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2 stituante Baru Dimu- | Ta 
4 

  

“dimulai dengan pemilihan ketua 

ammarskjoeld datang di Kai 
Ba untuk | jang harus dilakukan 

Isatu itu, nisiiaialah akan dibutah| 
10 pada hari Djumat | 
membitjarakan dengan ahli2 ne- 
gara Mesir masalah2 tertentu jg 
bertalian dengan pelaksanaan re- 
solusi Madjelis Umum PBB ten-| 
tang serangan Inggris, Perantjis 
dan Israel ternaa Mesir. De- 
mikian Radio Kairo. (Antara) 

ganja Rp. 

ran fjara pemiliha 

ketahui: rantjangan peraturan 

tgl. 12 jang lalu dan setelah 
pembahasan itu baru selesai. 

seorangnja ongkos hotel 
ditaksir 

480 X Rp. 70y—   
MENURUT TAKSIRAN kasar, pembikirnan ,,Peratu- 

em n ketua dan 5 wakil ketua Konstituante” 

teiah menelan ongkos sedikitnja Rp. 639.000.— Seperti 
i sedja 

hadliri oleh rata-rata 420 anggauta, dikeluarkan uang si- 
dang sebanjak- Y X 420 X Rp. 75— — Rp. 283.500:— 
Umumpia para anggauta telah 10 hari di Bandung, untuk 

s ! sekurang-kurangnja Rp. 70,— 
anggauta menginap dalam hotel, sehingga se- 

lama 19 hari ongkos hotel itu kira-kira berdjumlah 10 X 
Rp. 280.600.— Untuk uang kendara- 

: iap anggauta dapat Rp. 20,— sehirigga scizma 9 kali 
Ken Brguit ve untuk ke 429 anggauta itu harus dikeluarkan 
uang kendaraan 9 X 420 X Rp. 20,— — Rp. 75.600.— 
Belum terhitung ongkos2 lainnja. 

maka untuk pemilihan ketua dan 
5 orang wakil ketua Konstituante 

satu demi 

kan waktu lebih lama lagi. 
Penolakan usul amende- 
ment P.K.I. 

malam tadi terdjadi itu dapat   
639.000, —. 

itu mulai dibahas 
diadakan rapat 9 kali, maka 
Untak 9 kali rapat jang di 

  

se 
ah    

Duta2 Besar Inggris-Perantjis-Israel 
Lekas-Lekas Tinggalkan Resepsi. . .. 
SEKRETARIS I Partai Komunis Uni Sovjet Khrushchev 

Sabtu jl. dengan pedasnja mengritik agresi Inggris-Perantjis- 
Israel terhadap Mesir, jang disebutnya ,,serarngan matjam bar- 
dit.” Dikatakannja pula bahwa sukses2 jang telah tertjapai oleh 
negara2 sosialis sesudah Perang Dania II telah menimbulkan 
kemarahan kaum kapitalis. 
Dalam pidato jg diutjapkannja 

dalam resepsi untuk menghorma 
ti delegasi “pemerintah dan par 
tai Polandia dibawah pimpinan 
Gomulka tadi Khrushchev  sete 
rusnja menjatakan bahwa kaum 
imperialis melakukan usaha2 jg 
putus asa untuk merebut kemba 

genggaman mereka. Sudah jam- 
paulah zamannja - dalam mana 
kaum imperialis bisa sewenang- 
wenang tanpa ada jg menggang- 
gu-gugat dapat 
perbudak suatu geri jg lebih 
lemah. Dalam mengobarkan se 
rangan matjam bandit terhadap 
Mesir, Inggris dan Perantjis men 
dapat sokongan dari boneka me 
reka jg bernama Israel, kata 

Khrushchev. er Sa Aa 

Persahabatan SevjaPa- 
Ai CS AANG RI 

Waktu angkat toast untuk Go- 
mulka, Khrushchev mengatakan 
bahwa perundingan Soviet-Polan| 
dia jg kini sudah hampir - ber- 
achir itu dilangsungkan dalam 
suasana persahabatan dan ba- 
niak hasil2nja disegala lapangan. 
Dikemukakannja bahwa  persaha 
batan antara kedua negara telah 
diperkukuh dengan darah, wakiu 
Djerman Hitler menierbu kedua 
negeri. Tapi persahabatan ini 
djadi lebih kukuh lagi sekarang, 
karena kedua | negar, punja tu- 
djuan2 Sosialis jg sama dan 
membutuhkan adanja keamanan 
bersama untuk menangkis setiap 
pertjobaan pembalasan oleh Djer 
man Barat dan usaha2 untuk me 
rebut kembali wilajah - Polandia 
is terletak disebelah. timur garis 
Oder-Neisse, . & 4 5 

: Mongarinu 
Khrushchey kemudian mengata- 

kan bhw apa jang disebutnja ge Jam menghadapi sesuatu kemung 
rombolan2 imperialis & fasis seka 
rang menjerangi partai2 Komunis 
Italia dan Perantjis dan partai? 
demokrasi lainnja, dan mentjoba 
memaksakan suatu diktatur besi 
serta “menenggelamkan gerak 
buruh didalam darat pan kata 
Khrushchev, ia jakin bahwa bu- 
ruh di Barat akan memberi ba- 
lasan jang setimpal terha 
um kapitalis, hingga Belia 

bul sebagai pemenang. 
Diluar negeri banjak digembar- 

gemborkan apa jang disebut. ma- 
dialah Hongaria, kata Khrushchey. 
Kaum reaksioner Annabi di 
Inar Hongaria telah mentjoba' utk 
memperkuda kesalahan? dan akeku 

rangan2 jang terdjadi dimasa jang 
lampau untuk menghantjurkan : 

gime rakjat, serta memulihkan 
kembali reaksi. “ Pan On 

Dikatakannja bhw pemerintah | pekerdja & petani Peroliatunan di F bawah PM Radar telah minta pe 
tolongan dari tentara Sovjet, dan pasukan mereka bersama-sama tih menumpas kontra-revolusi. ,,Saja tidak sangsi2 bahwa kehidupan di 

mendjadi normal Hongaria akan 1 
walaupun menderita ke- 

    

kembali, 
sulitan2' banjak, 
Sesudah” Gomulka ' membalas toast Khrushchev, para dutabesar 

Inggris, Perantjis dan negara? 

   

  

anggota NATO lainnja (termasuk pula Amerika Serikat) sert. Tuan usaha Israel lekas? meninggalkan gedung resepsi (Antara). 
—m—mannn 

Dari kalangan resmi "Kntara" | Mengenai berita tentang usaha 
mendapat kabar, bahwa tidak Ia 

  

mentjoba mem-| 

Kruschev Sebut Agres- 
silngg-Perantjis-Israel 

bagai,,Serangan 
“ 

| Senin Malam Ini? 
. IiTiop Partai Besar Punja Tjalon Sendiri2? | 

II. Y&ALAM RAPATNJA jang ke-9 sidang Konstituante 
"IDjumat malam j.., pembahasan sepasal demi sepasal dari 

am |rantjangan ,,Peraturan tjara pemilihan ketua dan 5 wakil 
ke. (ketua Konstituante” jang terdiri atas 17 pasal ita telah ber- 

PBB jachir. Rantjangan itu tclah diterima oleh rapat setelah menga 
a- |himi perobahan karena amendemen2 dari pelbagai fraksi. Ra 
is pat malam ita mentjapai kiimaks kehangatan ketika fraksi 

PKI mengemukakan amendemennja mengenai pasal 14 ajat 2 
“| tertang pemilihan 5 wakil ketua. Usul amendemen PKI itu | 

ditolak dengan suara 218 lawan 153. 
| Dapat dikabarkan, bahwa pada 
Senin malam ini baru akan dapat 

Konstituante, Melihat gelagatnja, 

Mengenai keadaan hangat jang) 

! arka pahwa aksi PKI dgnj“ HaaNa . 
aneka bapa Kaka dgn 'Masiumi) menjatakan, bahwa pe 

H ilihan wakil2 ketua itu djangan 

Sata Peraturan Kon. | 
stituante Sadja Har-     

     

     
   
    
    

     
   
     

  

     
    
    

      

     

  

(idisokong oleh sebagian dari PNI. 
Dapat dikabarkan, bahwa seba- 

ga para 
“till banj 

—— Kei 4 ,, & 

Ya : .,. 2 KSAD Akan Ditjulik? 
Nenaajening agunan Sa Di Djakarta 

kedudukan? je telah lepas daa Adalah Utk Mentjegah Melaafnja Keruwetan- 
senggama Menko ata JA Keruwetan Jang 'iimbul Dikalangan A, D.— 

Pendjelasan2 Major Djubro 
. KONSINJIRING jang dilakukan dalam lingkungan KMK 

BDR (Djakarta) sekarang iri dimaksudkan untuk mentjegah 

       

    
  

    
| puri Soal 

PEMERINTAH2 Hongaria 

PBB djangan bertjampur tangan 

jangsungkan di Rudapest Kamis 

Seterusnja dinjatakan — bahwa 
indakan2 jang tertentu jang di- 

para. pembitjaranja Ir. Sakirman,| mbil dalam PBB tidak bisa di- 
Amir Anwar Sanusi dan Mr. A. (pandang sah. 
Astrawinata menghendaki supaja| Hongaria mengutjankan  teri- 
pemilihan ke 5 wakil-ketua itu dif nakasih atas bantuan ekonomi js 
lakukan sekali gus, untuk memu- |telah diberikan Tjekoslowakia ke 
dahkan dan menghemat waktu serfsadenja, karena bantuan ini ikut 
ta menghemat perbelandjaan ra-| mengatasi keadaan sulit”. 

pete, “Tjara penjiihan dendiktan Mensenai intervensi tentara 
demokratis. Demikian usul amen- Soviet terbadap “kaum  'pembe- 

Vemen PKI. I-ontak di Hongaria, komunike- 

bersama tadi mengatakan bahwa 
'ini adalah atas, permintaan peme- 
rintah Hongaria, ,,sesuai dengan 
hak kedaulatannja dan sesuai de- 
ngan hukum internasional, . pada! 
'wektu Hongaria terantjam baha 
fa pemulihan kembali sistim ka- 

    

    

  

    

   
   

  

Usul amendemen itu ditentang 
! Masjumi, NU dan Partai 

Buruh. Prawoto  Mangkusasmito 

(e)
 

tr
 

.ertentangan dengan UUDS dan 

'fapat disamakan dengan pemi- 
'ihan wakii2 ketua parlemen jang 

'djuga tidak dilakukan sekali gus. 
nul Arifin (NU) berpendapat, 

sahwa pemilihan ,,setjara' serom 
| Songan” itu tidak sesrai dengan 

ogung djawab dan hati. nurani 
zgauta. Konstituante.  Bahe- 

ms,ah St. Indera (Partai Bu- 

djuga tidak menjetudjui pe- 
sekali gus. , 

at dischors 10 menit dan 
udian diadakan pemungutan 

. Hasilnja ialah 218 suara 
setudju amendemen “PKI, 

yakni Masjumi, NU, Partai 
rih dan beberapa partai 

3- suara setudju jakni 

Gedung Terbesor 

di djalan Bangka, Bandung. 

ketjil: 
PKI ig. 

semua ada orang2 jang tetap 

gian dari anggaut. PNI dan dju- 
anggauta partai2 ke- 

ak jang abstain. 
| “Tiap partai besar punja 

tjalon sendiri ? 

KSAD 'mengandjurkan kepada 
mua orang “dalam Direktorat 

Adjudan Djendral dan dalam 

Angkatan Darat umumnja supaja 
menunaikan tugasnja masing2 

:Idan djangan  terumbang-ambing 

esibu pelbagai kehebohan, karena me- 
Ma Durut Almarhum Djendral Sudir- 

lam ha- Wanpun ,,Tentara adalah Tenta- 
lah meng Ta”- Sambil mengenangkan ini- 

| masing2. tiatif Major Tjokro dalam tahun 
gan. partai2 ketjil 1952 untuk mendirikan  bangu- 

mmpak kesibukan jang memperli- nan tsb., maka KSAD - menjata 
hatkan usaha kearah kerdia-sama, kan supaja dalam gedung baru 

al wa tiap itu Tahir semangat kerdja- baru, 
umi bab Angkatan Darat akan ba- 

  

     
     

  

   

    

   

    
    

   

       

    

   

  
   

. aynjak tergantung dari Direktorat asing? u empat Adjudan Djendrat itu. Diandjur- 
kan ketua konstituante. Disebut2 kannia pula supaja gadung baru 
bahwa PNI akan mentjalonkan jtu dipelihara terus dengan baix2. 
Mr. Wilopo, Mas'umi mentjalon , as 
kan Dr. Sukiman, NU mentjalon- 
kan Zainul Arifin, dan PKI men 
fjalonkan Nioto. Disambing itu 
gerakan Pembela Pantjasila meng 
adakan surat sebaran iang menge 
mukakan Mr. Moh. Yamin seba 
gai tjalon ketua Konstituante, 
(Antara) 

    

Diempas?kan kesana dan ke- 
mari. K 

Wakil Adjudan Djendral Major 
S. Gondodipoero menguraikan ba- 
gaimana usaha jang telah didja- 
lankan utk sampai kepada putus- 
an utk mulai mendirikan gedung 
tsb. Digambarkannja bagaimana 
sulitnja dan seratnja segala pu- 
tusan dikeluarkan dan bagaimana 
orang2 jang harus mengerdjakan 
segala sesuatu itu dilempar?kan 
»van de kast naar de muur", Kom 
pleks gedung ini adalah terbesar 
jg dibuat untuk A.D. diseluruh 
Indonesia. 

