Mengenai Dar- 

mansjah 
DIDAPAT kabar, bhw Djak 

sa Soejono dari Pengadilan Ne 
geri Surabaja sebagai penuntut 
umum dalam pemeriksaan per 
kara jang menjangkut diri Dar 
mansjah Kepala Inspeksi Perda 
gangan Rajon V, telah menetap 

keputusan hakim Subeno dalam 
perkara Darmansjah tersebut. 
Seperti telah dikabarkan, dalam 
perkara itu Djaksa Soejono dim 
rekwisitolrnja telah memintakan 
hukuman 1 tahun 6 bulan dipo 
tong tahanan bagi terdakwa Dar 
mansjah, karena, menurut Djak 
sa Scejono, terang dapat' diper 
salahkan melanggar pasal 418 
dan 419 KUHP. 

Sedangkan hakim Subeno. me 
mutuskan untuk membebaskan 
terdakwa dari segala tuduhan, ka 
rena menurut pertimbangannja, 
tuduhan bahwa penerimaan uang 
Rp, 205.000— oleh: terdakwa 
untuk. kepentingan dirinja sendi- 

Iri, tidak. terbukti. 1 
Dalam perkar. ini, terdakwa 

Darmansjah dituduh. telah mens 
rim, uang suap dari 
pengusaha berturut2 sampai ber 
diumlah Rp. 
kedudukannja ' sebagai Insda, ser 
ta telah menjalah-gunakan dja- 
batannja. (Antar) 

beberapa 

205.000— dalam 

Indonesia Tola 
"Protes Inggris 
Mengerai Demonstrasi 
Di Diakarta Baru2 Ini 

DUTA besar Indonesia di Lon 
don hari Rebo jang lalu menjam 
paikan nota djawaban atas nota 
Inggris baru2 ini 
dung ftnduhan seakan2 Pemerin- 
tah Indonesia 
ngan menjelenggarakan demon- 
sirasi anti Inggris 
bertalian dengan 
Peranfjis dan Israel terhadap Ms 
sir. « Nota djawaban Pemerintah 
Indonesia itu 

jang mengan- 

turut tjampur ta- 

di Djakarta 
agresi Inggris, 

menjangkal dan 
aprotes tuduhan tersebut. De 

kian kawat Antara”. dari 
Seperti diketahui, 

keistimewaan untuk boleh keluar 
diberi 

PROBLIM No. 37 "RETAK 
“ (Gieh: Ph. S. Tuziman, Jogja) 

  

  

hari 
ini d 

  

      

SIARAN RADIO R. I. 

Djawaban 

3. Bcb—a6 — 

Bcb—a6 - 

diah: 

Preblim: 
Bahagia Sederhana". 
Ra7Xp8. 2. Bde—c6 

35 

tjatur setjara propinsi lawan pro 
pinsi. Demikian pendapat kami. 

Patih: Rd8, Pb7, Bf2, 
Me2, Mf8, pion c3 (6 
buah) 

Hitam: Ra4, Mel, Mf3, 
ik Kb6, Kd7, pion a6, b4 
"(7 buah). 
Putih djalan dulu dan 
hitam mat dim 2» (dua) 
zet. Djawaban betul di 
beri nilai 2. 

Surat2 djawaban di- 
tunggu selambat2nja 10 

nurani pemimpin-pemimpin jang 
bertanggung-djawab didunia, su- 
paja disadari adanja bahaja jang 
mengantjam seluruh. peri-kema- 
nusiaan bila mereka kurang berha 
ti-hati dalam mengambil lang- 
kah-langkahnja dalam menghada 
pi masalah-masalah jang sangat 
complex sekarang ini. 

. Disamping itu pernjataan ber 
sama 4 PM tsb. tidak melupa- 
kan pula  kebutuhan-kebutuhan 
praktis jang diperlukan rakjat di 
Mesir dan di Hongaria jang seka 
rang tertimpa oleh skesengsaraan. 

Achirnja Ruslin mengatakan, 

riteit nesara-negari Colombo de 
ngan konperensi New Delhi 'ini. 

(Antara)   sesudah problim 
imuat, 

no. 

dialamat- : 
kan pada "Suara Mer- 
deka” Smg. dengan di- 

“beri tanda ”Tjatur”, 

al 3D 
1. Bdl—d6, tjam penimbunan barang, berang 

-, Rhb$—a7. sur-angsur harga beras di Djakar 
mat. Atau 1 

Kd8—c6...2. BdtXc6, Pa8sXp8. 3. 
mat. 

jang betul djawaban 
bah nilainja dengan 2 

Dalam min 
kami sampaikan 

Ha- 

kepada Chisban tal. 
dan Ronopawiro 'Semg., Abdillah pasaran D.O. jang beralih keda- 

HARGA BERAS MEROSOT 
D! DIAKARTA. 

SETELAH Polisi Ekonomi ber 
tindak. tegas terhadap tukang? 
tadah D.O. dua pekan j.l. dan di 
susul pula dengan antjaman Djak 
sa Agung terhadap segala ma- 

Beras 
70,—. 

ta telah merosot. 
merosot dengan Rn. 

injeksi 
Italia 

Kepada mereka dengan Rp. 60,— tiap kwintal, se 
nja kami tam dang beras dalam negeri kwali- 

nilai. 

Kendal dan S. Mitrosudarmo Solo. erah?2 keluar kota Djakarta. Sebe 
SEMARANG,.19 Nop. 1956: 

Djam 06.25 Orkes Melati. 06.45 
Rosemary Clooney. 07,10 O. H. 
Putri Maluku. 07,45 Gamelan Bali 
13,15-Rajuan Suprapti Sajakti dll. 
13.45 Gesekan Biola. 14.10 Gema: 
Siang. Y1,00 Klenengan ozeh Eko 
Kapti. 18,15 Rajuan Sendja. 18,30 
Ruang CPRAD: 18.45 Rajuan Sen 
dja (landjutan). 19,30 Dolanan, 
20,30 Dibawah.Sinar Bulan Purna 
ma. 21,00 Siaran Penerangan. 21,15 
Dari dan untuk Pendengar. 22,15 
Sandiwara Radio. 

SURAKARTA, 19 Nop. 1956: 

Djam 06.10 Sekitar tanah air. 
06.30 Rajuan, pagi. 07,20 Suara Ha 
nafi. 07,30 Njanjian Bersama. 07,45 
Irama gembira. 13,10  Klenengan 
dari Kraton. 14,10 Klenengan Da 
ri: Kraton (landjutan). j 
angan JPAT. 17,40 Varia Djawa 
Tengah. 17,50 Ruangan pemuda 
pemudi. 18,15 Olahraga kita. 18,30 

: Lagu2 Hawaii. 19,30 Langgam dan 
Krontjong. 20,30 Wajang Orang 
oleh Karawitan Studio. 
jang Orang (landjutan). 24.00 Pe- 
nutup. 

JOGJAKARTA, 19 Nop. 1956: 

Djam 06.35 Suara Dean Martin. 
07,20 Dari Film Malaya. 07,30 Bo 
nangan pagi. 13,10 Hidangan OSB. 
13,45 Rajuan Minahasa. 14,10 Mu- 
sik Siang. 17,00 Seni Suara Dja 
wa.. 17,40 Dwi Ganna. 18,15 Or- 
kes Sinar Djakarta. 18,30 Alam 
kanak2. 19,40 Violin Recital. 20,15 
Orkes Melachrino. 20,30 . Malam 
Meraju. 21,15 “ Lembaran Bahasa 
Djawa, 21,30 O. K. Tjempaka Ba 

jru. 22,15 Orkes Gambus. 23,00 Pe 
“nutup. 

DJAKARTA, 19 Nop. 1956: 1 
Djam 06.10 Orkes Progressip. 

06,30 Orkes Pantja Ria. 07,30 Ra 
dio Orkes Surakarta. 13,10 Lagu 
lagu Makassar. 13,30.  Genderan 

|dan Tjlempungan. 14,10 Orkes Me 
lati. 17,15 Kesenian Lampon. 18,30 

. H. Suara Istana, 19,30 Ilmu 
dan Seni. 21,30 Solisten. 22,15 Or 
kes Melaju., 23,00 Penutup. 

TJIREBON, 19 Nop. 1956: 
Djam 06.30 Ball room. 

Bingkisan dari Studio kita. 13,10 
Orkes Philadelphia dll. 13,40 Ra- 
dio Orkes Surakarta. 14,10 Irama 
Pulau Sumatera Utara, 17,00 Sia 
pa Tjerdik siapa gesit. 19,20 Or- 
kes Ketjapi dan Rebab. 20,30 Ge 
langgang Wanita. 21,15 Orkes Kr. 
Satria. 22.15 Orkes Gambus. 283,00 
Penutup, 

07,30 

23,00 Penutup. 

17,00 Ru- 

22,15 Wa. 

(nak famili “dan/atai S 
| Me esobed Dagnakoda 

| dadantonsesa) #ergalra! “ 

Nilai mereka jang 24 kami hapus 
kan. 

Berita: Pertjas telah selesai me 380,— dan Rp. 360,— tiap kwin- 
guna mene- tal. Harga beras JUBM tetap Rn. 

tapkan djago2 jang akan meng- 280,— dan Rp. 
langsungkan seleksi 

ikuti pertandingan 
260,— . tiap kwin 

  Pertjasi nanti. Dalam seleksi jang , 
terachir itu jang dilangsungkan | 
dalam 7 lomba, masing2 pemain 
telah mentjapai nilai sbb: Cholis SEMARANG, 16 Nop. 1956: 
4, Hariandja dan Husin 314, Ab- 24 karat: djual ... u... 
dulkadir, Ong Tiauw Liong dan 
Tjoa Ging Hwie masing2 mentja 22 karat: 
pai 3 nilai dan A. J. Tong Hwat 
dapat nilai 1. 
akan mengirim 3 djago 
pertandingan kedjuaraan 
dan menurut kabar 
berhalangan untuk ikut serta da DJAKARTA, 15 
lam pertandingan itu, maka djago Emas no. 1 
Pertjas jang ditetapkan 
Cholis, Husin — dan Abdulkadir. L 
Sementara itu dapat ditambahkan, 
bahwa menurut surat jang disam Tut perhitungan uang dollar Ame 
paikan pada Pertjas, Pertjasi ti- rika. 
dak menjinggung? soal konggres Fmas Macao 
dan jang dikemukakan hanja me Emas Hongkong 
ngenai sekitar pertandingan jang Emas Bombay 
akan dilangsungkan di. Magelang 
kira2 mulai tgl. 3 Desember untuk 
selama 2 minggu. Dengan demi- 
kian Pertjas tidak mempersiap- 
kan diri mengenai konggres. 

Karena Pertjas MEDAN, 1 

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

      

     
Ijap, 

Telp 356 
KOANGGAN Hn 

Na 
p. rerrarann 

ikan oleh Panitia Penjokong Per 
Idioangan Rakjat Mesir di Dja- 
ikarta beberapa hari jang lalu. 

(Antara). 

   
   

DNEPARA 

P.P.D. KABUPATEN DJEPARA 
SEGERA DIBENTUK. 

Bertempat di pendopo kabupa 
5 : & ke Hkg Tip RI pada tgl. 13/11-1956 djam petai Ia Depan Magi eror 20.30 jl. oleh Bapak Bupati Dje |- 

madjuan. jang njata dari solida ara telah diadakan hearing de 
ngan Partai2, untuk membitjara 
ka masaalah pembentukan Pani- 
tya Pemilihan Daerah. 

Setelah Bapak Bupati menerang 
kan maksud tudjuan pertemuan 
dan mendjelaskan surat 
dari Menteri Dalam Negeri ten 
tang pokok dasar pembentukan 
P.P.D. kemudian Bapak Bupati 
memberi kesempatan kepada pa- 
ra wk. Partai jang hadlir untuk 
mengutarakan saran2 jang bergu 
na agar pembentukan P.P.D. da 
pat. berdjalan Ilantjar. 

Saran dimadjukan dari 
Partai besar, jang pada pokok 
nja supaja pembentukan P.P.D. 
didasarkan perimbangan suara se 

.n tet rendah merosot antara Rp. perti D.P.R.D.P. di Djepara se 
2gu ini hadiah2 20,— sampai Rp. 25,— tiap kwin- karang ini ialah: N.U., P.N.L, 

Tapi kini disangsikan adanja P.K,I., Masjumi, Parkindo ditam 
bah P.P.P.R.I. setidak2nja sama 
dengan pada waktu pembentukan 

lum itu beras USA dan Italia Panitya D.P.R.D.P. j.l. hal ini 
masing2 tertjatat seharga Rp. sesuai dengan surat kawat dari 

Menteri Dalam. Negeri, bahwa 
anggauta P.P.D. Kabupaten ha-' 
nja 7 orang termasuk ketuanja 

kedjuaraan tal. IK Kepala Daerah): 
Agar P.P.D. segera 'dapat ter 

“bentuk, maka Bapak Bupati min 
a pada partai2 tsb. masing2 

,mengadjukan 2 orang tjalon, se: 
Rp. 51,— |(jambat2?nja tgl. .18 Nopember 

beli Rp. 50,—|1956 setelah sampai di Kantor 
djual 46.— | Kabupaten. 
beli 4d, — 

14 Nop. 1956: 
untuk Emas no. 46.— BREBES 
nanti, Emas no. 2 .. . 45,50 PANITIA PEMILIHAN DAERAH 

Hariandja Emas no. 3 se..cooooooiRP. 45,— KABUPATEN BREBES 
Nop. 1956: DILANTIK, 

Penta a.n Rp. 5025| Pada tanggal 13 Nopember 
jakni Emas no. 2 ........ Pesen diatas Rp. 49,75 1956 jl, dipendopo Kahupaten 

ONDON, 15 Nop. 1956: oleh ' Kepala Daerah Kabupaten 
Harga emas Luar Negeri menu- (Brebes telah dilakukan pelanti- 

kan/penjumpahan anggota2 Pani- 
tia Pemilihan Daerah Kabupaten 

tete 31.87 (Brebes jang terdiri dari wakil? 
38.79 |partai PNI, NU, Masjumi, PKI, 
56.17. (PSI dan PRN. Pelantikan Pani 

TOKO " ''tia Pemilihan Daerah tsb. dilaku 
:kan dimuka ' sidang2 DPRD Pe 

uda: Mg dan disaksikan oleh. wa 
il2 instansi sipil/militer dan 
artai2/organisasi2. 5 

  

SultanHamid Akan Mohon Pengam- 

  

punanD 
BERHUBUNG dengan tanda2 

bahwa Sultan Hamid II jang kini 8 
masih mendjalani hukuman dira- 
mah pendjara Tjipinang, sudah 
insjaf akan  kekeliruannja tjara 
berpikir dan tjara. hidupnja di- 

mid II sendiri mentjoba berhubu 

dahulu pernah disebut2 
»Surat tuduhan” 
terhadap terdakwa Sultan 
mid II jakni tokoh2 jang menu- 

jrut rentjana hendak ,,dibereskan 
masa lampau, maka banjaklah sa djiwanja” oleh 

gan dengan tokoh2 besar jang 
dalam 

Djaksa dahulu 
Ha- 

terdakwa. To- 

gn Bantuan Sri SultanJogj gn bantuan Sri SultanJogja? 
kan Sultan Hamid.. Hubungan di: 
lakukan dengan surat jang didja 
lankan menurut saluran semesti- 
nja. Bagaimana isi surat itu se- 
lengkapnja dan bagaimana 
waban Sri Sultan Hamengku Bu- 
wana IX, belum bisa diketahui. 
Tetapi sementara. orang membi- 

dja- 

habat kenalan Sultan Hamid Ilikoh2 besar ini mungkin akan bilsikkan bahwa djawaban Sri Sul- jang memberi andjuran supaja 
keluarga2 Sultan Hamid II ber- p 
usaha untuk memohonkan pe- 
ngampunan pada Pemerintah. 
Tanda2 keinsjafannja Sultan Ha 
mid II nampak dalam tjara berfi- Iri 
kirnja sudah mulai bisa menje- 
Suaikan diri dgn suasana. seka- 
rang, dan memang suasana po- 
litik sekarang sudah sangat beda 
dengan suasana dimasa lampau. 
Dalam andjuran sahabat2 kena- 
lannja itu disejogjakan agar sa- 

ara nal 
4 
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E" ai ii Sa an Tm Ga       

sa memberi pengaruh besar bagi 

djuran tadi, belum diketahui. Teld 
tapi pihak jang sangat boleh di 
pertjaja mengabarkan, bahwa be 
lum lama ini Sultan Hamid II te 
lah membuat hubungan 
Sri Sultan Hamengku 

. IX, seorang tokoh besar 
ultah Ha- pernah disebut2 hendak diberes !,, 

sudah berusaha memenuhi anld 

Buwana 
jang|n   

seperti pribadinja Mr. Alibudiar- 

tan pada pokoknja ,,tidak kebe- 
ermohonan amnestie itu. ratan, 

Hamid II sudah ditebus 
Sampai berapa djauh keluarga2| hukuman”, Apakah tokoh2 

dan/atau Sultan Hamid II sendi 

sebab kesalahan Sultan 
dengan 

lain 

io, Djendral Major Simatupang 
an lain2 jang disebut djuga da- 

lam surat tuduhan Djaksa dahu- 
lu, telah dimintai pula bantuan 
moril oleh keluarga 

dengan| Sultan Hamid II sendiri 
dan/atau 

sampai 
sekarang masih mendjadi perta- 
jaan. Demikian tulis wartawan 
Suara Merdeka” di Jogja, 

Pee BaNNGASABUP NEK EOOESNKSAT Aan 
ML OjA aan uauN megan Dana uan 

kawat: 

WK. 4: 

    

Ketangkasan 
Mobbrig 

Pekan 
Mob- 

brig. seluruh Indonesia ke Il di 

Pertandingan Hasil2 aka 
Polisi Udjian Ketangkasan 

Semarang sbb. : Sepakbola: Kes. 

Maluku — kes. Djakarta Raya AI - 

5» Kes. Djatim — kes. Sum. Te- 

ngah 6—l: kes. Sum. Selatan — 

kes. Sum. Utara 0—7, kes. Djatim 

— kes Sum, Utara 2—0: kes. Djwt 
kes. KA 

asi 23: Kes. Djabar — kes. Nu 

Ka 705 Kes. Kaliman- 

tan — kes. Djateng 3—5 untuk 

Djateng. 

“Tel 16 Nop: Menembak PM 
Carl Gustav cal. 9 mm. djuara 

I Djawa Barat, H- Djawa. Te- 

ngah dan djuara Ill: Djawa Ti 

mur. Berenang: djuara 1 Djawa 
Timur, djuara HH Djawa Barat 

dan, djuara III Djawa . Tengah. 
Volley: Nusa Tenggara .— Sum. 

Tengah 3—0: DKN — Sulawesi 

2—3: Djawa Barat — Djawa Ti 
mur 1—3: Djawa Tengah 
Sum. Utara 3—5, Maluku 
Diakarta Raya 0—3: Kalimatan 
— Djakarta Raya 3—0. Sepakho 
la: Djakarta Raya — Sulawesi 
0—l1: Djawa Tengah —  Djawa 
Barat 6—1. Tgl. 16 Nop. Vol- 
ley: Sulawesi — Nusa Tenggara 
3—1:, Djawa Teng:h — Djawa 

  

kan sikap naik appei terhadap Timur 3—1: Diakart, Raya — 
Kalimantan 3—1. 

KES. OLYMPIC INDONESIA 
MENANG 1—5 DARI KES. 

OLYMPIC A.S. $ 
DENGAN mendapat perhatian jg 

sangat besar, Djum'at sore ke- 
marin dilapangan Ikada Djakarta 
dilangsungkan pertandingan sepak 
bola friendly-game antara kes. 
Olympic Indonesia dan kes, Olym 
pic Amerika Serikat jang dalam 
perdjalanannja ke Melbourne me- 
ngadakan geodwill-tour di negara? 
Asia. Pertandingan pada sore ha- 
ri itu diramaikan dgn Korps Mu- 
sik Negara. Setelah upatjara me- 
lagukan lagu? kebangsaan Ameri- 
ka Serikat dan Republik Indone- 
sia diperdengarkan, kemudian per 
tandingan tsb. dimainkan dibawah 
pimpinan wasit, Wensveen. Kes. 
Olympic kita ada sedikit unggul 
dari pada lawannja dan seringka 
li melakukan serangan? tjepat, te- 
tapi sajang tidak begitu produc- 
tief. Menurut pemandengan RRI 
Djakarta, langsungnja pertandi- 
ngan dari kedua belah fihak tidak 
begitu subliem dan pertandingan 
tsb. dimenangkan oleh Kes. Olym 
pic kita dgn angka 7—5, setelah 
pada waktu djedah kes. Nasional 
kita leading 4—2. 

TALIA — SWISS 1-1. 
Sementara itu dalam pertandi- 

ngan jang diadakan di Bern, kes. 
Swiss telah bertanding seri 1—1 
dengan kes. Italia. Balaman mem 
buka score dalam' menit ke-27, 
tapi Eddie Firmany seorang pe- 
main Italia kelahiran Afrika Sela 
tan kira2 9 menit sebelum turun 
minum berhasil membikin kedudu 
kan mendjadi sama. Pertandingan 
ini adalah pertandingan interna 
sional jang pertama bagi Firma 
ny. 

TIREBON 
TJIREBON KELEBIHAN 

WANITA. 
Menurut statistik terachir, pen 

duduk kota Tjirebon. jang ber- 
djumlah 119.954 orang, ternjata 
sebanjak 64.626 orang diantaranja 
terdiri Gari wanita. Penduduk 
laki2 hanja berdjumlah 55.328 
orang, dengan demikian kota Tji 
rebon .mempunjai kelebihan pen 
duduk wanita sebanjak 9.298 
orang. Dari penduduk wanita se 
banjak itu mereka. hanja diwakili 
oleh 2 orang: sadja, jang “duduk 
dalam DPRD Peralihan Kotabesar 

  

Durah Usman (Muslimat Ma 
Isjumi) dan Nj. Sudibjo Puspo- 
negoro (PNI) jang merangkap 

| pula sebagai wakil ketua DPD 
Peralihan Kotabesar 'Tjirebon. 

INj. 

    & .    

SOLO 

S.B.I.I. DJAWA TENGAH ME- 
NGENAI KETEGANGAN 

DI TIMUR TENGAH 
DAN MASAALAH 

HONGARIA. 

Konperensi Konsulat Sarekat Bu 
ruh Islam Indonesia Djawa 'Te- 
ngah jang berlangsung di Solo 
'pada tanggal 10 dan 11-11 jl. te- 
lah mengambil keputusan? sbb.: 

1. menjokong pendirian Pemerin- 
tah Republik Indonesia, jang 
menjatakan simpati atas per- 
Ajuangan Pemerintah dan Rak- 
jat Mesir dalam mempertahan- 
kan kedaulatan kemerdekaan 
Negerinja dan men-tjap Inggris, 
Perantjis dan Israel sebagai 
agressor. Dan mendesak kepada 
PBB dan Dewan Keamanan, 

| | agar segera bertindak sesuai de 
ngan Piagamnja. Aas 

2. menjerukan kepada Pemerintah 
Indonesia dan Negara2  A.-A. 
chususnja dan dunia umumnja, 
agar benar2 menumpahkan per- 
hatiannja akan penjelesaian per 
istiwa tersebut. 

3. mendesak kepada PBB dan De 
wan Keamanan, agar segera 
bertindak seperlunja untuk me- 
njelesaikan sengketa berdarah 
di Hongaria. Demikian djuga 
kepada Pemerintah Republik 
Indonesia dan Negara2  A.-A, 
agar turut aktief mengambil ba 
gian dalam menjelesaikan per- 
istiwa tersebut. k 
mendesak kepada Pemerintah, 
hendaknja. bertindak tegas- ke- 
pada kaum speculant jg senga- 
dja menimbun barang2 kebutu- 
han hidup sehari2 dgn maksud 
mentjari keuntungan besar bagi 
dirinja sendiri, akibat situasi di 
Timur Tengah. 