Achir bulan Oktober 1956 ini ge 
dung itu selesai dan dipindjam 
oleh Kementerian Pertanian "untuk 
Konperensi FAO tsb. Untuk kom 
pleks gedung2 dgn segala alat se 
perti telpon, hydrophocdiesel-agre 
gaat diinja sampai selesainja se- 
karang ini telah dikeluarkan uang 
Rp. 16.281.728,— Demikian antara 

   
   

Komunike Bersama Tjeko- 
slovakia-Hongaria 

mengeluarkan pernjataan-bersama, dalam mana ditegaskan supaja 

komunike mengenai perundingan antara kedua negara jang di- 

di Hengaria itu adalah urusan dalam negeri. Hongaria dan oleh 
sebab ita diharapkan supaja PBB djangan bertjampur tangan. 

bitalis”" (Antara). piade tetap menjala. 

Tentara Djanga 

 Pembikinannja Hanja 15 Bulon: Teta 
Dan 8irokrasinja 3 Tahun 

sungkan upatjara resmi pem bukaan Gedung Direktorat Adju- 
pleks bangunan jang terbesar jg dibuat untuk Angkatan Darat, 

k Upatjara itu dihadliri oleh KSAD diendral-major 
engguntingan pita pembukaan dilakukan oleh njonja Nasution. KSAD Djendral-major Nasution 

Bu- lam kata sambutannja menjatakan keinginan melihat pembangunan gedung itu sebagai lambang 
jang mendalam, jakni bahwa disekitar kita merasa kekosongan, 
ngenai segala hal, dalam suasana rasa tidak puas dengan segala 

HARI SABTU jl. telah dilang 
dan Djendral, jaitu sebuah kom 

(baik kedalam lingkungan KMKBDR, 

meluasnja keruwetan jang timbul belakangan ini dikalangan 
angkatan darat, demikian keterangan Major Djuhro komandan 
KMKBDR dalam konperensi pers jang diadakan Sabtu siang 
Giruangan gedung KMKBDR. Selain itu djuga untuk mentje 
gah masuknja pengaruh dari luar dan golongan jang kurang 

Keadaan jang demikian, apa- : ngetahui berita itu. Dan dalam 
bila tidak diawasi dan terdjaga hal ini Major Djuhro mempersi- 

  

Hongaria 

.dan Tjekoslowakia Djum'at jbl. 

dalam masalah Hongaria. Dalam 

il. dinjatakan bahwa peristiwa2 

»Obor Olsmpics 
Petjah 

Tetapi Api-nja Terus 
Menjala 

,»OBOR OLYMPIC” 
jang beberapa hari j.l. se- 
dang dibawa dari Cairns 
ke Melbourne telah pe- 
tjah diperdjalanan dekat 
kota Cismore, New Scuth 
Wales. Tapi walaupun   

tu at nia Senja 

seputjuk surat pribadi dari   
rintah negara2 anggota 

jan Pakt Warsawa. 

dia, Jugoslawia, Indonesia 
Birma. i 

Program 7 pokok me- 
nudju ke perdamaian 
dunia. 

Program  perlutiutan sendjata 
ig diusulkan oleh URSS terdiri 
dari pokok2 tsb. dibawah ini: 

1..Daliam djangkawaktu 2 ta-   obarnja petjah, api Olym 

   T 

hun j.a.d. ini kekuatan gngkatan2 
.Iperang Uni Sovjet, Amerika Se 

rikat dan RRT dikurangi men 

| ngan Sampai Di Ombang- 

ambingkan Oleh Segala Golongan 
Angkatan Darat Dibuka Di Bandung — 

terus mengerdjakan tugas jang 
hasilkan pekerdjaan konkrit dlm wudjud seperti sekarang ini. 

lain wakil Adjudan Djendral Ma 
jor Gondodipoero. Sebagaimana di 
ketahui Adjudan  Djendral Kol. 
Sapari tidak hadir, karena telah 
dibebaskan dari tugas. 

Mendirikan gedung?nja digu 
nakan 15 bulan. 

Seperti pernah dikabarkan, per- 
letakan batu periama untuk kom 
pleks gedung2 itu dilangsungkan 
bulan Oktober 1952. Tapi pembi- 
kinan seluruh kompleks dgn pe- 
masangan segala alat2 dan perbaik 
an djalan2 memakan waktu jang 
terbuang adalah utk urusan su- 
rat-surat. jang terhambat oleh bi- 
rokrasi belaka.” 

Pakih,. wakil Biro Karpi jang 
bertugas melaksanakan  pembiki- 
nan kompleks gedung2.tsb mene- 
rangkan dalam tjara itu, bah- 
wa kompleks: sieterdiri atas: get 

pi Surat-Menjuretaja 

Nasution dan 

dalam timbulnja kehebohan me- 
matjam kesulitan, ditengah2 itu 
dibebankan kepadanja dan meng- 

4 

kat ukuran 96 m pandjang 17 m 
lebar dan 16,3 m tinggi dan bisa 
berisi 1000 pegawai leluasa: ge- 
dung rekreasi berukuran 18 m 
pandjang, 14 m lebar dan 10,8 
m tinggi, dengan bangsal tjukup 
untuk 400 orang penonton serta 
sedjumlah kamar tidur dan ka- 
mar kantor, untuk mesin genera- 
tor dan hydrophoor: dan 3 tem- 
pat djaga. 

Ini semua berada dalam tanah 
seluas Ik. 2,5 ha. Bahan2 

fiel untuk rangka: 1238 ton besi- 
beton:.1100 m3 beton: 6500 m2 
hollow bricks: 2100 m2 katja dub- 
bel-dik: 6200 helai eterniet: 320 
m3 kaju: 402.000 buah sirap. Se- 
sudah rangka besi dipasang, ma- 
ka. pekerdjaan seluruhnja telah 
selesai dalam tempo 450 harisker-   

dung induk jangberlantai 3 ting- 

Seperti Di 
& 

   

Sendjata   arema amaman 

ini djuga dikirimi pamflet. Dan 
rupanja pamflet ini dikirimkan 
kepada beberapa pedjabat2 djuga 
Gan isinja bersifat menghasut se- 
perfi djuga pamflet jg di-edarkan 
Gleh FPS. Pamflet ini dikirimkan 

aja. 

Ollenhauer: Di Djer- 
man Timur 
Timbul Pembrontakan 

Tak Akan 

Polandia 
“Dan Hongaria 

Karena Rakjatnja Tahu Bahwa Me- 
reka Akan Ditindas Oleh Sendjata: 

Sovjet 
ERICH OLLENHAUER, pemimpin Partai Sosial Demo 

krat Djcrman Barat, mengatakan dalam konperensi pers di 
Tokyo Sabiu jL., bahwa suatu pemberontakan seperti jang 
telah terdjadi di Polandia dan Hongaria, tidak bisa terdjadi di 
Djerman Timur. Ini bukannja berarti bahwa rakjat Djerman 

nerangkan, bahwa ia belakangan ' Timur ,1mengikuti Komunisme”, melainkan karena mereka 
tahu bahwa apabila mereka tjoba mengobarkan pemberonta 

|kar, 
Mereka sudah punja  pengala- 

paan dalam bulan Djuni 1553, 
kata Ollenhauer. Seterusnja ia 
mengatakan bahwa tidik mung 

mereka akan ditindas oleh sendjata2 Sovjet. 

setjara tertib dapat menimbulkan 
sesuatu jang tidak kita inginkan. 
Demikian Major Djuhro. Keru- 
wetan itu menurut. Major Djuh- 
ro, disebabkan karena  banjak 
perwira jang mengikuti politik 
atau aliran politik, sehingga me- 

jahkan supaja baiknja diadjukan 
pertanjaan kepada SUAD (Staf 
Umum Angkatan Darat). 

Selandjutnja Major Djuhro me 

Eden: Inggris-Perantjis 

melalui kantorpos dgn memakai 
tjap stempel kantorpos Djakarta. 
Demikian Major Djuhro. 

5 — (Antara)   

an (nja terdapat pemerintah 

( - ka-| 
: nja me: 

reka akan kuat kembali dan “um 5 

ta eri djalan kepada orang2 

ru-ak disipline-tentara. Dan pe- 
Ilanggaran disipline ini menimbul 
kan kekatjauan dalam angkatan 
darat. 

Dalam hubungan ini maka 
KSAD mendjalankan suatu kebi- 
djaksanaan untuk memulihkan ke 
utuhan angkatan darat, dengan 
djalan mengadakan tindakan? 
terhadap mereka jang melanggar 
disipline. Demikian Major Djuh- 
ro. 

Sekitar tindakan KMKBDR da 

ii Minta' 
PERDANA MENTERI In 

buatan2 mereka di Mesir. Eden 

kinan, dinjatakan oleh Major 
Djuhro, bahwa sebagai pendja- 
iga keamanan dalam lingkungan 
daerah ibu-kcta dimana dalam 

pusat 

dan instansi lainnja, maka KMK 
BDR bertanggung djawab djika 
sampai terdjadi hal2 jang tidak 

kita inginkan. Karena itu KMK 
(BOR akan bertindak keras ter- 
|hadap siapa sadja jang melang- 
gar tata tertib. Ditambahkan bah 
wa berita2 dalam beberapa surat 
kabar belakangan ini lebih me- 
(manaskan suasana, hingga mem- 

jang 
dalam air jang ke- 

Dikatakannja bahwa  pemerin- 
tah Inggris dulu sudah menjata- 
kan, bhw Inggris-Perantjis akan 
menghentikan segala tindakan 
militer. di Mesir, apabila peme- 
Irintah2 Mesir dan Israel mene- 
rima baik penghentian tembak 
menembak tanpa bersjarat dan 
menjetudjui penempatan pasukan 
polisi PBB. Dan tgl. 6 Nopem- 
ber j.l. pemerintah2 Mesir dan 
Israel sudah memberikan djandji 
tsb. Dalam pidatonja tadi Eden 
djuga mengutuk intervensi  So- 
vjet di Hongaria, dan dikatakan- 
nja bahwa Inggris tidak mau di 
bandingkan dengan URSS jang 
dikatakannja telah membunuh 

  

  

 mantjing 
ruh. 

Atas beberapa pertanjaan  di- 
antaranja sampai dimana kenja- 
tian kegentingan di Djakarta de 

berita pentjuli-| KALANGAN INDUSTRI di wasa ini, sekitar 

Yam KSAD, dan berita  adanjaf Paris mengatakan Sabtu jl. bah- 
usaha tindakan coup”,  didju-|wa rertambuhan ekonomi dan 

lah oleh Major Djuhro bahwa kestabilan keuangan  Perantjis 
akan terantjam, apabila Amerika 
tidak segera menjediakan minjak 
tanah: bagi Eropa Barat. Lapo- 
ran2 perindustrian Perantjis me 
nundjukkan, bahwa produksi per 
lengkapan teknik, tenaga listrik, 
badja jang dibuat menurut sis- 
tim. openhearth, barang2- kimia 
dan gelas akan terpaksa dikura- 

Tporan jang djelas tentang - ke- 
“ntincan ini tidak ada, baru be- 

“upa desas-desus dan sesuatu in- 
Len pun belum perhah terdjadi, 

"kah tetapi demikian Major Djuh 
9, sebelum hudjan baiklah kita 
Jonan pajungnja lebih dulu. 

untuk mentjulik KSAD,  didja-   
ma lagi di Djakarta akandilang wabnja bahwa ia tidak tahu ada 

rundingan perdagang- berita demikian. Begitu pula me 
an antara Indonesia dan Djerman ngenal 
sungkan 

Timur. 
£ 

ingi dengan kira2 sepertiga, atas 
dasar alokasi bahan bakar se-   

rapat jang didhadiri oleh 4.00 
jang masih muda2 Sabtu jl. di London, bahwa pemerintah2 
Inggris dan Perantjis tidak akan pernah minta maa? atas per 

« Tidak,/Akan Pernah 5 
Maaf 

Atas Agresinja Di Mesir 
gris Eden mengatakan dalam 
anggota Partai Konservatit 

malahan membenarkan pengo 
baran agresi Inggris-Perantjis terhadap Mesir, jang dikatakan 
nja telah mentjegah terdjadi perang besar2as. 

entah berapa ribu rakjat Honga- 
ria jang berani dan malang.” 

Sebagaimana telah diwartakan, 
menurut keterangan wartawan 
kantorberita Reuter jg mengun- 
djungi Port Said, sebagai akibat 
pemboman2 Inggris - Perantjis 
atas perkampungan penduduk si- 
pil kota ini beberapa ribu orang 
telah tewas, sedangkan menurut 
seorang wartawan Swedia jang 
mengundjungi Port Said, djum- 
lah orang jang tewas dikota jang 
berpenduduk 200.000 djiwa ini 
,tak terhitung lagi.” Sebalikhja, 
komunike Inggris-Perantjis 
ngatakan bahwa ,,hanja 85 pen- 
duduk sipil Port Said jg tewas.” 

(Antara) 

masa depan jang sudah dekat 
ai tidak ada djandji jang kukuh 
dari AS bahwa AS dan pengha 

minjak untuk Eropa Barat, maka 
pengurangan produksi akan le- 
bih besar lagi di Perantjis, 

Kalangan jang patut dipertjaja 
di Paris mengatakan bahwa apa- 
bila program bantuan minjak ta- 
nah dari Amerika itu tidak djuga 
dilaksanakan — karena pertimba 
ngan2      berita adanja ,,coup,” |(perti sekarang. Kata para pem- 

ga Major Djubro tidak me- besar Perantjis, kalau 

    

          
apat Yana Ki 

5 tan Wata 

    

me-j 

  

        

"echappan 

kin timbul ”pemberontakan pe 
mimpin2 nasional” melawan pun 
pinan kepresidenan di Djerman 
Timur. "5 

| Dalam konperensi pers jg dise 
Tenggarakan atas usah, Partai So 
“sialis Djepang ini berbitjara pula 
' Adolf Schaerf, wakil PM Autria 
dan ketua Partai Sosialis Aus- 
tria. Kata Schaerf.  pemberonta 
kan "melawan Sovje:y di Polan- 
dia dan Hongaria itu berlain.4. 
Di Polandia, pemimpin2 "Komu 
nis nasional” membongkar "pim 
pinan Komunis jg  pro-Sovjet”, 
tapi sistim komunis sendiri tidak 
berobah, kata Schzerf. 

Di- Hongaria, pemberontakan 
itu "tidak direntjanaka, terlebih 
dulu, melainkan merupakan letu 
san jg spontan melawan regirne 
Komunis”, dan Sovjet menindas 
nja dengan kekerasan sendjata 
dan "beberapa ribu orang Honga 
ria dibuang ke Siberia”. Akibat- 
inja, kata Schaerf.- ialah bahwa 
anasir2 revolusioner jg luas ter- 
kedjut melihat reaksi ini, dan me' 

  
reka melakukan tindakan bersa-|. 
ma”, 

Schaerf tiba di Tokyo tgl. 12 
Nov. jl. Ollenhauer malam Sab- 
tu jl, bersama-sama 6 wartswan 
Dierman Barat. diantarania A. 
Herbig dari kantorberita DPA 
Arno Schelz pemimpin redaksi 
barian Berlin Barat "Telegraph”, 
Heinrich Braune pemimpin re- 
daksi "Morgenpost”  .Hemhuro. 
dan djuga Heinricdh Wilhelm 
Kopf, bekas ketua  Bundesrat 
|sndtatis tinogi) RED. Senerti di 
jketahui. | Ollenhauer achir2 ini 

“Tidak Akan: 
Ada Perang 

'Kalsu Manusla Bertin- 
dak Sebagai »Iports- 
men“: Kata Avery : 

Brundage 
AVERY BRUNDAGE Ketua 

Komite Olympiade Internasional 
mengatakan, bahwa ia berharap 
kegentingan internasional dewasa 
ini tidak akan mengganggu per- 
temuan  Olympiade, demikian 
Reuter. Keterangan tsb. diutjap- 
kan oleh Brundage di Sydney 
ketika singgah disana dalam per 
djalanan ke Melbourne. ,,Saja 
rasa bahwa tidak akan ada ter- 
djadi insiden internasional dika- 
langan peserta2 Olympiade Mel- 
bourne nanti,” demikian Brunda- 
ge. Ditambahkannja, bahwa bila 
semua manusia bertindak sebagai 
sSportsmen,” maka tidak akan 
ada perang. (Antara) 

CARLOS GARCIA MESIR, KA 
RENA MENOLAK BANTUAN 

PASUKAN2 SUKARELA 
SOVJET DAN RRT. . 

Wakil presiden Carlos Garcia 
dari Filipina pada malam Sabtu 
memudji Mesir dan mengatakan 
di Manila, bahwa penolakan ban 
tuan pasukan sukarela dari Uni 
Sovjet dan RRT oleh Mesir akan 
membantu ,salah satu darj lang- 
kah2” untuk mengembalikan per-   mengundjungi Djakarta, (Antar). 

sosial di Perantjis. Persediaan mi 
ijaktanah Perantjis ,,tak lama Ia 
ji akan mentjapai titik berbaha- 

silan2  minjaktanah (termasuk ja”, dan pemerintah sekarang su 
djuga bensin dsb.)  lainnja dildah dilempari kritik2 karena ti- 
Belahbumi Barat akan “kirim|lak ambil tindakan2 guna men- 

egah penimbunan2 dan spekula- 
:i. Kata kalangan tsb. tadi, kalau 
pengiriman minjak dari AS masih 
djuga ditunda-tunda, maka peme 
rintah Perantjis akan terpaksa me 
ransum bensin, dalam usaha utk 

mengurangi konsumsi dengan 
7 

sd YO: 

Sebagaimana telah diwartakan   

damaian diTimur Tengah”. ' 

Peranfjis Mulai Teriak2 KekuranganMinjakTanah 
na bahwa AS hingga kini enggan 
melaksanakan programa pengirim 
an minjak tanah untuk Eropa Ba 
rat, karena ingin ,,bersikap netral” 
dalam menghadapi agressi Inggris 
-Perantjis terhadap Mesir, Tapi 
djaksa agung AS malam Djum'at 
jl. mengatakan bahwa ia sudah 
menjetudjui rentjana bagi kongsi2 
minjak Amerika guna bertindak 
bersama-sama untuk meringankan 
kekurangan minjak tanah di Ero 
pa Barat. Seperti diketahui, ba- 
gian besar dari minjak tanah jg 
dipakai di Eropa Barat berasal   x|dari Washington, kalangan jang 

dipertjaja mengatakan disa 
dari Timur Tengah,  dinegara2 
Arab, jang berdiri dipihak Mesir, 

jang |, 
digunakan ialah 400 ton besi-pro- 

:sebuah mukadimah, dalam mana 
'Sovjet menganalisa 

  

Russla Setudjui Usul ,,Open 
Skies Proposal“ Eisenhower 

Tetapi Hanja Dibataskan Kepada Zone2 Di Eropah 
.. Dimana Ditempatkan Pasukan2 NATO Dan 

Pakt Warsawa. 

Usul? Baru URSS Kearah PerlutjutanSendjata 
UNI SOVJET Sabtu jl. mengusulkan sebuah program 

ngkatan perang Inggris dan 
Perantjis akan dikurangi mendja 
di masing2 650.000 orang, dan 
angkatan2 perang negara2 lain- 

150.000 sampai 

Sebagai langkah pertama, UR 
dalam 

tahun pertama angkatan2 perang 
URSS, AS dan RRT masing2 di- 

kurangi mendja4di 2” djuta orang, 

Ingoris «dan Perantjis — masing2 
1750.000 orang. 'ini akan  meng- 
hasilkan pengurangan persendja- 

taan. 

2. Dalam djangka waktu 2 ta- 

'hun itu, URSS mengusulkan pe- 

larangan alat2 sendjata atom dan 

nuclear, penghentian ' produksi 

('at2 sendjata nuclear dan  pe- 
larangan ' pemakaiannja, serta 

penghantjuran segala persediaan 
jang ada. 

Sebagai langkah pertama UR 

SS mengusulkan supaja  segal: 

pertjobaan alat sendjata nuclear 

dengan segera dihentikan. 
3. Dalam tahun 1957,  seper- 

tiga dari seluruh angkatan2 pe- 

rang AS, URSS, Inggris dan Pe- 
iantjis jang ditempatkan  diwila 

tih Djerman dihapus, disertai de 
ngan pembentukan pengawasan 
jang tjukup. 3 

4. URSS mengusulkan supaja 
angkatan2 perang AS, Inggris 

Can Perantjis jang ditempatkan di 
wilajah negara? anggota NATO 

dikurangi dengan djumlah besar. 

Demikian pula angkatan perang 

S.vjet di wilajah negar22  ang- 
sota Pekt Warsawa. 

5. Didalam tempo 2 
sala pangkalan militer 
2tak diwilajah negara2 

Tapus. 

. URSS mengusulkan diada- 
kannja pengurangan pengeluaran2 

militer jang seimbang dengan pe- 

ngurangan angkatan? perang dan 

pengurangan persendjataan. 
7. URSS mengusulkan supaja 

untuk memaksakan segala kewa- 
djiban jang sudah disetudjui itu, 
harus dilakukan pengawasan in- 

isional jang teliti dan effek- 
if, dalam mana badan pengawas 

'nternasional itu diperlengkapi 
tengan segala hak dan  funksi 

“ang sesuai dengan tugasnja. 

Bertalian dengan ini, URSS ber 
secang teguh kepada usulnja se 

mula, jakni..penmpatan,.pos2 pe- 
ngawasan disegala pe'“buhanm, per 
silangan djalam kereta api,  dja- 
'an? dan lapangan2 terbang “di 

1 negara2 jang telah me- 

anga.i porsetudjuan2? tadi. 

tahun se 
jang ter 
asing di 

    

   
      

URSS menjatakan bahwa: me- 

nwrut pendapatnja, usul AS supa- 

ja dilakukan penilikan dari uda- 
ra itu tidak akan ” memetjahkan 
masalah pengawasan atas  perlu- 

tjutan  persendjataan ataupun 
ckan dapat  mentjegah terdjadi- 

nja serangan, namun URSS me- 

nerima baik usul Eisenhower jang 
lazim disebut ,,open skies propo- 

sa?” (usul ,,angkasa — terbuka”), 

alim mana pelaksanaannja ' ha- 
nja akan terbatas sampai sebuah 

| zone jang terletak di “Eropa, di- 
I mana ditempatkan pasukan2 NA 
TO dan Pakt. Warsawa. Dalam 

  

t perlutjutan sendjata jang terdiri dari 
|- 7 pokok dan jang pelaksanaannja akan berlangsung selama 2 tahun, kepada 3 Besar Barat, In- 

dia dan RRT. Usul Sovjet ini tertjantum dalam sebuah memorandum : .M. URSS ipikanin ha Gani aka kepada para dutabesar 
nepara tadi di Moskow, supaja disampaikan kepada Presiden Ei senhower 
EM. Perantjis Mollet, P,M. India Nebru dan P.M. RRT Chou : 
Langkah pertama untuk men- djadi masing2 1 djuta atau 114 

tjapai tudjuan tsb. ialah diadakan Gjuta orang. 
laja konperensi antara para ke- 
pala pemerintah Uni Sovjet, Ame 
rika Serikat, Inggris, Perantjis, & 
India ,,untuk mentjegah  berko- nja mendjadi | 
sarnja peperangan dan , untuk 200.000 orang masing2. 
menghentikan patjuan persendja | aa - 
tian”, Kenperensi ini akan mem|SS 'mengusu'kan supaja 
Suka djalan bagi sebuah 'konpe- 

rensi jang lebih luas, dalam ma- 
na ikut serta para kepala peme- 

NATO 
Dalam pada 

itu URSS menjatakan keinginan 
nja pula supaja dalam ikonperen- 
si jang lebih luas ini serta pula 
negara? jang tidak termasuk sa 
'ah satu' blok, misalnja RRT, In- 

dan 

   

  

     
    

     

     

  

     

     
     

       

     

    

   

  

Sabtu Jl. Soyjet 
Adakan 'Pertjo 
baan Nuclear 
KANTOR BERITA Tass me- 

wartakan di Moskow pada hari « 
Sabtu bahwa pada hariatsb. di 

o Uni Sovjet telah diadakan per- 
tjobaan sebuah sendjata  nuclear 
dengan hasil baik dan perledakan 
sendjata tsb, telah dilakukan sa- 
ngat tinggi diatas permukaan 
bumi. UP mengemukakan bahwa 
untuk pertama kali ini Uni So- 
vjet mengumumkan mengadaka 
pertjobaan sendjata nuclear se- 
belum perledakan sendjata itu di 

  

  

jang — bersama-sama 
kelima 

: er, P.M. Inggris Eden, (ketahui oleh pihak Barat. 
En Lai. “Hingga kini perledakan2 ia 

URSS menjatakan seterusnja Echa Mn aa 
bahwa setelah ketudjuh matjam 
langkah tsb. diatas tadi dilaksana 
kan, maka tinggallah satu soal 
jg harus diselesaikan, jakni peng 
hapusan angkatan perang dan 
persendjataan sama sekali. Jang 
akan tinggal ada ialah pasukan2 
kepolisian didalam tiap2 negeri, 
perlu untuk memelihara keamanan 
dalam negeri dan mendjaga kea- 
manan perbatasan2 negara, 

Demikianlah isi program perlu- 
tjutan persendjataan jang diusul- 
kan oleh Uni Sovjet. s 

Pakt non-agressi NATO 
— Pakt Warsawa, 

Berita AFP meniusul mengata- 
kan bahwa URSS seterusnja me 
ngusulkan lagi supaja diadakan da anggota2-nja diseluruh dunia Pakt non-agresi antara negara2 supai : 5 $ paja memboikot  kapal2 dan 
anggota NATO dan Pakt Warsaharang2 dari atau untuk Sovjet 
wa, Uni. 