PURWODADI 
GOTONG ROJONG BIKIN DAM/ 

PINTU AIR BARU. 

  

4 

  
Baru2 ini oleh Rakjat desa Pe 

nganten Ketj. Klambu telah be- 
ramai-ramai ' gotong-rojong mem 
bikin dam. baru, Dhan peres 
mian pembikinan dam ini dipim ipin oleh  Tjamat Klambu dan 
pengguntingan pita dilakukan 
oleh Wedono Grobogan. Hadlir dalam peresmian ini antara lain dari beberapa pendjabat Pamong 
Pradja dan Kepala2. Djawatan Da erah Grobogany Dam ini dinama kan ,,Dam Sasak” dan akan me njaluri | sawah2 didesa Klambu, Terkesi, Djenangan dan Wadan kemiri Jang luasnja 4919 Ha. Untuk ini memakan biaja Rp. 5100.— jang didapat sumban an dari desa2 Jang bersangkutan ama diantara didapat dari uang hadi ah perlombaan tanaman padi: th. 1954 sebanjak Rp. 500,— Demiki an rakjat Penganten telah madju selangkah ,dalam mengusahakan pembangunan dalam desanja, 

  

'BODJONEGORO 
RAPAT ANGGAUTA IRAMA, 

Rapat anggauta IRAMA" - da tgl. Ill Nopember 1000. dr. 
tempat di Gg. Lurah Kadipaten 
no. 46 Bodjonegoro, jang dihadli ri oleh segenap anggautanja, telah Perhasil membentuk pengu rus baru dengan susunan shb: 
Ketua Sdr, Soetardji, Penulis Sdr. Asmoeri dan Bendahara #ir. 
Chaeroen, ditambah pengawas, 2 
pelatih, 1 pembantu dan seksi 
perlengkapan, 
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     rengah Lainnja D 
WARTAWAN ,, 

Kol. Sukanda B 
tuhi hukuman- 
Lb d bebaskan | 
Pendid kan dan I 
MBAD. 1 

Sementara itu 
A.D. hari Kemis . 
menerangkan kepada pers, 
Panitia ad hoc A.D. 

    

lasukan atau'te 
Kk giatan2 politik? 
dah dibubarka 
berarti, bahwa 
dap mereka ig di 

  

    

    

: Karena Terrangkut Ke- 
ga Beberapa Perwira Me- 

  

      

    

ap 

          

      

   
    

   
   

    

   

    

   
1 Tagasaja! 

Dari Tugas Mereka 
mendapat keterangan, bahwa 

Sapari, jang telah didijs 
ikenakaa tahanan-rumah, te 
2 sebagai Pd. “Inspekten 
2 dan Adjudan 

al Major. A. H. Nasution terh: 

    

       

     

     

     

  

AD: jaitu Kolonel2  Z. 
“mb'l daiam' rapat jang djuga di sadiri oleh Panglima TB 

serste “Buprajogi dan 
paf'staf jang bulat: 

      

  

   

Sepenuhnja tindak- "neendakan "jang didjalankan tidak akan dilan ja) SSAD Nasution itu, bahkan me- 
Gakan? terhadap anggo Ba keterangan, mempunjai 
jang dianggap bersal - | sendapat dan kebidjaksanaan gar hukum-niliter, ada" ip ang saia — dalam menghadap 
tidak-adanja panitia ad he ph asalah seperti jang timbul de- didjalankan atas, dasai “asa, ini dalam lingkungan A.D. dur jang sewadia! Ai Diperoleh keterangan, . bahwa demikian dikatakannja.” "8 23 'alem "menghadapi hal2 jang tim Nias pertanjaan.. Djurubitjata |.ul.. dalam Ingkungan AD. itu tsb. membantah suara2 jang PRE KSAD Nacu"on memakai seb h ngatakan, bahwa dengan diambi Hai dasar kebidmksanaann ta. nja tindakan2 terh Ph sanaannja ia- je 

Lubis aah Kan ana 
kan tindakan jang menjimpan: 
dari keputusan jang diambil dlm. 
rapat para Panglima “baru2 ini. 

5 : »Seama mungkin mengusaha an pencesaian2 setjara kolle: Wal atau ,ketmuran”. Baru sete- hah segala usaha kearah itu tidak 
Sebagaimana telah dikabarkan, | berhasil, diambil dasar, »harus 

Kolonel Z. Lubis . (jang sampai diselamatkan djiwa ketentaraan, saat ini belum. dik dimana 'aitu disiplin”, dengan lain ka. 
ismpatnja, Red.) 
KSAD atas dasar tuduhan: smeng 
ingkari perintah djabatan” — dan 
“tersangkut dalam kegiatan2 pc 
litik?” 1 pai 

Panitia ad hoc anti-korup 
si tetap. pt 5 

Dalam pada itu paniti, ad hor 
lainnja jg djuga dibentuk pimp' 
nan AD dan ditegaskan menjeli 
diki/melakukan pemeriksaan atas 
diri anggota2 AD jang tersang- 
kut dalam perbuatan2 korupsi. 
sampai sekarang masih tetap a62 
dan mendjalankan tugasnja seba 
gaimana mestinja, Panitia ad hoc 
ini — sebagaimana pernah dika 
barkan — beberapa waktu jang 
laha telah mein akag peeagaakan 
an2 .tas diri sedjumlah anggota 
anggota AD jang dituduh tersang 
kut dalam perbua:an2 korupsi. 

Mengenai dibubarkannja pani- 
tia had hoc jang pertama itu: diu 
rubitjara AD menerangkan, bah| 
wa pembubaran panitia ru dila 
kukan sebagai pelaksanaan dari- 
pada -ndiuran rfpat para Pangi: 
ma TT -dengin KSAD Nasutior 
jang diadakan di Diakart. pada 
tel. 20 Oktober il. Setelah ravat 
nars Panglim. waktu itu selesai. 
KSAD mengadakan nerundingar 
dengan 2nseota2 SUAD dan &: 
I-m perundingan itu diambil ke 
putusen, membubarkan - panitial 
»d hoc tsh. sesuai dengan andju 
Tas para Panglima T.T. « Pembebanan Wentiaekni 

la dan Sapari.. 
Pembebasan tuaas kedua pe 

wira menengah A.D. tersebut di 
atas dilakukan dalam -hahunaan 

   

- 

dituntut 23 »harus diselamatkan azas2 jg 
”lementer untuk tegaknja sesuatu 
tentara”. 

. Demikian keterangan? 
seroleh ,, Antara”, 

Nega 

jang di 

  

DUTABESAR Mesir utk 
| "on duta Syria di 

"ia telah menolak tawaran? 
ia nasukan2 
“in'hok Mesir 

tara.) 

  

Djentara 

diri tiga' perwira" menengah 
Lubis, 5. Bratamenggala dan Sapari, di 

BIL AT 
atas pen 

ra?ArahTolak Tawa- 
ran Sukarela Sovjet-RRT 

7 Bonn menerang 
" Bann Kamis, bahwa ha'k Mesir maupun negara2 Arab jain 

dari Uni Sovjet dan RRT agar supa 
sukarela dari kefua negeri ini boleh berdjuang 
melawan kaum agresor, Inggris-Perantjis-Israel, “onbila mereka tidak mau meninggalkan wilajah Mesir. (An 

    

  

|.net Se 
agguh2 

#.Melum hkan —" 
|! (Kota Wk. P. M 
4 Idham Chalid 
WAKIL P.M. IDHAM CHA- 

LID atas NAN aaaN Matan, 
menge 9 Ar. 

pada Ba ? Ga Tatseda 
memberi djawaban 

  
-uatu hal jang kini menje 

usaha pembangunan umumnja. 
“Jang menjedihkan itu ialek 

jerasanja, bahwa sebagian golo 
1gan jang tidak termasuk, part: 5 
semerintah, artinja jang | ida JAN 5 

  

« Dalam pada itu'di H-1 nempunja: wakil didala Ai Ina 1 Gjuga pihak 2 PARU A abungan2 “Kepa 7 oIset, malah lebih dapat meng. 
1 Ata neela. Sial da nsiafi dan memberi kesempatan | 

| sembangun kepada Kabinet dari 
pada sebagian partai 

  

Seharusnja orang harus mem 
Flih satu diantara dua kwalitet, 
jaitu mendjadi pemerintah 'setjar: 
'ichlas atau beroposisi. sebab,.ad: 
inja oposisi didalam pemerintah 
sendiri, sungguh2 melumpuhkan 
terutam, bagi kabinet jang betu' 
betul berhasrat untuk ' memba- 
ngun seperti kabinet sekarang 
ini”, demikian Wakil PM Idham 

Chalid. j 
" Mengenai perdjuangan rakiat 
Mesir jang kini menghadapi agrc 
si Inggeris cs, Wakil PM Idham. 
Chalid menegaskan: bahwa per- 
hatia, rakiat Indonesi. tidak ter 
belok kepada sual2 lain. Dalam 

pada pidato A. Gathmyr dari 
fraksi NU dilam parlemen jan2 

.mesinjalir adanja golongan di 
Indonesia jang melakukan usaha 
usaha untuk membelokkan verha 
tian tsb. (Antara) 

  
RFD, Ahmae Abdul Razak, 

n dalam konperensi pers 

  

KEMENTERIAN PERTA 
nuduh Inggeris dan Perantjis m 
nal mereka dgn Amerika Serik 
sendjata jang didapat dari ban 
rang Mesir, demikian dikabar' 
Tetapi kementerian pertahan   dengan persoalan2 jang menj: . 

dalam proses pengusutan pihak 
atasan Angkatan Darat. 1 

Diveroleh keterangan 
diutnia, bahwa ketiuali S. Brata- 
menggala, dan Sapari, diuga pim 
ninan A.D. telah mengambil tin- 
dakan2 terhadan diri sediumlah 
perwira? A.D. lainnia jang diang 
cap melanggar hukum dan disi- 
plis militer dencan antara lain 
dirga membebaskan perwira2 ter 

- nja pihak kementerian A.S. itu 
mengatakan bahwa A.S. 
mengambil langkah? terhadap Ing 
gris dan Perantjis mengenai pe- 
langgaran mereka 
djuan bilateral antara mereka ten 
tang hal alat? persendjataan mili 
ter jang dimaksudkan untuk per- 
tahanan daerah NATO”. 

"au 

Atas pertanjaan UP selandjut- 

..telah 

atas persetu- 

Statemen kementerian  perta- 

Inggris - Prantjis Gu- 
TA ... Ma pe 

nakan Sendjata s'A - s9 na. Mine supa'a Fisen- 
: , : 551 s3 ihower dan Bulsanin 

Utk Menjerang Mesir 
Pemerintah” Amerika'Resmi Tu 
Prantjis Langgor P' adjuc 

nja tidak bermaksud untuk ma 
kut diri kedua Kolonel tsh iang| 8er” terhadap kedua pemerintah tb. « dewasa ini masih" terus berada' san, Gemikian UP  menombahkaa. 

sebut dari tugasnia masing2. — | hanan A.S. itu adalah merupakan 
GKS ependapat N nerniataan resmi tentang hal pe 
Nasution. makaian sendiata? dari A.S. oleh 

Keterangan? selandjutnia iangl Inggris dan Perantjis dalam me- 
Wneroleh ,,Antara” menjatakan, lantiarkan agresinja terhadap Me 
bahwa kepttusan KSAD Djende sir- Sebelum statemen txb. pers 

impor Barang' Modal 
'Spj.|Bebas Dari TPI 
Perlu Segera Ditjar! Djalan Keluar Me- 
ngenai Cesulitan? Ekonomi Akibat Krisis 

  

  

Timur Tengah — Saran Dr. Isa 
KETUA SEKSI EKONOMI Pariemen menerangkan ke 

pada pers bahwa melihat krisis 
iciah terdjadinja perang di M 
jang memprodusir b: 
adaan pasar dunia 
ingin membangun dise 
keadaan pasar dunia tsb. 