PM Kadar: Bilamana Pa 
.Sukan Sovjet Ditarik 

, ta #Kembali? 
Tan 

Itu Adalah Urusan Pemerentah (Honge- 
ria — Buruh Masih Terus Mogok Walau 
Dipikat Dengan Makanan? — Orgenisasi 
Kaum Pemberontak Terbentuk Di Muen- 
chen — 3060 Pradjurit2 Sovjet Memihak 

Pemberontak Hongaria 
RADIO BUDAPEST merjiarkan hari Sabtu bahwa me 

nurut harian ,,Nep Szabadsag” (suara Partai Pekerdja Honga 
ra), perundingan antara PM Janos Kadar dan Dewan revolu 
sioner masih terus berlangsung di Budapest. Menurut siaran 
tadi, Kadar menjatakan bahwa keputusan saat bagi permujaan 
penarikan kembali pasukan2 Sovjet dari Hongaria, adalah ke 
kuasaan pemerintah Hongaria. 
Dalam pada itu disiarkan bah- 

wa jang pertama kali akan diko- 
songkan oleh tentara Sovjet ada 
lah kota Budapest. Seterusnja di 
siarkan bahwa pemerintah Kadar 
akan membentuk pasukan2 milisia 
buruh, tapi terlebih dulu akan di 
lakukan reorganisasi satuan2 ten 
tara Hongaria. 

Mengenai sikap kardinal Minds 
zenty, Kadar mengatakan menu- 
rut radio Budapest, bahwa ia 

baru kemudian dibenarkan oleh 
ipembesar2  Sovjet. Perledakan - 
sendjata nuclear Sovjet jang ter- 
achir sebelum hari Sd4btu itu, di 
wartakan telah diadakan pada 
tgl. 10 September jl. Pada waktu 
itu pemerintah Uni Sovjet me- 
nandaskan akan terus mengada- 
kan pertjobaan2 sendjata nuclear 
selama negarg2 Barat mengada-- 
kan pertjobaan2 sendjata tsb. 

(Antara) 

ILC.F.T.U. SERUKAN PEMBOI 
KOTAN TERHADAP URSS. 
Badan Pekerdja Konfederasi 

Serikatburuh Bebas Internasional 
malam Djum'at jl. berseru kepa   

2 

  

Radio Budapest Sabtu pagi me- 
njiarkan bahwa bdhjak buruh su- 
dah bekerdja kembadi hari it. 
"Tapi lalulintas etrem masih tetap 
terhenti. Disiarkan .seterusnja ,bah 
wa ,,gerdmbolan2 teroris .perse- 
orangan” masih terus mengganggu 
buruh- jang pergi bekerdja. - Di 
Pest-Szent-Loering, ' buruh jang 
hendak bekerdja lagi ' ditembaki 
oleh teroris2, kata radio Budapest. 

(Kadar) tidak. dapat memahami Radio Budapest: Siapa 
sikap Mindszenty. Kardinal Mind. masuk bekerdia lagi da- 
szenty telah menjatakan bahwa pat makanan. v 5 
dalam keadaan seperti sekarang| Radio Budapest Sabtu berseru 
ini, ia lebih suka apabila jang 
mendjadi kepala pemerintah Hon 
garta adalah Imre Nagy (seka- 
rang berlindung dalam kedutaan- 
besar Jugoslavia). Kadar menge- 
mukakan bahwa Imre Nagy-pun 
seorang Komunis, seperti dia. 

lagi supaja kaum buruh jang mo- 
gok bekerdja kembali hari Senin 
ini — 48djam sesudah batas wak 
tu jang mula2 diberikan. Dalam ' 
siaran tadi diumumkan bahwa ba 
rang siapa masuk bekerdja, akan 
menerima makanan jang masih pa 
nas (sekarang musim dingin) dan 
— selama persediaan ada — dju- 
ga bahan makanan dengan tjuma 
tjuma. 

Sebelum 'siaran Sabtu itu di- 
umumkan, pemerintah Hongaria 
mengumumkan bahwa segala per- 
sediaan bahan makanan harus di 
angkut dengan truck2 jang didja : 
lankan pemerintah dan dibagi-ba 
gikan melalui toko2 negara atau- 
pun diserahkan kepada tentara "$ 
Sovjet. Sebelum berlaku peratur- 
an baru ini, petani dengan tjuma2 - 
membagikan makanan kepada bu 
tuh jang mogok di Budapest. Se- 
mentara itu radio Warsawa me- 
njiarkan bahwa menurut laporan? 
dari Budapest, jang buka pada 

Buruh masih terus mo- 
gok ? 

Mengenai keadaan jang telah 
ditimbulkan oleh pemogokan2 di- 
seluruh Hongaria, Kadar mengata 
kan bahwa kaum buruh tahu bah 
wa satu2nja alat sendjata mereka 
adalah pemogokan, dan. sekarang 
mereka mempergunakannja. Di 
katakannja bahwa tudjuan2 peme 
rintah sama dengan tudjuan2 bu- 
ruh, jakni ketertiban dan ketena 
ngan. Apabila buruh sudah beker 
dja kembali, maka .peraturan2 da 
rurat segera dan setjara otomatis 
akan ditjabut kembali, kata Ka- 
dar menurut Radio Budapest. 

Seterusnja disiarkan bahwa dc   pada itu Sovjet setudju  supaja 

zone tsb. tadi lebarnja 800 km. 

ketimur dan kebarat dari garis 

demarkasi. 

Siatement Sovjet'ip muat usul2 
tsb. tadi (13 halaman) disertai 

kead:ar. in- 
ternasional jg disebabkan oleh 
agresi Inggris-Peranti:s-Israel ter 
hadap Mesir dan oleh peristiwa2 
di Hongaria. URSS meniatakan 
bahwa pengangkut?n pasukan? 
Inggris dan Peran'jis setjara be- 
sar2an kedaerah Timur Tengah 
dan Afrika Utara itu telah meng 
gontjangkan . keseimbangan  ke- 
kuatin dibenna Eropa hingra se 
karang URSS mendjadi lebih 
kuat kedudukannja. ! 

Tapi sebaliknja URSS tak me 
ngandung maksud untuk menarik 
keuntungan daripada keadaan ini. 
Dikemukakan bahwa djuga sesu 
dah Perang Dunia II, waktu tenta 
ra URSS masih dalam keadaan 
mobilisasi dan bersendjata sangat 

kuat, URSS tak bermaksud mem 
pergunakan kedudukannja ini, wa 
laupun sesungguhnja mampu utk 
menduduki seluruh Eropa. Dalam 
pada itu dinjatakan dalam muka 
dimah, bahwa sekarang pun ten 
tara Soviet kalau mau dapat men 

legasi dewan2 buruh telah menia hari Djum'at j.l. hanja toko2 roti 
takan kepertjajaan mereka kepada 
pemerintahan Kadar. 

Berita Reuter dari Budapast me 
ngatakan bahwa kaum buruh d 
Budapest Sabtu terpetjah sikap- 
nja, terhadap soal: mulai bekerdja 
lagi -ataukah belum saatnja seka 
rang ? Mereka sudah lebih dari 3 
minggu .lamanja mogok, sebagai 
protes terhadap tiampur tangar 
tentara Sovjet di Hongaria. Dgn 
majaritet ketjil, ' Dewan Buruh 
Budapest malam Sabtu j.l. menje 
rukan lagi (sesudah berunding £ 
djam lamanja dengan PM Kadar) 
supaia buruh bekerdja kembali mu 
lai Sabtu pagi. 

Dikalangan buruh sendiri, se- 
ruan jang disiarkan ber-ulang2 me 
lalui tjorong radio Budapest itu 
mendapat sambutan jang menun- 
djukkan rasa ragu2. 

Sebagian berpendapat bahwa 
mengingat adanja antjaman kela- 
paran, kemiskinan dan musim sal 
dju jang dingin, maka terus mogok 
berarti lebih memperlemah buruh 
daripada memperlemah- pemerin- 
tah. Sebagian lagi  berpendirian 
bahwa buruh harus terus mogok, 
karena pemimipin2 mereka belum 
tiukup banjak mendapat konsesi2   duduki Eropa, tanpa memperguna 

kan alat2 sendjata nuclear. 

Belanda     
scdjik beberapa tahun achur2 

masih wduauki oleh Belanda.   barat. g 
Penghantjuran ini terutama di 

urijukan pada barang2 seni jang 

ada hubungan erat dengan  ba- 

ang2 seni dibagian Indonesia 

lainnja, terutama di Maluku. Ada 

nja maksud Belanda jang demi- 

kian ini, menurut keterangan jg. 

diperoleh selandjutnja,  menim- 
bulkan kesan bahwa Belanda ber 
usaha untuk menghapuskan tan- 
da2 bukti adanja hubungan Irian 
jang masih diduduki oleh Belan- 
da dengan bagian Indonesia lain- 
ria dalam segala matjam bentuk. 

Tindakan  penghan'jursn  ba- 
rang2 seni ini dimulai didaerah2 
pedalaman dengan alasan, bhw 
mereka jg diam dipedalaman itu,   

dari pemerintah. 

Hantjurkan 

Barang” Seni Di Irian 
Salah Satu Sebeb Jg Timbulkan 

: Pembrontakan : 
MENURUT KETERANGAN jang diperoleh wartawan 

dlara dari pihak resmi pemerintah di soa Siu (Irian Barat), 
ini Beianda dengan giat mel: 

kukan penghantjuran terhadap barang2 seni di Iran jang 
Tindakan Belanda ini merup: 

kan salah satu sebab timbulnja pemberontakan rakjat di Irian 

sih biadab. Tetapi kenjataannja, 
Belanda mengangkut sebagian be 
sar barang2 seni itu dari daerah 
pedalaman dan daerah Irian lait 
nja kenegeri Belanda. Diceran: 
kan, bahwa tindakan  Beland 
untuk  menghantjurkan benda: 
seni ini merupakan ' salah sari 
faktor jg menjebabka, timbulnj: 
pemberontakan di Irian Bara 
baru2 ini, karena adanja tant: 
ngan dari penduduk. 
Dalam hubungan ini dapat d 

kabarkan, bahwa dewasa ini p 
hak Belanda berusaha  dengai 
giat menghapuskan” hubungai 
hukum ketatanegaraan aniar, Ii 
donesia dengan bagian jg masi! 
diduduki oieh Belanda itu dgn 
djalan propaganda2 ig dilantjar 
kan melalut radio Biak, Demiki 

menurut anggapan Belanda, maan kawat Antara dari Soa Siu, 

dan toko2 bahan makanan lain? 
nja sadja di ibukota Hongaria: 
Kaum tani mendatangkan sedjum' 
lah besar bahan makanan ke Bu" 
dapest, tapi tenaga listrik dan gas | 
kurang, karena kekurangan bahan ' 
bakar. Demikianlah Radio Warsa 
wa. 

   
   

Organisasi Kaum Pembe 
rontak Hongaria terben- 
tuk di Muenchen, 

Menurut ADN, kantor berita 
Djerman Timur, kaum kontra-re- 
volusioner Hongaria telah mendi 
rikan sebuah markas di Muen- 
chen, Djerman Barat, dengan tu 
gas mengumpulkan kaum pembe- 
rontak dan membentuk sebuah 
»Organisasi para wakil kaum bu- 
angan”. . Diwartawan seterusnja 
bahwa markas ini dipimpin oleh 
3 orang kontra-revolusioner jang 
melarikan diri dari Hongaria, 

Tgl. 14 Nov. jl. mereka menga 
dakan konperensi pers, dalam ma 
na mereka al. menerangkan bah 
wa Kolonel Marian, menteri-muda 
pertahanan dalam kabinet Nagy, 
tslah memerintahkan mereka utk 
melakukan kegiatan2 mereka. jang 
sekarang. Merian adalah seorang 
pemimpin pemberontakan di Hon 
garia achir2 ini. Ketiga orang tadi 
seterusnja diberi kekuasaan untuk 
»memerintahkan” kepada negara? 
Barat agar menjokong kaum kon 
tra-revolusioner, baik rohani 
maupun diplomatis”, Demikian be 
rita ADN. 

3060 serdadu Soviet me- 
mihak pemberontak ? 

Berita Rewfer dari Paris menga 
takan bahwa Dr. Thomas Pastor, 
seorang tokoh ,,Dewan Revolusio 
ner Hongaria dan bekas anggota 
»Partai Tani Ketjil”, Dium'at jl. 
mengatakan di Paris bahwa sete- 
lah permulaan pemberontakan di 
Hongaria, ada kira2 3.000 serda 
du Soviet dan kira2 60 orang 
anakbuah tank2 tentara Soviet te 
lah menjeberang kepihak pembe- 
rontak dan bertempur  dipihak 
pemberontak Hongaria, 

Pasztor melarikan diri dari Bu 
dapest sebelum tentara Sovjet me 
ngepung ibukota Hongaria bebe- 
rapa djam sesudah itu. Diterang- 
kannja bahwa ia sedang menudju 
ke New York atas nama Dewan 
Revolusioner, untuk berusaha men 
desak PBB agar kirim pasukan 
ke Hongaria guna memulihkan ke 
tertiban dan mengawasi pemilih- 
an-pemilihan jang bebas dan de- 
mokratis. Mengenai URSS, Pasz- 
tor mengatakan bahwa menurut 
pengalamannja ia tahu bahwa   URSS tidak akan memprovokasi- 
kan Perang Dunia III, j  



   

     

  

    

     

     

     
   

                

    

   

    

   
    

  

   

    

   

    

     

      

    

     

     
    

    

    

     

   
     
    

  

    

    

  

    

   
   

    
    

   
    

  

   

   
   
   

    

    

£ Jas 1 

| BREBES 

Tin 

- nja seorang dari partai itu djuga 

'DJUANA TN 

| KALAU KEPALA DESA MAIN | 

(Bulganin Berhasil Jakinkan 
Inggris - Perantjis Bhw,Sovjet 

“ngan rakjatnja. Keributan 

| Sewaduk: itu jang dinjatakan te- 

| diadakan setiap 

India Pelopori Penerimaan RRT Dalam PBB 

— alah pengakuan Tiongkok did 
— Jam aa PBB 

: Tio gkok ataukah ak 

  

Pe 

  

   

  

Penjelenggara : 
Alamat. : | dat 

     

    

    

   

  

   Rp. 098 per mm-kol. ' Etieran 75 sen selembar, 

       

  

s Ekspedisi 

rak ( La t £ Utara) Lin 

  

Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,—    
  

  

PN PER En ata 
“Uan, kortas jang tidak birlaku 

Kas Negara atau Kantor2' Pe 
“jang diserahi pekerdjaan. Kantor 
Kas Negara atau lain badan Pe- 
merintah jang ditundjuk . oleh 
Menteri Keuangan sampai dgn 
30 Djuni- 1957. Sesudah tanggal 
30.Djuni, 1957 segala hak tagi- 

“han “dari pemilik uang kertas jg 
termaks : mendjadi hilang dan 
tiuak akan diberi penggantian Ia 
gi berupa apapun djuga. & 

Keputusan ini telah diambil 
oleh Menmeri Keuangan berda- 
sarkan pertimbangan bahwa per 
edaran uang 25-sen dan 10-ser 

“itu tidak sesuai lagi dgn keada- 
an” an berhubung semendjak 
tihun 1952 telah diedarkan pu- 
la mata2 uang logam dgn har- 
ga-harga nominal jang sama de 

sngeD u-ng kertas :jang ditarik 
kembali itu. 

Demikian bunji petikan surat 
keputusan Menteri Keuangan tgl 
t Nopember 1956 (Antara). 

  

1 z 

SIDANG PLENO KE-II 
D.P.BR.D., PERALIHAN. 

Tiga hari berturut-turut dari tgl 
12 s/d 14 Nopember jl. DPRD Per 

.alihan Kabupaten Brebes tih me- 

Ea an a33 p . antara lain telal 
membitjarakan masalan beras jg 
mendapat perhatian besar. sekali 
:dari para anggota-DPRD, . 

Perlu diketahui, bahwa DPRD 
Peralihan Kabupaten Brebes ba- 
ru-baru ini telah membuat suatu 
resolusi mengenai soal beras jang 
“Gitudjukan kepada Gubernur Ke- 

la Daerah Propinsi Djawa Te- 
igah dan untuk menjampaikan 

resolusi tsp telah dikirim Suatu 
Gelegasi ke Semarang. - Resolusi 
DPRD itu mendapat perhatian jg 
berwadjib Na Sea at pa 
sama dengan Bupati Kepala e- 

ih kini telah dapat sedikit ba- 
njak menganga be- 
ras dari JUBM untuk rakjat dae- 

an inna maki Pal F in itu DPI Peralihan 
Kabupaten Brebes telah pula 
mengangkat 6 orang anggota Pa- 
nitia Pemilihan Daerah jang ter-. 
diri dari wakil2 PNI, NU, Masju- ' 
mi, PKI, PSI dan PRN, - dan 
berhubung dengan lowongnja se- 
orang anggota DPD dari Masjumi ! 
karena meletakkan  djabatan/pin- 
Gah kedaerah lain, maka DPRD 
telah pula mengangkat pengganti 

untuk mengisi lowongan tsb. 

“0 PAMILI SYSTEEM. 
Baru2 ini pi Tritunggal da- | 

Ti Djuana bersama2 dgn Tritung 
gal dari Wedaridjaksa atas per- 

.mintaan rakjat terpaksa mengada 
kan penindjauan dan pemeriksa- 
n/penjelidikan2 atas desa Sewa- 
: jang mana sedjak pada wak 

| belakangan ini terdapat keri- 
Gatan2 diantara Kepala Desa Sa 

tadi 
boleh di katakan mentfjapai kli- 
max kehangatan dan soalnja ber- 
kisar kepada beleid Kepala Desa 

   

   

  

lah mengadakan peraturan dan 
berbuat semau?nja sendiri - jang 
antara lain memberikan bak atas' 
sawah norowito berikut djabatan? 

  

anggota sarekat desa kepada para & 
'keluarga sendiri, jang kesemua- 
nja itu dapat “dikatakan merugi: 
kan AElap NT Bb eU Ph 

Karena desakan2 dari rakjat de 
sa Sewaduk itu, pihak jang ber- 
wadjib. kini sedang giat melaku. 
.kan pengusutan? sekitar masalah 
gara Kepala Desa Sewaduk 

itu. “ 5 : 

  

  

“TJIREBON 
' PEKAN OLAHRAGA O.K.D. 

: BERACHIR. Ta 
Kes. OKD 'Tjirebon 9 

telah. dinjatakan 
      

        
3 Wunrs batuk 

ditetapkan kes. O1 7 ae 
ta dan ketiga kes OKD kab. In- 
Kran 4 kak ' 

apat abarkan bahwa "re 
olahraga kab Kuningan, telah ta 
hasil merebut piala umum kedjua- 
raan pekan olahraga OKD jang 
pertama, jang adipati bodgoae 
an menembak, Grosss-country dan volley bal,  (ketjuali sepakbola). 
Setelah Kuningan menjusul 
OKD- Kab. Madjalengka. 

1, yang2 kertas Pemerintah dari 
luarkan oleh Pemerintah prae 

1947 No. 205) berhubung dgn 

dapat ditukarkan sehar- 
.ga nominalnja dengan alat pem- f 
bujaran jang sah pada Tn - 

bauan malam. 21.15 Obrolan pak 

" Tesu 

  

II Masjumi& PNI S 
IlpaskanAmbisiUt 

& PNI SudahLe    

  

| Ketua Konstituante ? 
PNI-Masjumi Akon Sokong Pentjalonan 

l | Zatoul Arifin ? — Pemilihan Ketua Mung- | 
Irangkan, bahwa pembentukan panitia tersebut pada dasarnja         — kin Sabtu Atau Senen | SEKITAR PENTJALONAN kedudukan ketua Konstitu £ Jante dari partai2 besar sampai Djum'at siang, dapat dikabar 

  

     

  

an ordonansi tgl. 20 Nopera 

  

  

949 (Lembaran Negara 1949 

dadi 
SIARAN RADIO R.I. 

: Ikan dari Bandung, bahwa tempaknja kini Masjumi sudah ti 
dak mempunjai ambisi lagi untuk mentjalonkan anggautanja 
serta berpendirian akan menjokong tiap pentjalonan dari par 
tai Islam jang dapat dianggap tjukup memenuhi sjarat2 utk 
kedudukan itu. Pendirian Masjumi ini kabarnja untuk mengu 
|rangi ketegangan disekitar'saai2 perdjuangan pentjalonan2 

  

2 

' 

tang Beleid KSAD ? 
| Panitia Ad Hoc A.D. Untuk Prontos Ko- | 

rupsi Sepenuhnja Dibawah RSAD 
DALAM PENDJELASANNYA hari Djum'at siang seki 

ha2 kearah pemberantasan korgpsi, djurubitjara A.D.mene 

adalah untuk. melaksanakan kg amanan langsung atas kedudu 
Ikan tubuh A. D. dan tidak langsung terhadap keamanan nega 
ra, sebagai akibat dan musabab adanja ketjurangan2 serta per | 
buatan2 lain jang melanggar hum jang terdapat dan dilaku | 

  
(lan oleh personeel A. D. 

Kol. Abimanju Menen- | 

tar adanja panitia ad hoc A.D. jang bertugas melakukan usa | 

itn, serta untuk mendjauhkan 
Ijadi dengan pihak PNI. : 

Selain itu, kalau sampai Ke- 
mis siang dikalangan PNI masih 
terdapat keinginan untuk turut 
mentjalonkan  anggautanja, maka 
dalam pembitjaraan2 dengan ka 
langan PNI hari Djum'at dapat 
diambil kesimpulan, bihwa PNJ 
kemungkin:n besar akan membe 
rikan sokongas terhadap  sese 
orang tjalon diluar PNI. Kabar 
kabar ini berhubungan dengan 
laktivitet2 sementara golongan jg 
ingis mentjalonkan Y”min untuk 
kursi tsb. - Akan tetapi bukanlah 
suatu kemustahilan kalau PNI tu 
rut meniokong seorang tialon da   Semarang, 20 Ropember 1956. 

Djam 06.25 Hammond Organ. 
O.M. Sinar Medan. 07.10 Rajuan 
Sarah Vaughan. 07.30 Kwartet Ira 
ma. 13.15 Siteran Gajeng. 110 
Siteran Gajeng (landjutan). 17.00 
Taman Kanak2. 17.30 Ruang Pe- 
ladjar. 18.15 Hidangan Corps Mu- 
sik. 18.30 Serba serbi A.P. 18.45 
Hidangan Corps Musik (landjut- 
an).. 19.30 Carry dengan kawan2- 
nja. 19.50 Njanjian Sal Saulius. 
20.30 Indonesia Menjanji. 21.00 
Krontjong Merdu. 2215 Irama 
Padang Pasir, 23.00 Penutup. 

Surakarta, 20 Nopember 1956. 

Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 
Urap sari .pagi (landjutan). 13.10 
Dari Pulau Dewata. 13.40 Konsert 
Piano. 14.10 O.K. Tjepaka Putih. 
17.00. Dunia anak2. 17.40 Varia 
Djawa Tengah. 17.50 Irama Indo- 
nesia. 18.15 Bu Mangko dgn do- 
ngengannja. 18.30 Seni Karawitan. 
19.30 Pilihan Pendengar. 20.30 
Imbauan malam. 20.45 Arti me- 
seum pers pagi bangsa kita. 21.20 
Permainan piano. 21.30 Irama Ma 
laku. 22.15 Aneka warna oleh 
ROS. 23.00 Penutup. 