   

- 

DN BeAT KE £ “MPM ENTAP 
Oleh karena 'itu sebaliknja dadiusahakan oleh pengusaha2 na- 

lam keadaan mann seperti se, 
karang ini pemerintah, Parlemen 
dan masjarakat seluruhnja men 
tjari djalan keluar dari kesuli—- 
tan2 eknomi jang kita hadapi 
dan jang bakal kita hadapi, de 
mikian Dr. M. Isa. | an 
Menurut pendanaan: terutama 

kepada Parlemen haruslah lebih 
banjak diharapkan memperguna- 
kan waktunja untuk membahas 
persoalan ekonomi dan pemba-: 
ngunan dalam negeri jang lang 
sung mengenai kehidupan masja 
rakat Ka kai » yi $ badi 

la selandjutnja menjatakan, bah 
wa pada hakekatnja: aa se 

di puku 

  

   

mentah sangat terpengaruh oleh ke 
tersebut. Dikatakan, bahwa Indonesia jang 

a lapangan sangat tergantung kepada 

    sar dunia sekarang ini se 
, maka kedudukan Indonesia 

PA 

sional jang dibantu  sepenuhnja 
oleh pemerintah. : : 

Selain itu agar kita tidak lagi 
imengimpor garam dari luar ne 

   

  

   

1 ig pa N j 3 
banja ja tegaskan, bahwa ada 

“tinja dalam hubungan dengan 

emerintat 
sndiri. : 1 

hubungan ini i- mengingatkan kel 

    

ara 

PRESIDEN JUGOSLAVIA KF   
3 

Dalam pidato jang ia utjapka 
pada hari Minggu j.l., tapi jan 
baru disiarkan hari Kamis, Tit 
mengatakan bahwa bahkan hin: 

sikap salah dan berpandanaa 
'chilaf terhadap Hongaria, Polar 
dia dan negara2 Eropa Timu: 
Hainnja. —. “1 

la katakan, ,,kami "telah mem- 
peringatkan bhw tendensi2 jane 
mendjadikan sebab daripada per 

'Hlawanan jang - demikian kuatnja 
|(thd Stalinisme, red.) di Jugosla 
via ada djuga disetiap negara 
dan dapat pada suatu waktu mc 
aimbulkan pula suatu ekspresi” 
di negara2 lain itu dan ekspresi 
tu mungkin lebih kuat lagi untuk 
dilawan”. : 

Sementara itu Legasi Indonesia 
di .Lisabon dalam statementnja! 
hari Kamis telah menjesalkan in- 
tervensi pasukan2 Sovjet di Ho- 
ngaria dan mengatakan Uni Sov 
jet telah melanggar prinsip-prin- 
sip ,Konperenst Bandung” dgn 
tindakannja itu. : 
Daam statement. itu selandjut- 

nja disesalkan invasi Mesir oleh 
pasukan2 Inggris, Perantjis dan 
Israel jang- dikatakan telah mem 
belokkan perhatian dunia dari pa 
da kedjadian2 di Hongaria. 

Atas nama seluruh umat 
agama Buddha Malaba- 
sekara berseru: Adakan 
pembitjaraan Eisenhower 

$ | — Bulgaain. 
Sementara itu Konggres Aga- 

ma Buddha Sedunia telah dibuka 
di Katmandu, ibukota keradjaan 
Nepal dikaki pegunungan Hima- 
lsya, pada hari Kemis. Sidang 
pembukaannja telah  dihadliri 
oleh Radja Mahendra dari Nepal 
serta .permaisurinja. 

Ketua Konggres Sedunia ke-4, 
Malabasekara,. dalam pidatonja 
menjerukan atas nama seluruh 
umat agama Buddha, supaja di 
adakan pertemuan ' antara Presi 
den Amerika Serikat Dwight Fi 
senhower dan perdana menteri   

1 

   
  h Inggris- 

HANAN Amerika Serikat, me 
clanggar persetudjuan internasio 
4 dgn mempergunakan alat2 

militer A.S. dalam menje 
ht malam Djunrat. 

      

    

      

  

a- # 

ten- telah banjak mengabarkan 
tang hal tsb. 

lollar untuk persediaan perleng- 
kapan2 militer Perantjis dan 
kira2 1.000.000.000 dollar bagi 
inggris. (Antara-UP). 

Sementara itu Amerika Seri- 
kat dewasa ini tidak mengan- 
dung maksud untuk melakukan 
tindakan resmi dan langsung gu 
na mengirim minjaktanah ke Ero 
pa Barat. Demikianlah kata sum- 
ber2 hari Kamis di. Washington. 
Sementara itu terus dilangsung- 
kan konsultasi2 jang bersifat teki 
nis guna menentukan sjarat-sja-' 
rat bilamana AS akan. kirim mi-| 
njak ke Eropa Barat. : 

Panitya Industri Minjak AS 
'ang terbentuk sesudah Mesir me 

rat semendjak 
mengobarkan agresi di Mesir. Ka| 
langan panitya ini menerangkan 
5hw sikap pemerintah AS tsb di 
atas tadi disebabkan karena pe- 
merintah AS ingin memelihara ke 
hetralannja — dalam menghadapi 
masalah Mesir. 5 

  

Rombongan Per: 
tama Polisi PBB   geri, maka hendaknja pemerin- 

jtah mengizinkan rakjat membuat 
garam sendiri, sedang pembagi 
annja diawasi oleh pemerintah, 
supaja bisa merata. (Antara) 

Sementara itu sepandjang pe- 
njelidikan ,,Antara”, kegentingan 
"Timur Tengah- sampai sekarang 
masih belum dapat dibuat alasan 
mempengaruhi situasi  perdaga- 
ngan, baik dalam kota Surabaja 
maupun didaerah2 lain di Dja- 
wa Timur. Sampai sekarang pa 
da umumnja praktek2 jang ber-   karang ini djuga m 

lan bagi kita karena de | te 
hentinja kapal2 dagano mela 
Terusan Suez - dan : iksa 
kapal2 itu melalui rapan 
maka devisen kita diluar nc 
akan terganggu, tarif baka ba 
rang dan assuransi dan lain? 
akan naik. . “ Penak 

Djalan jg harus kita tem- 

      

  

     

    

     
     

        

   

mei 
pun. | 

Berhubung dengan kesi 
ini maka Dr. Isa m 
agar pemerintah setjepat mung- 
kin membuat politik industr 
tegas jang dapat melindu 
rusahaan2 na 
perkemban 

$ 
Untuk mentjapai 
rusnja: a. kapital 
di impor dari luar 
dibebaskan seluruhnja dari T 
dan lain2 peraturan2 jang mem-| 
beratkan, b. bahan2 mentah ke- 
perluan industri dalam 21 
supa'a duga dibebaskan dari 
peraturan2 TPI dsb, $ 

Selendiutnia ia n 
Cisempng itu pemerintah djuga 

  

  

    

  

h trus dengan segera gi 
ken ren jana untuk melengkapi “ : Dan ea    

    

        

   

   

  

ntemperbesar kebutuhan primair: 
mas'arakat iaitu produksi baha: 
makanan, sep £ dan 

in, Untuk Ini mn | 1 
mungkin ki'a dapa a/ 
mengusahak 
wah setjara e 

Sidah testu j 
  

  

tsb, bukaan sawah2 
# 

  

a laku dalam perdagangan, 

Isil bumi, tidak banjak bedanja 

   

    

   

      
      

    

      

    

  

ang sebaiknj: pem 
. Kedsebat Ini berarti bahwa bagi importir2 

baik 
perdagangan barang maupun ha 

MendaratDi Mesir 
Kongsi penerbangan Swis ,,Swis 
die” Ientnjat Mina bhw rombo 
ngan pertama pasukan Polisi 
PBB, terdiri dari 45 serdadu Den 
mark dan 50 dari Norwegia, ha- 
ri Kamis pagi djam 10.00 waktu 
setempat telah mendarat di Me- 
sir, Pesawat2 terbang ,,Swissair” 
telah dicharter utk mengangkut 
pasukan2 polisi PBB dari Napo 
li (Italia) ke Mesir, 

Menjambung pengumuman kan 
tor .,Swissair” mengenai penda-   dengan keadaan sebelum krisis 

Timur Tengah: jaitu keadaan pa 
sar lemah dengan harga turun- 
naik dalam gelombang2 ketjil. 

“1 (Antara). 

2 2 a 
TT AT 2 

ENAM orang perwira dan 2 
alorang bentara AURI tgl. 18 Nop. 

h berangkat ke India dar di 
gaskan untuk menindjau berba 

ai objek dalam Ankatan Udara 
Tadia" — Direktur SMP Kristen 

li Djl. Pembangunan Djakarta, 
Tan Joe Tie telah kena tipu uang 
contan sebesar Rp. 18.000— oleh 

Ibekas budjangnja sendiri berna- 

menjarankan|ma Sairin. Penipu ini telah ter- 

ngkap berikut bukti sisa uang 
'kontan sebesar Rp. 17.000,—. 
“Titik berat penggunaan anggaran 
belandja Kem. PU & T pada ta 
hun 1956 ini jalah untuk usaha2 
memperbanjak hasil bumi (pengai 
ran) dan rehabilitasi djalan2, dan 
dalam hubungan ini daerah? luar 
'Djawa akan memperoleh perhati- 
lan terutama. — Pembatasan har- 
ga untuk sepedamotor dan mobil 
penumpang oleh Kem, Perekono- 
mian, baru2 ini telah dihapuskan. 

    

ratan rombongan polisi PBB di 
Mesir, seterusnja diterangkan, 
bahwa pendaratan 95 orang itu 
dilakukan dilapangan - terbang 
Abu Suweir dekat Ismailiah. Te 

|pritan, main serauh dsb.), 

.tiaraan dengan hati terbuka dan 
N bebas. 

utusan dari 45 negeri. . a 
mana diketahui, Indonesiapun -ki- 
rim delegasi kekonggres ini. 

temuan antara 

Uni Sovjet Nikolasi Bulganin, de- 
perdamaian du 

menghenti 
kan ..main petak” mereka (.,hide 
and seek game”, umpet2an, djum 

dan 
agar mereka mengadakan pembi- 

Konggres ini hadliri oleh 409| 
Sebagai 

(Antara-UP). 

: Chou Akan Ber- 
temu Dgn Nasser? 

CHOU EN LAI, perdana men 
teri RRT, tidak lama lagi mung 

Dikabarkan, bahwa dalam 6 ta (Kin akan bertemu dengan presi- 
|hun belakangan ini A.S. telah me 
Ingeluarkan uang 3.600.000.009 

den Djamal Abdul Nasser dari 
Mesir, demikian dikatakan cleh 
para penindjau di Peking hari 
Kamis. Sumber2 tsb. mengatakan 
bhw menurut dugaan mereka per 

kedua pemimpin 
negara tsb, mungkin akan diada 
kan di Kairo atau disuatu tem- 
pat lain dalam 'rangka perdjala- 
nan kundjungan PM Chou En 
Lai di Asia. f 

  

PEMERINTAH PERANTJIS 
AKAN MEMINTA KPD PAR- 
LEMENNJA SUPAJA MERA- 
TIFIKASI DGN SEGERA " 
PERDJANDJIAN LIBIA- 

PERANTIJIS. 
Djuru bitjara pemerintah Peran 

tjis menjatakan di Paris pada ha- 
ri Rebo bahwa pemerintah Peran 
tjis akan meminta kepada parle- 
men Perantjis supaja meratifikasi 

nasionalisasikan Suez Canal Com 9gn segera 
sany, membitjarakan masalah pe ana dan Libia jang menen- 

perdjandjian antara 

ukan penarikan mundur pasukan- 
ngiriman minjak untuk Eropa Ba pasukan Perantjis sebelum achir 

Inggris-Perantjis bulan ini dari daerah Fezzan ja- 
itu daerah padang pasir jang stra 
tegis di Libia. 1 

Israel Boleh 
Tunggu Kudanja 
PERATUS-RATUS ekor kuda 

jang telah dipesan oleh komisi 
pembeli kuda Israel di Hongaria 
sebelum meletus pemberontakan 
disana, tidak akan sampai “di 
“Israel, - karena sudah disombelih 
dan dimakan oleh rakjat jang ke 
laparan di Hongaria, Demikian- 
lah kata 2 anggota komisi tsb. 
tadi setibanja kembali di Israel 
hari Kemis. , 

Lebih dari sebulan j.l., misi 
israel tsb. beli kira2 500 ekor 
kuda dan binatang? lainnja di 
Hongaria, dengan maksud untuk 
dibagi-bagi kepada perusahaan? 
tani di Israel, jang sangat meng 
alami kekurangan kuda dan bina 
tang2 lainnja. 