Jogjakarta, 20 Nopember 1956. ' 

Tanpa nama. 07.30 Rangkaian Pel 
Djam 06.10 Mieuwe Telkamp. 

06.35 Taman kanak2. 07.20 Orkes 
bagai irama. 13.10 Hidangan bebe- 
rapa orkes Studio. 13.45 Orkes Sid 
ney Thompson. 14.15 Hiburan 
Siang. 17.00 Taman Peladjar. 17.40 
Hidangan Sore. 18.15 Siaran untuk 
A.P. kita. 19.40 Rhapsodie Seni 
Sastra. 20.15 Dari Maluku. Im- 

Besut. 21.30 Ketoprak Mataram. 
22.15 Ketoprak Mataram (landjut- 
an). 24.00 Penutup. 2» 

Djakarta, 20 Nopember 1956. 

Djam 06.10 Orkes Balaian Sa- 
jang. 06.30 Orkes Enam Serum- 
pun. 07.30 Orkes Kr. Irama Baru. 
13.30 Empat Serangkai. 14.10 O.H./ 

  
Suara Mungore. 14.30 Seni Sun ha 
Studio Djakarta, 18.30 Tunas Me- 
kar. 19.30 Orkes Puspa Kentjana. 
20.40 Dalihan Na Tehu. 21.15 Pili- 
han Pendengar. 22.15 Orkes Kr. 
Puspa Kemala. 23.00 Penutup. . 

Tjirebon, 20 Nopember 1956. 

Djam 06.10 Tango membuka Ta- 
bir. 07.10 Sutedjo dengan orkes- 
nja. 07,40 Irama Djoget. 13.10 Re- 
ginald Dixon. 13.40 Nining dll. 
14.10 Gamelan Jogjakarta. 17.00 
Taman kanak2. 18.35 Orkes Kr. 
Dewasa. 19.30 Film dan Drama. 
20.30 O.H. Manasuka. 21.30 Orkes 

Monalisa. 22.15 Konsert malam. 
23.00 Penutup. 

Garlah perdjuangan dengan pi- 
hak Masjumi. 
Dalam hubungan ini, eta, »r 

tanjaan Kiai K. M. Dach!an, ke- 
tua umum PB NU sekitar tja- 
lon-tjalon dari NU, menjatakan. 

bihwa NU tetap akan mentja'on 
an orongnja. Kiai Dal.lan belum 

legi mau setjara positif mend's- 
Wab pertanjaan siana personaliz 
jang telah  ditundiuk. ketiua" 

membenarkan. bahwa tialon itu 
a"an terdiri antara K. H. Masij- 
kir dan H. Zainul Arifin. Kabar 
ra. baik Mesjumi maupun PNI 
a'nn lebih dapat menerima pri 
badi Zainul Arifin dari NU itu. 

ri NU. Kalau ini terdiadi terhin| 

perdjuangan jang mungkin ter 

lihan- ketua itu baru akan dapat 
di'akukan pada hari Saptu, itu- 
f n kelau sidang pada hari Saptu 

Kedudukan panitia tersebut ber 
ada langsung dibawah 
hingga dgn demikian hanja men 
idjalankan perintah dan bertang 
|gung djawab pa"'- KSAD. ' 

Tugas panitia itu selain mem- 

Ibantu KSAD dalam menindjau 

“-mbali perkara2 dalam A.D., 

diadakan. Akan tetapi kemungki djuga membantu KSAD dalam 

pn besar: baru akan dimulai pa 
di hari Senin siang, 

PM Ali: 
PM Setudjui | Banjak 
Keputuson Jg Diam- 

bil Di New Delhi 
P.M. ALI SASTROAMIDJO- 

JO setibanja di Calcutta dari 
'ibukota Pakistan Karachi hari 
|Djum'at menerangkan kepada 
pers, bahwa P.M. Hassan Suhra 
wardy dari Pakistan telah menja 
takan persetudjuannja dengan ba- 

Injak keputusan jang diambil mbil dim 
konperensi di New Delhi, jang 
dihadliri oleh P.M.2 Indonesia, 
India, Birma dan Sailan. Seperti 
diketahui Pakistan adalah satu- 
| satunja negara Kolombo jg tidak 
hadFr dalam konperensi tsb. 
PM Ali Sastroamigjojo, jang   'ch: memberikan pendjelas»n2 ke 

pada PM Pakistan tentang kepu 
tusan2 konpergnsi di New Delhi, 
menegandjurkan kepada kelima 
Negara Kolombo supaja diangan 

'Ikarens sebab2 lain belum 

Kalau dilihat kepada tingket pem 

bitiaraan2 sekitar rantjangan pre 

sedur pemilihan itu. maka pemi- 

Talaga Pera 
'Pertahanannja" 
Di Irian Barat 
PADA MINGGU2 BELAKA- 

NGAN ini, kegiatan2 Belanda di 
dalam lapangan kemiliteran di 
tudjukan kearah memperkuat per 
tahanannja diseluruh Irian Barat. 
Demikian berita jang disiarkan 
oleh harian ,,Pedoman Rakjat” 
Makasar hari Kemis. Diterans- 

hidup terasing, melainkan berich 
tiar bersama-sama untuk mentjz 
Dai kemadjuan dan perdamsian 
dalam politik in'ernasional. Di: 
'erangkann'a lebih landjut, bah 
wa negara2 Kolombo  merupa- 
kan suatu kekuatan hidup jang 
dapat  mendjamin 
lan kemadiuan, terutama “di 
Asi- dan Afrika, serta mentjegah 
imbulnja perang dunia baru. De 
Nniki'n menurut berita AFP dari 
|Calent'a. PM Ali Sastroamidio 
'0 menginap satu malam di Cal 
su'ta dalam .verdialanannja kem 
s»li ke Indonesia. 

perdamaian. 

senjaluran perkara pidata, per- 
data dan perbuatan2 lain jang 

bersifat melanggar hukum, jang 
atau 

itdak sampai kepengadilan. 

Ketjuali itu djuga memberikan 

bentuannjia pada KSAD dalam 

mempe'adjari semua. keterangan 
jing diperlukan sebagai  b.han 
pertimbangan dan tindakan2, dju 
ga membantu KSAD mempeladja 
ri sumber2 dan.segi2 lain jang 
memungkinkan dapat . dilakukan- 
“ia ketiurangan2 dari bidang dan 
'jabang. penugasan A.D. Demiki- 
'n djurubitjara A.D., jang me- 
zambehkon, bahwa panitia .ad 
'oc itu dalam mendjalankan tu 

| ssnfa tidak melampaui saluran? 
ang telah ada, hanja melantjar 
an kembali segala kematietan 'jg 
"fa. Panitia ad hoc ini tidak ber 
kewenangan untuk ' menangkap, 

selama kundjungannja ke Kara Imemeriksa dan menghukum. De- 
mikian djurubitjara. A.D. 

Dalam pada itu mengenai be 
rita jang termuat dal'm bebera 
na. s.k. di Djakarta: Djum'at p: 
ci, jang pokoknja mengatakan 
bahwa .,Panglima TT VI Kol. 
Abim”n'u menentang beleid KS 
AD jang mengambil tindakan ter 
hadap perwira? menengah AD” 
diurubitjara AD' sama sekali ti- 
dak bersedia memberikan keter: 
ngan. Semua pertaniaan iang d: 
adjukan sekitar sol itu serta soa! 
soal dalam hubungan Kol. 
Lubis, diurubitiara AD hania d' 
wab dengan perkataan:. wait 
and see” den 10 comment”, 

(Antara)   

KSAD, | 

kan dalam berita.itu selandjutnja 
bahwa tempat2 jang oieh Peme- 
rintah Belanda di Irian Barat di 
anggap strategis, dewasa. ini telah 
diperkuat dengan menempatkan 
pasukan2 bersendjata. , 

Dalam usaha memperbesar pa 
sukan2 bersendjata itu- pemerin- 
tah Belanda di Irian Barat telah 
ne narekrut2 baru  setjar2 

      

    
Aa 

duduki kembali bekas daerah Hin 
dia Belanda sesudah berachir pc 
rang dunia kedua. 
Djumlah pesawat terbang mili 

ter Belanda dalam pada itu telah 
ditambah mendjadi dua kali le 
bih banjak dari djumlah 6 bular 
jang lalu.  Pesawat2 ini setiar 
hari mengadakan patroli. Kapal? 
silam djarang sekali menetap di 
pangkalannja, melainkan selalu 
menjelam diperairan Irian Barat 
bahkan sampai2 ke perairan Indo   

Bermaksud : L 

nesia, jakni dekat pulau Seram, 
pulau2 Waegago dan sekitarnja. - 

enjapkan ' Ba- 
haja“Perang Di: Timur Tngh 
Bulganin Sangkal Bhw Sovjet Uni Mem- 
punjai 

MARSEKAL NIKOLAI 

sendiri didaerah jg eksplosif itu. 
pendapat bahwa Uni Sovjet telah menundjukkan suatu suara 

et baru sedjak minggu jl. dan hal itu ternjata, didalam pesannja 
jang baru kepada perdana menteri Inggeris dan Perantjis. 
| Didalam notanja kepada perda 
na-menteri Israel David Ben 
Gurion, Uni Sovjet djuga telah 
menundjukkan sikap jang lebih 
'bersipat persahabatan. Marsekal 
|Bulganin memberitahukan kepada 
Sir Anthony Eden dan Guy Mol- 
let bahwa pada saat ini ,,tudjuan 

Tjirebon ko- Kita bersama ialah untuk meng- 
achiri pertentangan, tetapi dalam 
pada itu mentjari suatu djalan 
untuk melenjapkan  bahaja pe- 
rang.” Perdana menteri  Sovjet 
itu berbitjara tentang berita2 jg 
menjatakan bahwa penarikan pa- 
sukan2 Inggris, Perantjis dari 
Israel dari Mesir akan ditunda 
dan bahkan pasukan2 bersendjata 

Pekan Olahraga OKD sekeresi sedang dipusatkan didaerah itu. denan Tjirebon ini di ikuti ol 350 orang pageant OKD, jang di Ka Pa Sana 
rimakasih Fihak Tag Pegadhan 

ti pan . kepada 

Pare umumn 1 25 . Tah Menurut rentjana Pekan Olah- 
raga OKD sekaresidenan Tjireboh jang kedua akan diadakan berte- |patan dengan hari pahlawan ta- hun depan, dan untuk selandjut: 
nja pekan olahraga OKD tsb akan 

   
   

  

   

  

    
— Kami berharap supaja dipihak 
tuan djangan ada langkah2 jang: 
diambil jang ditudjukan sebagai 
suatu persiapan bagi suatu ope- 
rasi militer baru . terhadap Me- 
sir”, demikian kata Bulganin. 
. Didalam  notanja jang hampir 
sama bunjinja kepada perdana 
menteri Eden dan Mollet, Bulga- 
nin menjatakan bahwa dari per- 
tempuran didaerah terusan Suez 
itu, Inggeris dan Perantjis telah 

A. 8. Hargai Sikap Indo- 

ngendi Pengiriman 

menteri Ali sebagai djawaban 

Djuga Mr Yamin 
& Asmara Hadi 
Keluar Dari PNI 
DALAM RAPAT. K-8 dari si- 

dang Konstituante hari Djum'at 
jang dipimpin oleh ketua semen 
tara H. Ridwan dan dihadiri oleh 
409 anggota, pembahasan rantja- 
ngan ,,peraturan tjara pemilihan 
ketua dan 5 wakil ketua” sepasal 
demi sepasal telah sampai dgn 
pasal 14 ajat 1. Dengan demikian 
maka kini tinggal pasal 14 ajat 2, 
pasal 15 (2 ajat), pasal 16 dan pa 
sal 17. Usul2 amandemen tertulis 
jang masuk hanja mengenai pa 
sal 14 ajat 2 dan pasal 15.sadja, 
sehingga bisa diharapkan selurun 
rantjangan ,,peraturan pemilihan” 

  
itu akan sudah 
malam, 3 

selesai Djum'at 

Ke Mesir 
PEMERINTAH AMER'IKA Serikat menjatakan peng- 

hargaan atas statement pemerintah. inaonesia mengenai ma 
(jaslah Hongaria, meskipun disajangkannja, 
Tan negara2 Asia-Afrika lainnj, di PBB abstain terhadap re 
Susi mengenai masaalah ter sebut. Demikian kawat 
vortawan ,,Antara” Sukrisno dari Karachi. Penghargaan ini 
injatakan dalam surat presiden Kisenhower kepada perdana 