Sidang umum PBB pada ma- 
lam Rebo dgn suara terbanjak 
telah memutuskan untuk mentjan 
tumkan masaalah Hnogaria se- 
bagai masaalah jang akan diper 
debatkan dalam sidang umum, 
dgn keberatan dari Uni Sovjet 
dan Hongaria jang diwakili oleh   lah tiba» pula disan, perlengka-- 

pan seberat 514 ton. (Antara) | 

jang mengadjukan 8fferte untuk 
pemasukan barang? tsb. tidak la 
gi dikenakan batas harga jang te 
Jah ditetapkan pada waktu j.l. — 
DPP Sarbupri-Sobsi. menjatakan 
akan tetap meneruskan pemogok- 
an-pemogokan terhadap perkebu- 
nan2 Inggeris dan Perantjis, se- 
lama mereka belum menarik diri 
nja dari wilajah Mesir, — Dua 
buah otobis telah ditjegah oleh 
gerombolan bersendjata di Pasir 
menjan (Garut). Barang2 seharga 
Rp. 4.598,— telah digarong. — De 
wasa ini sedang berada di Bali 
Menteri Seberang Lautan Portu- 
gis. Ia seterusnja akan menindjau 
daerah djadjahan Portugis di Ti- 
mor, — Para Kepala Kantor Uru 
san Agama didaerah2 wilajah Dja 
wa Barat sekarang sudah mulai 
dengan mempeladjari sumber2 
pangkal dan perkembangan dari 
berbagai aliran mystik dan kea- 
gamaan, — Konsul Inggeris di 

    

menteri luar negerinia jg baru, 
Saman 

  “eringatk $ Nu | 'Eropa” Timur” Lainnfa 

Dari Kemis mengatakan bahwa ia pada permulaan tahun 1956 ini 
telah memperingatkan pemimpin2 Uni Sovjet bhw negara2 Erona 

Inur Indngi -sd0 mayikuu djalan jang ditempuh Jugoslayia 
kalau pemimpin2 partai di negara2 tsb. tidak melikwidir »Stalin- 
se”, danikan dikabarkan oleh UP. t 

ga bulan September jang lalu r | 
Imimpin2 Sovjet masih diuga ber 

nerima laporan -apa2 baik 

  

1 
A 

Il Tito. Sudah Pernah ' 
23 t 

“ 1 

! da 
Am KUA 

SE 

ugoslav'a —“K ongres 
a #udpa SarankaniSupaja Bulesnin' Dan Eiseohower Djungan Main ,, Umpet2-an“ 

Tito dalam pidatonja jg disiarkan 

J.Kadar Meno 
lak Tuntutan, 

. Buruh 
Utk Tarik #Parukan? 
Rusia Dengan $!egera 

  

RADIO Budapest h: ri Kemis! 

  

  menjiarkan djawabar “kabinet 
janos Kadar terhadap tuntutan 
Dewan Pekerdja Hong. "ia 
(terdiri dari lima pokok diantara 
nja 
'selama' bekas P,M. IL re Nagy 
'masih berada di dalara geding 
»Salah satu Kedutar1i Besar 
asing” ia tidak dapat ciadjak be 
runding uantuk diangkat kembali 
mendjadi P.M. Seterusnja ia me 
njatakan “bahwa tuntutan buruh 
supaja pasukan2 Soviet ,,dengan 
segera” ditarik kembali tidak da 
pat dikabulkan (1) Mengenai ke 
mungkinan pemulihan Imre Nagy. 
Kadar mengatakan bahwa Nagy 
telah mentjari perlindungan poli 
tik di ,kedutzan besar salah satu 
negara asing”. 

Pemerintih tidak punja tjara 
untuk mengadaka, kontak dgn. 
Nagy hingga selama ia belum 
kembali kewilaiah Hongaria lagi, 
pemerintah “tidak dapat berun 
ding dengan Imre Nigy (2): Ka- 
dar setudju dengan tuntutan su 
paja pasukan2 Uni Sovjet dita 
rik kembali. Tapi ditandaskan 
nja bahwa  ”tjampur angan” pa 
sukan2 Sovjet Uni "perlu sekali” 
mengingat #danja pertjobaan 

jang 

Kadar menjataka , bahwal 

Pemandangan jang menjedihkan 

Meskipun sudah ada gentjatan 

gedung 

RADIO BUDAPKST hari 
Gap tuntutan2 Dewan Pekerdj   kaum reaksioner merebut kekua 

saan- dari tangan kelas pekerdia. | 
"Hanja apabila bahaja Ini sudah ! 
hiling tentara Soviet akan me 
ninggalkan Hongaria (3) Kadar 
setudju dengan adani- sistim po 
litik ig terdiri dari beberapa par! tai politik asal sadja partai2 ini! 
'menjetudjui adanja suatu regime 
in berdasarkan atas dasar sosia-' 

'ainnja belum disiarkan. 
(Antara AFP). 

Mr. Roem Belum 
Terima''Laporan| 
“Mengendi Kabar2” 
danja Usaho,Coup 
ACTING perdana menteri mr. 

Moh. Roem atas pertanjaan me- 
nerangkan, bahwa ia belum me 

dari 
pihak resmi maupun tidak resmi 
mengenai adanja usaha2 “untuk 
mendjatuhkan pemerintah Ali- 
Roem-Idham, seperti jang di-| 
smg Ka semenfara surat- 
abar di ibukota. Atas pertanjaan 

apakah soal ini ag disinggung2 
clch KSAD Nasution dalam :per 
iemuan2nja dengan acting P.M. 
selam beberapa bari belakangan 

ini, 4 acting PM Roem mendjawab 
ti 3 5   

is. Demikian al. seding pokok2 Jang kedapatan sedang memakai 

lah minta 

djata itu bukanlsh 
amateur2 belaka.” Dikatakannia 
bahwa alat2 sendjata telah dida 

bang, bersama-sam3 barang? Pa 

menolak permintaan ini. karena 

pasukan2 Sovjet segera ditarik 

das pemberontakan rakjat Hon 
kan rakjat jang agung”, dan di 
tidak akan didjatuhi hukuman. 
sTapi ini bukannja berarti bah 

wa diktatur  proletariat tidak 
akan mempergunakan sekuat tc 
naga untuk membasmi orang2 

tjara2 terror atau tjara2 djahat 
lain2nja”. Menjambung keter:ng- 
annja mengapa pemerintahnja ts 

pertolongan tentara 
Sovjet, Kadar mengatakan bah 
wa ,,kontra-revolusi jang bersen 

pekerdjaan 

tangkan ke Hongari, dari nega 
ra2 Barat dengan: pesawat2 ter 

lang Merah”, Ketjuali 
orang jang bersendjat,, dan ana 
sir kontr”-revolusioner djuga 
memasuki Hongaria dari luar ne 
geri. 

itu, orang 

Siarat2 bagi partai2 Ho 
ngaria. 

Delegasi Dewan Pekerdjia me- 
muntut supaja diadakan pemilihan 
umum jang bebas dan rahasia. 
Kadar mendjawab bhw ja tidak 

ia jakin bahwa Partai Pekerdia 
akan menang dan karena partai? 
bordjuis sama sekali tidak me- 

  

Agresi Di Mesir Tidak 
Bisa Disamakan Dgn Ia 

RERUNTUK KOTA PORT 

gah dari kota pelabuhan Port Said 

gar pakean tersebut dan men 

  sa 
sendjata, tetapi Inggris-Perantjis 

Janos Kadar Benarkan Pema- 
kaian Pasukan? Sovjet Utk Bas- 
mi Pemberontakan Di Honggaria 
Orang2, Honggaria Dibuang” Ke Sovjet Uni ? — Bu- 

ruh Kereta Api Mogok Lagi ' 
Kamis menjiarkan djawaban2 pemerintah Janos Kadar terha- a Hongaria, dalam mana pihak 
kembali dari Hongaria. Kata si: 

»pendjelasan pandjang Tehar” mengapa ia telah minta bantuan & 
garia. Kadar menamakan pem! 
ajandjikannja bahwa mereka 1g 

wakili kepentingan? kaum peker 
uja menuntut pembentukan se- 
buah pemerintah jang mewakili 
beberapa partai, tapi pemerintah 
ini harus ,,memelihara prinsip2 
Sosialis”. Dalam pada itu jang 
oleh berdiri hanjalah partai? jg 
.menerima baik prinsip2 demo- 
krasi rakjat”. 

Radio Budapest: Buru 
Hongaria mogok lagi, 

Radio Budapest menjiarkan ma 

uh kereta-api Hongaria 
nogok lagi, sesudah mendengar 
Serita2 bahwa ,,orang2 Hongaria 
elah diangkuti kearah Timur, da 
lam gerbong2 barang jang ditu- 
tup”. Ini adalah pertama kalinja 
sahwa Radio Budapest menjebut 
ajebut peristiwa »pembuangan': 
orang2 Hongaria. Menurut” ka- 
par2 jang diperoleh” dari kaum 
pengungsi jang tiba di Austria se 
tama beberapa hari jl. ini, se- 
djumlah besar pemuda Hongaria 
jang sudah mentjapai usia untuk 
melakukan dinas militer telah di 
angkuti dengan kereta-api ke Uni 
Sovjet. 

Seterusnja mereka mengatakan 
bahwa pertama kali diketahui 
adanja pembuangan2 ke Uni 
Sovjet ini ialah ketika laskar 
pemberontak mentjegat sebuah 
kereta-api di Hongaria timur 
laut, jang menurut sangkaan me 

  

, jang hantjur akibat serangan2 meriam Inggris dan Peranfjis. 

tar 1 ghudjani kota 'ini dengan peluru? merfamnja. Selain kehantjuran ini, pun ribuan rakjat biasa telah mendjadi korban keganasan kaum agresor ini, 

serontakan Hongaria itu ,,gera 

am Kamis jl. bahwa kaum bu-li 
mulai |: 

  

iervensi Di Hongaria : 
Koap. Asia-Afrika Kedua Penting Artinja— 

Kata Sri Nebru : 

reka berisi serdadu2 Soviet. Ter 
njata bahwa kereta-api tsb. me- 
ngangkut pemuda? Hongari, js 
dipaksa pergi ke Uni Soviet. Sesu 
dah itu kaum pemberontak me 
ledakkan rel kereta-api, hingga   BAIK P.M. NEHRU, Ali Sastroamidjojo maupun Ban- Garanaike berpendapat, bahwa agressi Inggeris-Perantjis-Israel terhadap Mesir tidak dapat dipsrsamakan dengan kerusuhan di Hongaria, dimana tentara Sovjet turut tjampur. Kedua peristi wa itu berlainan sama sekali, Nehru berpendapat, bhw agres si terhadap Mesir adalah agressi kolonial, sedang di Hongaria, menurut Nehbru, terdjadi interyensi tentara Sovjet. 

Ali Sastroamidjojo ' mengata- 
kan, di Mesir terdjadi agressi te 
rang-terangan, begitupun ' panda 
ngan Bandaranaike jang menegas 

kan dari Barat dan ditudjukan 
kepada Hongaria. Meskfpun ti 
dak disebut namanja, terang bah 

djuga siaran2 radio jang dilantjar ! 

kan pula, bahwa agressi terha- 
dap Mesir tidak dapat dipersa- 
makan dengan  kerusuhan2 di 
Hongaria. 

Ke.erangan2 “diatas diberikan 
oleh ketiga Perdana . Menteri 
kepada pers Rebo malam, sebe- 
tum mereka berangkat: menghadi 
ri djamuan makan jang diadakan 
Tajib Napis, Kuasa Usaha Indo 
nesia di: New Delhi untuk kehor 
matan P. M.' Ali dan dihadiri 
wakil2 diplomatik Asia-Afrika. 

Nehru atas pertanjaan warta- 
wan Indonesia dikonperensi pers 
jang sebelum itu diadakan diru 
mahnja, apakah tindaakan2 ten 
tara Sovjet di Hongaria bukan sa 
tu agressi, menerangkan, bahwa 
kalau dikehendaki dapat  djuga 
disebut agressi. Tetapi perkataan 
jang tepat dalam hal ini ialah 
intervention”, kata Nehru. Atas 
pertanjaan sampai beripa djauh 
pengaruh Barat dalam kerusuhan 
kerusuhan di Hongaria itu, Neh 
ru katakan, bahwa  beribu-ribu 
ballon propaganda telah dilepas 
kan dari Barat diatas negeri itu. 
Selain itu disebarkan ber-djuta2 
pamflet. Pada permulaan terdja 
dinja bentrokan2 di Hongaria. 
batas2 negeri itu terbuka luas 
dan banjaklah kaum pelarian da 
ri Hongaria dulu masuk kemba 
li ke Hongaria. Nehru menjebut 

  
  

  

HE 
Makasar baru2 ini telah menemui 
Gubernur . Sulawesi Andi Pange- 
rang. Kundjungannja itu berhu- 
bung'  terdjadinja pernjerbuan 
oleh demonstrasi2 terhadap Kedu 
taan Besar Inggeris di Djakarta. 
— Gubernur Sulawesi Andi Pange 
rang baru2 ini telah mengambil 
oper seluruh  tanggung-djawab 
masalah kopra dipropinsi Sulawe 
si dengan melakukan timbang te 
rima dari Panitya Desentralisasi 
Jajasan Kopra. — Sebagai lang- 
kah pertama dari Panitya Penjele 
saian Peristiwa Talaud jang di- 
bentuk baru2 ini di Taruna, pada 
tgl. 5 Desember j.a.d. akan di- 
adakan konggres rakjat Talaud di 
Nanusa. — Pada awal minggu ini 
pasar kebutuhan hidup dikota Pa 
lembang, baik bahan makanan 
maupun bahan pakaian dan lain2 
nja telah kembali dalam keadaan 
.@dingin” dan ,,lesu' lagi. — Kini 
berita sajang dari luar negeri. 

    Li BRarna 

1 
Presiden Amerika Eisenhower pa 
da prinsipnja telah menjetudjui 
diadakannja konperensi ,,tingkat 
tertinggi” antara 3 Besar Barat 
di Washington. — Dalam sidang- 
nja hari Selasa antara Presiden 
Filipina Ramon Magsaysay dan 
pemimpin2 tertinggi pertahanan 
dan militer Filipina telah diambil 
keputusan, bahwa Filipina akan 
mengirim pasukan untuk dipakai 
sebagai polisi PBB di Mesir, 
Seorang serdadu Inggeris telah te 
was dan empat orang mendapat 
luka2 waktu pedjoang2 Cyprus me 
njergap tiga buah truck militer 
di djalan pegunungan di Cyprus 
Barat Daja. — Seorang anggauta 
parlemen Singapura Lim Chi 
Hsiong dan 175 orang lainnja jg 
ditahan waktu dilakukan pengge 
rebegan dimarkas2 besar bebera 
pa serekat buruh selama ada ke 
rusuhan2 di Singapura, akan tetap 

  

. Hidalamnja. 

wa jang dimaksudkannj, 
»Radio Free Europe” jang melan 
yarkan siaran? propaganda dan 
menghasut rakjat2 Eropah Ti— 1 
mur. 

| 
Konperensi A-A  ke-II 
penting. 3 

Mengenai Konperensi A-A ke- 
dua jg pada prinsipnja disetudjui 
oleh ke-empat Perdana Menteri 
ita, Nehru berpendapat, bahwa 
Konperensi itu akan mempunjai 
arti penting bilamana kepenti- 
ugan2 vital negara2 besar terlibat 

Menurut — Nehru, 
vaktu ini tiada djaminan terha- 
Jap tertjegahnja agressi, karena 
aegara2 besar selalu” dapat me 
takukan serangan apabila mereka 
berkehendak demikian setiap wak 
iu untuk pertahankan kepentingan 
nja jang vital. Dizaman- nuclear 
ni negara2 jang militer lemah 
tidak berarti 
sebab apakah artinja tentara me 
eka itu. g 

Negara2 jang dinamakan Neh 
1U ,,uncommitted powers” masih 
Japat mendjalankan peranan pen 
ing untuk perdamaian, apabila 
idak turut dalam. peperangan. 
Publiz opinion dan pendirian ne 
zara2 itu jang menentang perang, 
ikan dapat menghantjurkan psy 
:hology perang dinegeri jg berpe 
ang. Pengaruh jang baik itu 
idak dapat didjalankan bilama 
2 mereka sendiri ikut berpe- 
ang. : Ka 
Menurut Nehru, kelemahan uta 

ia Inggeris sekarang ialah tidak 
apainya ia merebut opini baik 

lari rakjatnja sendiri, Bukan sa 
lja Inggeris rakjatnja terpetjah- 

dalam peperangan, ls 

sebuah .,kereta-api pembuangan” 
terhenti diwilajah Hongaris dan 
Orang2 jang ada didalimnia di bebaskan kembali. Diterangkan 
bahwa peristiwa ini terdjadi pa da hari Senin jl. Pern:h pula ter 
diadi bahwa orang2 Hongari, is 
sedanc diangkut dengan kereta-- 
aPI itu melemparkan kertas ke 
uar, berisi pemberiiahuan kepa da orang tua atau sanak kelnar ga mereka di Budapest. bahwa mereka sedang diangkut ke U.R. ialah S.S 

Radio Budapest bantah 
kabar2 tentang pembua- 

: ngan orang2 Hongaria 
. ke Soviet. | 

. Radin Budapest Kemis mensu 
tin tadiuk rentiana harian ..Nep Szabadsag” (dulu ,Szabad. Nep”, 
Suara Partai Pekerdia Hongaria), 
jang mengatakan bahwa tak se. 
Orangpun akan dibuang dari Ho 
ngaria oleh tentara Soviet. Me- nurut tulisan tadi, antara Honga 
ria dan URSS berlaku sebuah persetudjuan, dalam mana di 
njatakan bahwa tak seorangpun 
warganegara Hongaria akan di 
keluarkan dari Hongaria. 
aging: 

RP PPP,PA, ag 

tat sedjumlah 85 orang, 
run mendjadi 5 orang. 

lementer jang dilangsungkan di   
»&.ah sekarang, — tetapi karena 
igressinja terhadap Mesir ia ke 
Jilangan goodwill sebagian besar 
lunia. Dimasa jg penuh “bahaja 
ni baru kali ini dalam sedjarah 
nja Inggeris mengalami perpetja 
han besar diantara rakjatnja. 

Atas pertanjaan Nehru  kata- 
kan, bahwa kundjungan PM Ali 

Karachi adalah , sangat baik”, 
Selandjunja — Nebru menjatakan 
12 mendapat kesempatan untuk 
mengundjungi Amerika Serikat 
timusim sadju jg mendatang. 
Maksudnja semula ia hendak kun 
djungi Amerika dimusim panas, 
akan tetapi. ketika itu Eisenho   ditahan dirumah pendjara, wer sakit, (Antara), 

Bangkok telah dimulai hari Ka- 
mis. Lebih dari 200 orang utus- 
an dari 49 negara menghadiri 
pembukaan konperensi ke-45 ini, 
jang dilangsungkan — digedung 
onperensi jang baru sadja sele- 

Sai didirikan oleh pemerintah 
Muang Thai (biaja: 1 djuta dol- 
lar). Sidang diketuai oleh Lord 
Stansgate, presiden Inter Parlia- 
mentary” Union  (IPU): PM 
Muang Thai Pibul Songgram me 
njambut kedatangan para utus- 
an. Menurut atjara, perdebatan 
— dimulai Kamis petang, sesu- 
dah dilakukan pemilihan  presi- 
den baru, Pokok2 jang dirunding 
kan terdiri dari masalah2 politik, |j.. bahwa ia akan bertisaha 

dinegeri2' masalah agresi lekonomi dan sosial 

  

a 

3 
£ n 

Amerika 
5, 4. , 

“ £ 5 13 “Gembira 
Ihd 'Statement Konp. 
4 Negara' Kolombo 
PEDJABAT2 tinggi resmi 

Amerika Serikat malam Kemis 
nengatakan bahwa pada WA 
nja mereka merasa gembira” 
oleh statemen 4 perdana menteri 
negara2 Asia (Indonesia, Birma, 
.ndja dan Ceylon) mengenai ma 
salah Hongaria dan Timur Te- 
ngah, jg dikeluarkan pada achir 
konperensi antara ke-empat per- 
iana menteri itu bari Rebo jbl. 
di New Delhi, demikian diperoleh 
kabar dari Reuter. an 

Dikabarkan, sementara Hu 56 
lum ada reaksi resmi dari ke 
menterian luar negeri A.S. menge 
nai statemen tsb. : 

Pedjabat2 A.S. tsb. tidak me- 
njembunjikan rasa kegembiraan- 
nja oleh statemen ke-empat pc- 
mimpin negara Asia tadi 

  

jang 
renjesalkan penggunaan kekera- 

san (oleh kedua belah pihak) di 
Hongaria dan menjerukan penari 
kan kembali pasukan2 tentara Se 
vjet. dari negara tsb. 

Demikian menurut Reuter. 
(Antara). 

Streptomycine 
ik & 

Baru Bikinan :, 
. # ' Djepang 

SEBUAH PERUSAHAAN 
farmasi jang besar di Djepang, 
»Fakada Pharmaceutical Indus- 
ry Company” di Osaka, achir2 
nj telah memintakan pateni2 di 
cbih dari 10 negara jang sudah 
madju dan didalam negeri Dje- 
jang, bagi sebuah djenis kuman 
anah jang bara sadja mereka 
lapatkan, dan berihanfaat buat 
pembikinan dehydro streptomy 

cin. : . 
Menurut djurubitjara untuk pe 

rusahaan -tadi. bakteri baru imi 
lain sama sekali djenisnja dari- 
pada bakteria strepiomycin Ame 
rika. Dengan adanja penemuan 
di Djepang ini, maka industri 
Djepng akan dapat membebas- 
kan diri dari teknik2 Amerika ig 
merupakan barang patent dan 
royaltynja mahal. Ketjuali itu 
penemuan baru ini akan merupa 
kan sumbangan besar bagi kema 
djuan industri obat2an Djepang, 
karen, dengan tjepat bakteri ba 
ru itu bis, diperoleh. : 
Dewasa ini, beberapa paberik 

farmasi -Djepang membuat kira2 
» a 300 kg. streptomycin tiap2 bu- 

Peladjari Ba- lan, semuanja menurut tekniks 
.Wachsmainn Company” dari A. 

h Ik S.. dalam man, mereka harus 
asa an membajar uang potent jang ba- 

njak djiumlahnja. Bakteri baru 
itu. diberi nama ..Streptomycin 
Humidos”. untuk: gertama kali 
nia ditemukan didaerah Yamagu 

| chi. Diepang. Dari bakteri ini tes 
lah berhasil. dibust streptomycin 
kristal. Para mahaguru ziuniver 

ka mengatakan sesudah 
e nia sejara klinis, bah 
streptomycin baru ini ,sama 

n ndiurnia seperti streptomycin 
romposite jang biase,” (Antara) 

21 

SAID. » 
dikota Port Said, Tampak puing2 berserakan bekas gedung2 me- 

dengan tak malu2 telah melang- 

pekerdja al. menuntut supaja 
n tsb, Kadar memberikan 

ari tentara Sovjet untuk menin 

    

ikut dalam pemberontakan ini 

DUA sardjana Perantjis hari 
Kamis mulai mendjalankan se 
buah pre 
aa NE ur £ S 

   
   

  

        

    
          

   
   
    

dua sardjana 
dan prof. Givian, dit 
Lembaga Penjelidikan : 
mi untuk mendengarkan 
kapan” antara ikan2. U: 
perii » di Museum Lx 
ah didirikan sebuah laborsisi 

um chusus. (Ani-AFP). 