Kepentingan s Istimewa, Dideerch 
— Jang Eksplosief Itu 

.M BULGANIN, perdana menteri 
| Uni Sovjet, telah mejakinkan Inggeris dan Perantjis pada hari 
| Kamis bahwa Uni Sovjet bermaksud untuk melenjapkan ba 
ihaja perang di Timur dan dgn tegas menjangkal bahwa | 
“jet mengedjar ,,sesuatu kepentingan istimewa” bagi dirinja 

Mr. Moh. Yamin dan As- 
mara Hadi keluar dari 
BN 

Selain dari pada itu dapat di 
kabarkan, bahwa Mr. Moh. Yamin 
dan Asmara Hadi telah menjata 
kan keluar dari keanggotaan PNI. 
Sebagai diketahui, Mr. Moh. Ya- 
min adalah anggota PNI (tjabang 
Gambir, Djakarta) dan Asmara 
Hadi anggota Badan Pekerdja 
Kongres PNI dan terpilih oleh 
Kongres PNI di Semarang baru2 
ini. Kini kedua orang tersebut du 
duk dalam fraksi Gerakan Pem- 
bela Pantja Sila dalam Konstitu 
ante. Asmara Hadi menerangkan, 
bahwa ia moreel tidak bisa mem 
pertanggung-djawabkan harus du 
duk dalam 2 fraksi, jakni PNI 
dan Gerakan Pembela Pantja Sila 
jang. kini ternjata tidak “dapat 
bersatu bahkan meruntjing. 
Dapat ditambahkan, bahwa baik 

Mr. Moh. Yamin maupun Asmara 
Hadi sekarang mendjadi anggota 
Konstituante karena ditjalonkan 
leh Gerakan Pembela - Pantja 
ila. Mengenai soal tjalon ketua 

Konstituante dikabarkan, ' bahwa 
kedua anggota tersebut tidak se 
pendapat dengan haluan PNI dan 
djuga mengenai ' uraian Pantja 
Sila tidak tjotjok dengan apa jg 
dikemukakan oleh PNI. Dengan 
terdjadinja peristiwa ini, maka 
sekarang sudah ada 4 anggota 
PNI jang masuk ke Gerakan Pem 
bela Pantja Sila, “jakni: Asnawi 
Said, nj. Koempoel, Mr. Moh. 
Yamin -dan Asmara Hadi. 

Kantor ,J akop” 

So 

Para penindjau di Moskow ber 

muntjul sebagai negara2 jang le 
bih malang dengan kehilangan 
minjak Timur Tengah, prestige 
dan anggaran belandja militer jg 
besar. Kelembutan nota2 Bulga- 
nin itu terutama sekali djika di 
bandingkan dengan notanja ter- 
tanggal 5 Nopember jang berisi 
bagian jahg menjatakan ,,kami 
sungguh bertekat utk memusnah- 
kan agresi dengan djalan mem- 
pergunakan kekerasan”. | 
Keuhan sikap Uni Sovjet itu 

telah menimbulkan — anggapan2 

bahwa pemerintah Uni Sovjet 
patjaja dgn adanja perdamaian 

i Timur Dekat, terutama sekali 
verlu bagi Inggeris, Perantjis dan 
srael utk menarik  pagukan-pa- 
sukan mereka dgn segera dari 
wilajah Mesir. Didalam ' pesan 
Ha Bulganin menambahkan bah- | 
Vi: Uni Soviet merasa gembira 
Esngan penerimaan Mesir untuk 
mengidjinkan pasukan2 PBB 2 
masuk ke Mesir, vmeskipun pa- Diserbu Petani 
sukan2 itu hendaknja djangan| ,,ANTARA” mendapat ketera 
dtempatkan didaerah" terusan|ngas dari pihak resmi, bahwa la 

de- Poran jang diterima dari Taruna 
tahun Ibukota Sangir Talaud mengata 

Ikan, puluhan petani-petani kela 
pa telah menjerbu kantor JKRST 

Suez. Hal ini bertentangan 
ngan konvensi Istambul 
1888. (Ocuter). 

  

  

WARTAWAN United Press 
mengabArkan dari markas besar 
PBB, bahwa negara2 Asia jang 
berpolitik netral pada hari Djum 
'at sibuk melakukan 'usaha2 di- 
plomatik jang luas. India dengan 
sokongan jang kuat dari Indone- ' 
sia, Ceylon, Birma dan kebanja-' 
kan dari negara2 Arab dalam y minggu ini mengadjukan — masa- 

    

  

madjelis umum, ap akah F 
mengakui Repu Rakjat , 

terus me 
Tiongkok  Kuomintang. 
ia ini membutuhkan ban 

ni Soviet, jang menu- 
n pada tiap2 pembu- 

g umum selalu menen- 
pemerintah Taiwan "utk 

wakili Tiongkok didalam PBB. 
n tetapi pada hari Senin 

4 & 

    
      

ag 

    

ini menghendaki perdebatan pe- 

minggu jang lalu Sovjet tidak 
berbuat demikian, karena mereka 
telah mengetahui, bahwa India 
akan mengadjukan masaalah ini 
untuk diperdebatkan dlm sidang 
umum. Seperti diketahui usul 
India itu telah ditolak didalam 
panitia atjara sidang umum oleh 
blok Barat jang merupakan majo- 
ritet dalam panitia tersebut. 

India melandjutkan — usahanja 
itu didalam sidang pleno. 

' Sudah djelas India dalam hal 

nuh mengenai masaalah perwaki- 
lan “Tiongkok didalam sidang 
pleno. Masalahnja sekarang jalah 
apakah hal itu akan ditjantumkan 
dalam atjara atau tidak, akan te- 
tapi pada hari Kemis dan Djum- 
'at tiap delegasi madju kemimbar   |Menon, (Antara) 

Yalu membongkar dan merampas 
| barang-barang didalammja pada 
tanggal 12 Nopember jbl. Sghab 
'sebabnja hingga bertinaak demi 
kian kareng hutang-hutang JKR 
ST pada mereka belum djuga di 
bajar sudah sekiam lamanja. Se 
dangkan pengurus JKRST sendi 
ri tidak mau berterus-terang bah 
wa. mereka tidak punja uang. 

(Antara) 
Page 

untuk mengadakan pidato, hal 
mana bisa menimbulkan perdeba- 
tan mengenai masaalah itu. | 

Sementara itu berita” menjusul 
mengatakan, bahwa pada hari 
Djum'at India berdjuang sekuat- 
kuatnja untuk mendapatkan kursi 
bagi RRT dalam PBB. Menteri 
India Krishna Menon menggugat 

— 2 HARGA EMAS. 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, 17 Nop. 1956: 

   
William Knowland untuk mentja #4 karat: djual Ea Teras , 7 Ne 1 elit uu. .. Rp. 49,5 but kembali perkataannja pada 99 karat: Ajual On Rp. 464 
malam, Djum'at jang mengatakan,” pelit Mo... Rp. 44,— beli: 

LONDON, 16 Nop. 
Emas Macao 
Emas Hongkong 
Emas Bombay 
Emas Eropa 
Emas Bangkok 

,YUKO & 

Ijap 
KRANGGAN — UJETAN 

1956: bahwa India telah mendjadi pelo- 
por dari usaha Sovjet, supaja 
RRT diwakili didalam PBB. 
Demi Tuhan, siapa jang mem- 
punjai fikiran demikian itu, apa 
jang harus dia kerdjakan “ialah 
pergi keseorang psychopaat (dok 
ter sakit djiwa),” demikian kata 
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nesia Mengenai Hongaria 
India-Indonesia Berlainaa Pendapat Me- 

Pesukan Sukarela 

wa Indonesia 

dari 
! 

afas surat Ali pada tanggal 3 
Mopomber jg lalu kepada presiden Bisenhower. 

Dalam surat ini Ali berseru, 
supaja Amerika turut berusaha 
menghentikan agresi “ terhadap 
Mesir dan supaja tentara agres 
sor segera ditarik mundur dari 
negeri itu. Eisenhower didalam 
suratnja mengharapkan, agar Ir 
donesis mengambil sikap jang 
sama terhadap keadaan di Hon 
garia seperti terhadap agresi di 
Mesir. Eisenhower djuga menja 
akan pendirian Amerika jang 
menentang pengiriman pasukan 
sukarela Sovjet ke Mesir. 

Seperti diketahui Mesir telah 
minta bantuan militer kepada ne- 
gara2 Asia-Afrika, permintaan 
mana mendapat sambutan. baik 
dari kalangan rakjat2  negara2 
tersebut. Dengan demikian pasu- 
kan2 sukarela bukan sadja da- 
"ang dari Uni Sovjet, akan tetapi 
djuga dari negera2 Asia-Afrika. 
Masaalah pasukan sukarela ini 
djuga dibitjarakan dalam konpe- 
rensi antar 4 perdana menterj 

dari negara2 Kolombo di New 
Delhi baru2 ini. Pandangan Indc 
nesia ialah, bahwa  vengiriman 
pasukan sukarela akan mempu: 
njai pengaruh besar untuk  me- 
maksa para agressor utk segera 
menarik pasukan2 mereka dari 

Mesir. , 1 
Bukan sadja bantuan jang nja   

tetapi djuga bantuan jg. akan da: 
pat mengachiri krisis Timur Te 
ngah jang berbahaja pada dewa 
sa ini dan untuk menjelamatkan 
perdamaian. Indis  berpendapst, 
bahwa pengiriman pasuka, suka 
rela malah»n akan: memperbesar 
bahaia perang dan untuk meme 
lihara perdamaian harus dihindar 
kannia. 

|. Indonesia dapat menghargai si- 
Ikap Indi. jang demikian itu, se 
hingga masaalah pengiriman p? 

Fonds Istimewa 
'Utk'Perbesar'(Produksi 

Bahan Makanan 
— BERHUBUNG dgn kegenti 
ngan internasional jang disebab 
kan oleh pemberontakan di 

sris-Perantjis-Israel di Mesir, 

mengambil keputusan untuk me 
njediakan suatu fonds istimewa 
zuna memperbesar produksi 
bahan makanan rakjat dalam 
tempo jang se-singkat2nja. De 

oleh ,,Antara” dari pihak resmi. 
Dalam hubungan ini | 

Djawatan Pertanian Rakjat 
sat Sumardjo telah mendjelaskan 
sebab2nja pemerintah mengam- 
bil tindakan demikian kepada pa 
ra peserta komperensi pertanian 
se-Sulawesi beberapa hari jl. Di 
katakan bahwa putusan itu baru 
sadja diambil oleh pemerintah, 
(dalam hal ini Menteri Pertani 
an) kra2 seminggu jang lalu. 
Fonds itu, kata Suwerdjo, ada 

lah diluar anggaran belandja per 
tanian jang” sudah  di-etapkan. 
Negara kita dewzesa ini masih sa' 
fia mengimpor beras dari luar 

II ibl. guna memperingati Ulang Tahun ke 39 Hari Revolusi Rusia 

-longaria dan penjerbuan Ing-| 

maka pemerintah pusat telah | 

mikian keterangan jang dipe| 

Kepalaj 
pul 

ANT Ta MG P7 Pat Maa 

  

TN Se UE NAk 

| 

  

  

| Tampak para pemimpin Sovjet Rusia berdiri tegak didepan ge- 
dung Mausoleum Lenin menjambut parade penghormatan jang 
diadakan di lapangan Merah, Moskow, pada tanggal 7 Nopember 

SB ANN do SAB MN Ka 
ATI 

Djakarta 
sHangats ? 

Semua Aparat Nega 
raDikonsinjir —Angg 
Res. VII Dipanggil 

Dengan Tiba2 
SEMUA anggota Resimen In- 

fanteri VII mulai dari pradjurit, 
| komandan2 Kompi, perwira2 staf 

dsb.-nja dari Resimen tersebut jg 

sedang menonton dan atau ber- 

ada dilapang  Ikada (Djakarta) 

untuk. menji n pertandingan 

sepakbola antara PSSI — kes. 
| Amerika pada hari Djum'at pe- 

tang, setjara tiba2 sekali telah di 

perintahkan kembali. pada saat 

itu djuga keposnja masing2. Pe- 

rintah untuk segera pulang ke   jang ditjetuskan bulan Oktober 1917 jl. Dari kiri kekanan 
| Presiden Voroshilov, menteri pertahanan Zhukov, sek.-djen, partai 
komunis Rusia Khrushchev, perdana menteri Bulganin, wakil ketua 

dewan menteri Malenkov dan wakil ketua I Mikoyan. 