  

   

          

0 Sepeda Ter: 
bang   

  

PRODUKSI BERAS DUNIA 
MENINGKAT, 

Menurut Comtei dari Washing 
ton, Kementerian Perdagangan 
Amerika Serikat ramalkan, bhw. 
produksi beras dunia tahun 1956/ 
1957 akan naik mendiadi 431.776 
djuta pund, melebihi angka re- 

sini sedang melakukan pertjo-" 
paan2 dengan sepeda terbang utk 
dua orang, demikian hari Kemis 
diberitakan oleh harian ,,News 
Chronicle”, Sepeda terbang imi 
jang dinamakan ,,dal plane” dan 
mempunjai dua tempat duduk 
akan diperlengkapi dengan sajap 
Jari 85 kaki dan baling2 dari 7 cord jang tertjapai dgn produksi kak 

aja pada tahun 1955/1956 jg ber| Soal utama jang masih harus 
djumlah 424.444.700.000 pound. | tipetjahkan untuk memperoleh 
Rata2 produksi beras dunia dari 
tahun 1950 hingga 1954 adalah 
392.350.600.000 pound. 

sepeda terbang itu, menurut ba 
ian tadi, adalah pemakaian ba- 
han jang tjukup ringan supaja 
sepeda itu bisa terbang dengan 
tenaga kekuatan hanja satu daja 
kuda, jalah tenaganja dua orang 
jang menumpangi sepeda terbang 
itu. (Antara). . 

YAMAN MEMPROTES GNRAK- 
AN PASUKAN? INGGRIS DI 

  

Kata djurubitjara kemlu 
Inggris, radio Budapesi 
menjiarkan bahwa peme- 
kintah Hongaria sudah 
minta supaja Sovjet hen- 
tikan pembuangan2 
orang2 Hongaria. 

Djurubitjara kementerian luar 
negeri Inggris mengatakan bahwa 
menurut laporan ' jang diterima 
dari Budapest oleh kem. luar ne 
geri Inggris, - pembesar2 militer 
Sovjet di Hongaria selama bebe- 
rapa hari j.l- ini mulai mengang 

      ADAN. 
Yaman pada hari Rebo menga- 

djukan protes bahwa pasukan-pa- 
sukan Inggris di Adan merupakan 
,antjaman langsung” jang melang 
gar perdjandjian antara Inggris 
dan Yaman. 
Kedutaan besar Yaman di Lon- 

don .menjatakan bahwa pasukan? 
Inggris telah bergerak madju ke 

1   
'djumlah2 jang besar” ke Uni Sc 

PE APA PP PPP 

Makasar Diamuk Wabah 
Penjahit Tjatjar 
1300 Orang Njadi Korban 

SEDJUMLAH 1309 orang 
mendjadi korban wabah tjatjar 
djalan ini. Demikian menurut fjatatan jg ada dikantor Inspek si Kesehatan Propinsi Sulawesi, 
wa wabah fjatjar ini menjerang 
kasar, jalah pada bulan Djan 
lam seminggunja korban jang 

tapi sekarang angka tadi telah menu 

Konp. Uni-Parlemente 
Agresi Inggris-Perantjis 
SONPERENSI Uni Interpar- Asia-Afrika jang baru sadja berterhadap Mesir ditjantumkan da. ' 

kedudukan? jang ngawasi dja- 
lan menudju beberapa daerah ter 
masuk wilajah Yaman. . 

kuti pemuda? Hongaria ,,dalam 

vjet. 

Kata djurubitjara tadi. menu- 

rut siaran Radio Budapest peme 
rintah Hongaria dibawah pimpi- 
nan PM Kudar telah minta kepa 
da psmbesar2 Sovjet supaja meng 
hentikan pembuangan2 wargane 

ara) Hongaria ini. Atas sebu 
af pertanjaan. dijurubitjara “ tadi 
mengatakan bahwa  pembua- 

ngan2 ini berlawanan dgn kon- 
vensi hak2 manusia jang telah di 
tandatangani oleh keb njakan ne 
gara ang,ot PBB. (Antara). 

mur 26 Hari" Di 
makan Binatang? 
PENDUDUK di Tarusan ka- 

bupaten Pesisir Selatan Kerintji 
(Sum. Barat) baru2 ini telah di 
gemparkan oleh berita jang me- 
ngatakan adanja majat anak ke- 
djil jang terbongkar - dari kubur 
nja dan dagingnja habis. Hal itu 
terdjadi. di. Sungai Talang, dan 
diketahminja sewaktu seorang pen 
duduk datang ketempat pekubu- 
ran, untuk melihat ternaknja. Ma 
jat jang terbongkar itu jalah dari 
seorang anak. gadis umur 3 ta- 
hua, dan telah dikuburkan se- 
lama 26 hari. 

Dari bekas2 galian 'itu, terda- 
pat''lobang' didekat kepala kubu 
ran, sedangkan diatasnja terkum 
pul, tulang-tulang disamping - ro- 
bekan 'kain kapan. Kedjadian jg 
serupa terdapat pula didaerah 
Barung2 Balantai kabupaten itu 
djuga. Orang menduga bhw hal 
itu dilakukan oleh binatang. Sam 
pai kini kedjadian tersebut ma- 
sih diselidiki pihak jang berwa- 
djib (Antara). 5 

r: Masalah 
& Soal H'ria 

     

penduduk kota Makasar telah 
dalam tahun jang sedang ber 

Ditambahkan lebih djauh, bah 
paling hebat dalam kota Ma. 
dan Djali dalam tahun ini. Da 
diambil oleh wabah tsb. tertja   

kembang. 
Wartawan Reuter mengabar- 

kan bhw beberapa delegasi akan 
mendesak supaja konperensi ini 
merundingkan masalah agresi Ing 
gris-Perantjis terhadap Mesir dan 
keadaan di Hongaria. 

Tudjuan IPU adalah: Menga- 
dakan hubungan antara para ang 
gota dewan perwakilan  rakjat 
sedunia, guna  ,,membina dan 
memperkembangkan lembaga-lem 
baga demokrasi”, 

Rabu jl, Australia telah dite- 
rima sebagai anggota ke-48, se 
dangkan Laos diterima hari Ka- 

lam atjara  komperensi. Senator 
Filipina  Cipriano mengata- 
kan bhw ia" akan mendesak su- 
paja tindakan Sovjet di Honga- 
ria “dikutuk. 

Diterangkannja bahwa delega- 
sinja akan menentang setiap mo" 
ve utk menerima RRT djadi ang 
gota IPL. 

Lord Stansgate dari Inggris 
mengatakan bahwa keputusan un 
tuk menjelenggarakan konperen- 
si Bangkok ini adalah hasil pem 
bitjaraan antara dia dan para 
PM India, Birma dan Ceylon.   Pakistan, jang tidak hadir da: 
lam konperensi para PM Pantja 
negara Colombo di New Deihi 
achir2 “ini, tidak hadir pula da- 
lam konperensi IPU di Bangkok 
(Antara), 

mis. 

ga delegasi Irag, 
zeddin Mulia mengatakan 

Iz- 
Rabu 
agar 

Inggris-Perantjis   

SEDJUMLAH insinjar Inggris 

' 
1 Kk, 

  
& 

Daging Majat U.- 

  

) 
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Dengan ini kami umumkan kepada segenap relasi kami, langganan2, pemasang iklan, 
instansi2 pemerintah dan umum, bahwa sedjak tanggal 15 NOPEMBER 1956, perusahaan 
pertjetakan dan penerbitan ,,De Locomotief” N.V, di Djl. Kepodang 20/22 Semarang telah 

Idioperkan kepada perusahaan Nasional N, V. INDONESIAN STANDARD CORPORATION 
Ltd. (INSCE). aa Ke 

Dengan demikian pemggang kuasa atas segala urusan? N.V. »De Locomotief” sedjak tang- gal tersebut adalah ditangan pemilik Direksi baru N. V, INDONESIAN STANDARD CORPO- | 
(RATION Ltd. (INSCO). $ Ni 

Kepada seluruh langganan pemasang iklan dan seluruh relasi kami serta instansi Pemerintah 
jang bersangkutan, selandjutnja kami harapkan akan meneruskan hubungannja jang baik dengan 
Direksi baru N.V. INDONESIAN STANDARD CORPORATION Ltd. (INSCO) tersebut. 

PENGUMU 

    

  

Gigi mendjadi lebih putih 
| #3 / 

dalam SEMUMGGU: 

2 han tjaranja? Iru tidak sukar, kalau ? 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodenr 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Iriam, jaitu 
| suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

tusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
dalam waktu T.hari! 

   

      

   

        

    
    

    Demikianfah pengumuman ini kami perbuat bersama. 
EXTRA: Saben sore dj. 2.30 3 | , $ , 
2 Besok pagi- dj. 11.— : : SEMARANG, 15 NOPEMBER 1956. 

»ORION” 5.00-7.15-9.30. — | KE EN Ia AL S5 3 : RXETRA: SABAN SORE 3, 245 i a.ru Direk SG 

Drukkerj & Uitgevers Mij, (Vista Vision-Widescreen) tt N. V. INDONESIAN STANDARD 
Burt Lancaster-A. Ma: i- : "3 Urang Domani Many“ eng CORPORATION Ltd. K. »De Locomotief” N.V., 

»THE ROSE TATTOO” 5 
ha aa ane Hanana MN z $ 

LUX 51. (1 h). (Ch NAINGGOLAN) 1Ke (K. C.K. KLERKS) 
EXTRA: Saben Sore di. 300)... Jen Me aan ae aa DANA 

». Besok Pagi dj. 11.00 , — — 
(Widescreen - Color) 

2 Paulette Goddard . J. Hoyt | 
PA. »SINS OF JEZEBEL”. si 

5. 
MwGGcu KE: 2 ! 

»GRIS? 44571015 (17 th). 
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' Pepsod erbusarbanjah4 
Djuga'bagian gigirjangscersembuni) 
dibersihkan oleh'busa Pepsodenrjang 

mengandung irium. 

  

      

  

  

2 4 
& Clark Gable - Lana Turner 

Ih 

ian 

3 Victor Mature - L. Calhern 
3 »BETRAYED” 

(M.G.M's Color). 
1 Sana MEN Ma Lmra : RA 0 “Aa 0 “M0 “0 MA. € MN? RIP 1 M0 2 an an ltd 

1 sa kata “Ng ! Lebih tjepat dari Suara 
BE ana Dalam '/2 djam   

Rambut putih mendjadi hitam. 

/ 

( 

Black Hair Dream Oil 
: Tjap Potret Bintang Empat. ( 

( 
( 
( 
( 

SINDRA" 445720.15 (17th) 
Noor — Daljit — Chitra 

»SAKHI HATIM”, | 
(SEBAGIAN BERWARNA P 

Pakai Tekst Ind./Ingg. 

INI MALAM PENGHABISAN: 
pROXY” 54,9. (17 th) 
Spencer Tracy - Rt. Ryan 
»BAD DAY at BLACK ROCK” 

(M.G.M's Color). 

DjAGALAN 5.-7.-9.- (13 th) 
Chung Ch'ing — Chen Fu 
»TE PIEH KWAI CHE” 

(Holliday Express) 
VFakai Yekst Indonesia, 

BE3OK MALAM PREMIERE 
6 BESAR! 

"ROYAL” 5.80 7.00 95,00 (17 th.) 

LA 
Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 
Mudah dipakai. 
Harga Rp. 25,-—. Tambah ongkos kirim 1576. 

Bisa dapat beli di ramab2 Obat diseluruh Indonesia. 
Agen? : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. ' 

FERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUALAN : 

AMIRODIN 
. Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 
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DAPAT BELI Di SELURUH TEMPAT. 

£ 

  

ENTERO-VIOFORM 8 
Obat jang kami endjurkan watuk 

» Amoebe Dysenterie 

  
KA NY 
M—— 2 

Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade” 
Tjap Potrek Bintang Ampat -: 

Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. : 5 Mentjegah runtuhnja rambut dll. penjakit jang ada didalamnja. « Ketan Sana . an sae, Pu 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pa- Sae EN 
Kai sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai sela- Kana) aa jang an seng .nggal sehat dan kuat tubuhnja. manja ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur “dan Haru kan : 
tidak merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak 

  

    

   

  

    

   

   
$ » Medjan BD 

» Buang? air "w 

Djika Dokte     memberikan pe 

an lain 3 kali . 

| — Z7 tablet   
     

  

          
  

Fs SO Romantic! 
Bi 

JAMES CRAIG 
JOHN HODIAK 
Fronces Giford “ Hugh   
  

  

     

   

  
     

    

    

    

  
  

  

  

  

    
   
  
  

  

  
  
      

    

  

  

  
  

    

      
    

  

| “54 G OLE S K I D N E YI N G TA BLET Ss. jon akan tetapi sabar, tentu memuaskan. Sr 5 . Mendjaga tubuh tetap tinggal sehat adalah lebih utama dari pad ngobati penjakit.  Walau- arga per pot Rp. 55.— dan Rp. 30.— Tierita drama jg penuh peristiwa2 pun demikian GOLES KIDNEYING TABLETS BIKAK enevecabulk as Sakit lama dan baru, de- AMIRO HAIR CREAM Rp. 30.— sama seperti Pomade. keketjewaan — tentang kerusakan ngan sering memakai obat GOLES akan menjegah penjakit buah pinggang, memulihkan kese- Tambah ongkos kirim 1096. Harga di Agen sama sebuah rumah tangga akibat ke- aatan, membangkitkan nafsu makan, terutama bagi orang jang selalu lemah dan males kerdjanja. | DJUGA SEDIA : Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.— Lidak-puasan seorang ibu........ Sudah lama penjakit lemah itu seperti: pusing Kepala, Suka Lupa, Pinggang pegal, kerdja lekas : 3 gram R . 15. seba tjapai, Fikiran kurang tenang, suka marah, darah kurang d.l.I. Agen: Ngupasan 12 Tanaka “3 DITUNGGU DI “GRIS: 
Goles Kidneying Tablets dapat menolongi menghilangkan penjakit-penjakit tersebut hingga achir- KASIM DAD Kp. Melaju 30 Semarang DJAMALUDIN MALIN. 7 nja perbaiki mendjadi orang jang selalu sehat dan kuat tubuhnja. (Made in London) Tana AN ' Patjinan, Magelang. | 

" eh haaketa Ka Wanita ea : aa . Se 5 An NG TAY HOO Pekodjan 101, Semar: 
: F "Mau mnn Ta 2S SN um Wanita jang ingin tetap tinggal tjantik Gan awet muda, selalu dipudja-pudja, Pakailah : Toko Obat ENG TJE HOO Dj. Nanki , y 2. 

On) na ocuman (ERA AMA Tea na : KN aa 5 Radja Obat: GOLES SISTERING TABLETS UNIVERSAL STORES —— Bodjong GR, Semarang.” E. ZAINAH Bj) TP TIP TAN t : j 2 Istimewa mustadjab dapat menghilangkan penjakit-penjakit, dan memulihkan badan kurus dan " Djl. Kaju Tangan, Malang. FIFI Young "LL "AA & ama - LL aa Lir keliwati gemuk lemah tiada potongan mendjadi sehat serta kuat dan mempunjai potongan jang Naba Ka Pa MN Ma Dj. Pemot | ELLYA EA 9 pa : : 2 £ tjantik, seperti sekuntum bunga jang mekar. Wanita,wanita jang selalu berpenjakitan, Kurus Toko BALDJUN Ki an ongan 9, Salatiga. 1 En AZ AP) 5 Of Ne i Bu lemah, gemuk-lemah, kerena gemuk kurang darah, kurang napsu makan, pinggang sakit, KEPA- JASIN Kn Ba 105, Pekalongan. Rage ban De hg 3 an 39, Pak LA PUSING : SUKA MABUK: DATANG BULAN TA' TENTU: PERUT MULES: SUKA E. MANAT ALI esa dea mop 5 6 - e- MARAH: SAABISNJA dateng bulan sering penjakit lemes lemah, wadjah muka bersemu ku- TEK AN TONG Peran 1 Ft Tegal. CG ning, kerena dimasa dalem kandungan atau seabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan: Toko TJAP KENDI Klater Ae na 
: Tan nja dl, kekas memakai obat: GOLES SISTERING TABLETS, tidak berapa hari, membukti- Toko Obat ENG NJAN HO Petjinan 58, Jogj m5 aa . kan dengan segera kemandjurannja Obat ini berkerdja dalam 24 Djam. Obat ini, diusahakar Toko-Ob: tENG TAY HOO Pp 1 sa z ogja. THEIR ORDERS... “GET YUE oleh: (Made in England). iki at ctjinan 75, Jogja. 1 & " seba Terbikin oleh tabib AMIRODIN — Depan Kusumojudan Solo. 

Selalu ada sedia :|vimarc Hina YAN GOLES COUGHING TABLETS (Obat Batuk) “| SEASON NN NAN NN ALAT2 MUSIEK, SPORT dav| spp 1 syFa p 2 Batuk dengan kalangan berbahaja, dihinggapi Tini : g : M D.M.B. "ORION” BUKU2 MUSIEK. REMIARE SEN Na Obat ini paling baik menjembuhkan Pa lah Pe Oa Aan Seroja Dia: Nee DANA AN BERBARENG (17 th.) 5.00 7.15 9.30 
£ (EGERI. Pan S : j 2 5 7 4 r c PA Sa 5.00 7.60 9.00 5) beroie atyaek of our, GOLESRHEUMING TABLE TS (Sakit Entjok) Extra: BESOK PAGI PREX” dpan AN ORE 245 TOKO SPORT & MUSIEK | Na Mala Ona PENJAKIT ENTJOK (RHEUMATIEK) sangat terganggu kesehatan badan. Karena merekah ke , 

SI N HWA" (utk.13 th.) Pe an seluruh badan. Obat ini teristimewa adjaib. THE 
: . 23 5 : 3 C | Ta Bb man Sean 2 GOLES EXTERNALING, (Obat Special) / ROSE TATTOO 

aa ma Sa Istimewa untuk lelaki2 jang ketjewa — di PERBUAT dari Tjampuran2 obat terpilih. y 7 Ka Semarang. . Saban Sore 
Oleh kerena lemah lesu tidak berdaja — dapat dihindarkan Fe gak selalu memakai ini. g “3. Laga Ml 2 "gd 1 

EL AAL NN mamang 6 : so |. | rmitted see! 
H E MO Z AL Na Agent Djawa Tengah : |. Bisa dapat beli di Toko2 Obat Seluruh Indonesia La | k « - , Maa 1 P 5 $ . ZALF WASIR (AAMBEIEN) | (Widescreen) Toko Obat. FIK MIN YOK FON G, Gang Warung10| — ANNA MAGNANI jang mudjarab dan luarbiasa fae-|j 1. Agent: HWAY AN TONG G: —N.Y. FILM CR 3s : 

1 J dating ud Haa Film: doku- ang Warang No. 3 CRITICS AWARD diedarkan eon PERSARI FILM$ ai terha T Sara 1 mentasi. jang ENG TAY HO Djalan Pekodjan » 101 SEMARANG FILM JANG DIANUGERAHI 4 (EMPAT) BUAH OSCARS ! PE lah : 2 AN ena Rp: 20,— paling berhar- . NGO HOK TONG Gang Pinggir 5 1 Tjerita, pertjintaan jang paling berani jang belum pernah Tuan 
Tiasskagk eng ber-| Terbikin Ban Na NN "DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.09 (13 th) mmm menjaksikannja ! 6 R 5 Td P : an ip b ra . Tn NN na Haa uang . CHUNG CELING Ti CHEN FU WANG Pi ke 3 2 2 - ohan buat kebahagiaan si dia! at 2 AT Lari Hdidik aa iomakat Bara NU WAN EN Yasa Pn (RON YP DESOK MALAM PREMIRE AAS 7009-3017 th Ie dag ika Pa Oo 1 Dapat i di toko2 obat, ke-udiung tak im Tiongkok Baru 1 1. t t buah dada. 5 aa Be Film India 

m1 Senen suka tita Te peni Heni "Tekst INDONESIA) TE TIKAR Oe Tears Nabi Tembong buah || RAJ KAPOOR MN ». Tekst Indon. | dipadjang dgn Sebuah kisah romantis jang menjala-njala dan adegan? jang pe dada. Drama jang sangat mengharukan persembahan dari dua bintang : .' je Ag climax dan ruh humor ! 
. Gan Tiong Gie Institute ketegansati 

: , : setrap adegan- Memberi pet. MEMEGANG BUKU A & B— Bond (diakui oleh nja! 
Kementerian P.P. & K) Rp. 40y— Buku gratis. Pendaft, Rp. 10,— 2 
dan Bahasa INGGRIS Tingkatan S.M.P. (Rp. 25,—). Kisah pertem 

Djam Bifjara : puran sengit  f 
Djam 4—8 malam: BODIONG 121 (antara Polisi & Royal) Tn "NG 
Djam 1 —2 siang: BATIK GEDONG (Widohardjo) 416 Smg. WCSia......! 

NN ana AG Bg LSN Klsdk 6-5 Gambar Sean manga man maan mn 

  DEPOK 29 Telf. 791, | film India jang termasjhur ! 
  

  
  MELEAN'S A COMARD WITHOUT Y KNOWING MY ROY, HE'S PROPFING / REEKON YOU INHALED Too A GUN IN HIS RAND, DALE! HE | SECRET WONT.DO HIS GUN! MUCH GAS FROM THAT WORE GLASSES 50 NOBODY / YOU ANY GOOD 4 $ PUNCTURED BALLOON / WGULP SLUG HIM/ A NOW, KOGERS--/ | 1 

Roy | Rogers 
No. 5 

£ man emak 5 

Saksikanlah tiga pahlawan jang gagah berani, tak gentar meng- 
hadapi maut mengemudikan kapalnja mengadakan serangan ter- 

      

    

  
    

  

8 hadap musuhnja dari dasar samodra. ......... dengan mendapat 
3 SG rintangan pukulan gelombang dan taufan............ dan teng- 

gelamkan kapal perang raksasa Djerman “Tirpite” ! 

( : J Bi Ao NN TT 0 2 WA NE IE NN Ti NG IG TES SEO TE IKIP NN MGM KA 
g 2 : 4 . Tr. : 5 EA Ang: Pi 

TERIMA LAGI MODEL BARU | Batjalah |Harian 2 AB Nat ssssl . — Roy, dia mendjatuhkan , — Kirsnja engkau telah terlalu 2 Bisa lihat di ETALAGE kami. kt ta, vi 3 ii k “9 Tani Y eng Aa TDler pe aktut kalau dia tidak mempunjai sendjatanja! banjak mengisap hawa gas jang 5 2 Yuna | : SETEGA angannja, Dare! 18 memakai katjamata dengan ha keluar dari ba i : Nae bapa ! "yi. U ara er / Ce 3 : dp 3 supaja tidak 2g seorang pun Jang memukulnja ? Pk Me TA Rea PAN Uh — Dengan mengerti akan rahasia saja itu sa sekali tidak | Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171. MOEBNKN "" ada gunanja bagimu sekarang, Rape an an AR 3 
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