SFilsafah Kumis" 
Kalau Orang Muda Sudah Pakai: Kumis 
Tanda Otaknja Tak Benar—Keterangan 

Saksi Liu Yen Pin Dolam Perkara 
Mr. Lim Wan Too 

PEMERIKSAAN . PERKARA terdakwa Hakim Mr. Lim 
Wan Too jang dituduh menerima uang suap Rp. 300.0090,— 
untuk usaha mengeluarkan Liu Ka Khie dari tahanan, hari 
Pjum'at dilandjutkan untuk ke-6 kalinja oleh Pengadilan Ne 
geri Djakarta, dibawah pimoman Hakim Mr. R. Sardjono 
dan penuntut-umum Djaksa R. Moh. Djunaedi. 

Dalam sidang hari itu telah didengar, keterangan2 dari 
saksi Liu Yen Pin (saudara dari Liu Ka Khie) serta ulangan 
keterangan2 dari saksi Liu Kwek Tjin (anak Liu K.K.), jang 
telah didengar pada sidang jg jalu. 

Saksi Liu Yen Pin membantah 
keterangan2 terdakwa Mr... Lim 

Keterangan-keterangan jg dibe 

ikan :saksi Liu Yen Pin pada   negeri dan disamping itu kesrii 
ten2 utama tetap dirasakan dida 
lam perhubungan, guna menga- 
ur pembagian bahan mekanan 
seluruh Indonesia. Oleh karena 
itu maka jang terutma diusaha 
kan pemerintah ialah  sunaja 
fonds itu dapat digunakan didae 
Irah2 jang mudah terganggu ke 
adaannja dan sulit perhubungan 
Ynja. (Antara) f $ 

7 Mesdjid Jang 

«ferbaik Dise-! 
& laruhi Dunia T 
Aken Dibengunkan 
Di Djokorta Dengan 
Biaja Rp -80 Djuta ' 
PJUNYAT siang Presiden Su 

karno telah mengadakan penin 
Ijauan ditempat dimana akan 
bangunkan mesdjid besar 
sistiaiaP”, 

Dengan diiringi oleh anggo- 
t22 panitia pembangunan mes- 
Apd Istiglal diantaranja Anwar 
Tjokroaminoto, pelaksana pem 
bangunan mesdjid arsitek F. 
S'jaban, Presiden Sukarno me 

meriksa suatu pembangunan, 
fnggalan Belanda dimana nanti   Seperti diketahui, bangunan 
ini dibikin diwaktu dijaman Daen 
dels di Djakarta dan dipakai se 
hagai ,.benteng dibawah tanah”. 
Keadaan benteng ini masih keli 
hatan kukuh. 

Dari panitia didapat keterang- 
an, bihwa beaja untuk mendir: 
kan mesdjid itu berdjumlah 80 
diuta rupiah: Dan mesdjid ini di 
dirikan diatas tanah jang lussnia 
5 ha, sedangkan luas mesdjid itu 
sendiri ada 14 ha. 

Kehebatannja mesdjid itu ialah 
bentuk kopelnja jang. mempuniai 
garis lurus sepandiang 45 meter. 
Dan tinggi menaranja ialah 126 
meter. ( 

Ruangan mesdjid itu nanti da 
pat menampung sebanjak 20 “: 
bu orang dan ruangan halaman 
dapat. menampung 80.000 orang. 
"Mengenai bentuk “keseluruhan 

na. menurut panitia, mesdjid Is 
tialal ini akan mempunjai bentuk 
jang terbaik daripada  mesdiid? 
tang sudah sda di. Indonesia. 
bahkan terbaik dfripada mesiii” 
mesdiid didunia. 

mumnja hanja sedikit sadja me 

Finggung hal2 jang mempunjai 53 

Wan Too (jang proses-verbalnja 
dibatjakan Hakim) jang menga- 

hubunga, dgn tuduhan jg dilan-|takan ia (saksi) pernah ,,men- 
- has atas diri terdakwa, se|dekati” Djaksa Tinggi Sunarjo, 

G nckan keterangan saksi Liuj Djaksa Harahap dll. untuk usaha 
Kvek Tjin, bersifat ulangan da-|mengeluarkan Liu Ka Khie dari 

si 

posnja masing2 itu, dikeluarkan 

oleh dan “atas nama Komandan 

Resimen VII, dan diumumkan di 

lapangan Ikada beberapa detik 

sebelum pertandingan sepakbola 

itu dimulai . 

Berhubung dgn adanja pang- 

silan setjara tiba2 sekali itu, Se- 

bagian penonton dilapang Ikada 

itu mendjadi. agak terperandjat 

dan bertanja2 diantara satu sa- 

ma lain mengenai sebab2 pe- 

manggilan tersebut. Rasa kebi- 

ngungan dan penuh tanda-tanja 

jang tampak ada dikalangan 

umum jang mendengar mengu- 

muman itu dilapang Ikada, ter 

utama sekali mengingat situasi 

dan perkembangan2 jang terdja- 

di dikalangan Angkatan Darat 

waktu achir2 ini, jang oleh umum 

dianggap tjukup ,,ernstig”. 
Sami sebegitu, djauh, belum 

diperoleh sesuatu. keterangan res 
mi mengenai sebab2 dipanggil pu 

nonja semua anggota Resimen 
VIL- itu setjara tiba-tiba seperti 

diuraikan diatas 
Semua aparat negara di 
konsinjir ? 

Kabar terachir jang diperoleh 
”Antara” Djum'at malam menja- 
takan, bahwa dalam hubungan 
dengan perkembangan2 iang ter- 
diadi achir2 ini dikalangan Ang- 

  

"pada keterangan2 dimuka 
dg pada minggu jang lalu, jg 
P-koknja bersifat. memberatkan 
Eidakwa, jaitu mengatakan be 

Er kepada Mr. Lim Wan Too 
telah diserahkan uang Rp 300: 
000,— untuk usaha mengeluar- 
an Liu Ka Khie dari dlm taha- 

pin. 

Silang berikutnj utk pemerik 

san perkara ini akan dilakukan 
ri Kemis tanggal 22/11 ming 

€1 depan, untuk mendengarkan 
terangan2 saksi R R. M.. Ha- 

'Ivocaatnja jaitu Mr. Sumarto (jg 

tahanan. Saksi dengan tegas me- : a 

njacakan, bahwa segala urusan katan Darat chususnia, — semua 

menyenai Liu Ka Khie itu terma- aparat2 negara di Djakarta, ter- 
suk usaha2 untuk mengeluarkan- istimewa anggota2 Angk. » Darat 

nja dari tahanan, sepenuhnja oleh telah diperintahkan untuk tetap 

nja telah diserahkan kepada ad- berada diposnja masing2 atau 
lebih tegas dikonsinjir.  Djuga 
panggilan setiara tiba-tiba oleh 
Komandan Resimen VII jang di 
umumkan pada Dium'at petang, 
mempunjai hubungan erat dgn 
perintah konsirjasi tersebut. 

... (Antara) 

PROGR AMMA PERTANDINGAN 
SEPAKBOLA DALAM 

sekarang - djadi pembela Lim 
W.T..— Red) 

Mendjawab pertanjaan Hakim 
saksi terangkan, bahwa baru be- 
lakangan hari ia mengetahui bab 
wa Mr. Lim Wan Too adalah 
seorang Hakim. Ia mengetahui 
hal itu dari seorang pedagang- 

pjs akan dibangun mesdjid itu. - 

Ba ua 2 Nan i i 5 i OLYMPIADE. ahap, Djaksa pada Kedjaksaan rokok jang Peaa 1 Berhubung aman Komet 
engedilan. Negeri Djakarta. Ter|rumah Mr. Lim didjalan Matra- diran diri dari kes. sepakbola 
akwa Lim .W.T., seperti dike-, man, waktu saksi tanja2 padanja. RRT untuk tournament Olympia 

ahui, dibela oleh Mr. Dalam tanja djawab . antara de j.a.d., maka programma per- 
H1 £ 

Pap am terdakwa dan “saksi 
$ “jang kemudian Jen, saksi 

i Ii 2 Liu Yen Pin selandjutnja terang 
sean Nae Pn kan, bahwa waktu Liu Ka Khis 

nal dengan terdakwa satu kali sa'P@ru ditahan dalam tahun 1954, 
dja dan hanja selama Ik. 3 menit, banjak sekali orang jang datang 
jaitu pada bulan Oktober dalam | kepaberik. kulit Liu Ka Khie, 
tahun 1954 Waktu vita setelah Gan serjara terang-terangan me: 
terdjadi penahanan atas diri Liu Yin Lang benaap dinda Png 

: Na gup mengurus Liu Ka 
Ba aa ea ja luar deri tahanan. Saksi tidak da 

(langganan kulit paberik milik Pat terangkan siapa orang-orang 
Liu K.K., Red) datang kerumah "9 itu karen,, tidak mengenal-- 
Mr. Lim Wan Too didjalan Ma "4: Keterangan saksi iang demi 
traman. Raya. Maksudnja datang kia, ini diperkuat oleh Mr. Su 

kesitu islah untuk beladjar ke. P”pto. jang waktu F3 mendiadi 
nal d, baru kemudian setelah me Pengatjara Liu Ka Khie. 4 
ngenal, menurut saksi, ia akan (Antara) 

pikir2 apakah bisa mint, perto 
longan Mr. Lim Wan Too. m.: 
salnja mengurus soal kundjungan 

  
an Nir. Sumarto.   

R. T. SENDJOJO BARU. 
Liu K.K. dalam tshanan. Sebab R.T. Sendjojo baru Semg. ig 
nia-ia ingin beledjar kenal den diperbaharui susunan  pengurus- 
Mr. Lim Wan Too itu, menurut nja terdiri dari ketua I, II: sdr. 

Prandjono, Rochmat dengan di- 
saksi, ialah karena Tiung Niuk bantu beberapa orang lainnja. 
Fong bilang padania (Saksi) bah 
wa-.Lim W.T. sudah mengetahui 
soal penahanan Liu Ka Khie. 

Sewaktu sudah “Tatang kerumah 
Mr. Lim W.-T. itu — demikian 
saksi Liu Yen Pin — saja" tidak 
duduk lama2 disitu ketjuali' ha- 
nja Ik. 3 menit, djuga saa tidak 
bitjara apa2. 

Menurut Diplomat2 

Sebabnja ia'zh - karena begitu 
saia lihat Mr. Lim, timbul di- 
hati saia rasa tidak perfja'a atas 'at melihat tanda2 pergulatan 

tandingan untuk babak pertama 
berobah sbb. : 

24 Nop. Kes. Djerman — kes. 
Uni Sovjet: 26 Nop. kes. Muang- 
thai — kes. Inggeris: 27 Nop. kes. 
Australia — kes. Djepang: 28 
Nop. kes. Am. Serikat — kes. Yu 
goslavia. 
Selandjutnja menjusul program 

ma untuk babak kedua bagi per 
? tandingan untuk kes. peserta lain 

nja. Pertandingan babak. kedua 
ini nantinja adalah antara peme 
nang2 dari babak pertama, din 3 
kes. jang memperoleh “hye” di 
babak pertama ialah kes.2: India, 
Indonesia, dan Bulgaria. 

| Babak kedua akan dimainkan 
pada tangaR: 29 Nop., 30 Nop., 
dan 1 Des. j.a.d. dan pemenang2 
dari babak kedua ini langsung 
akan masuk kedalam babak semi 
final, jang akan dilangsungkan 
pada tgi. 4 dan 5 Des. Kes.2 jg 
kalah, jang akan memperebutkan 
tempat no. 3 akan bertanding pa 
da tg. 7 Des. sedangkan pertandi 
ngan final diadakan pada hari pe 
nutupan Olympiade pada tgl. 8 
Desember. (Reuter). 

Pilihan Sulit Jang Sekarang 
Dihadapi Pemimpin” Sovjet 

Barat: Lebih Banjak 
Kemerdekaan Utk: Negara2' ,,Satelliet“ Atau 

»Tangan Kekerasan“ 
PARA DIPLOMAT Barat ci Washington pada hari Djum 

jong lebih intensif antara pe 

ta jang diperlukan Mesir, akanj: 

diri. Mr. Lim. Sewektu Hakim 
takan apa sebabnja,ia begitu 

I-kas tidak pertiaia pada Mr. 
Lim pada hal tadinja ia sendiri 

2 Gudang Al Dis Ino "uk eladiar de 
? Meledak" 

Terbakar HangusDan 
KerugianRp 2 Djuta sp 

Pembanguna, mesdjid tersebut 
akan dimulai dalam tahun ini 
diuga. (Antara) 

ahwa sebebnia ia punja perasa- 
an tidak pertjaia itu ialah, kare- 

na Mr. Lim Wan Too jang ma 
sih 'berumur begitu muda .dili- 
pa sudah memakai “kumis. 

3 emikian saksi. jang' atas perta- 
ae gudang Angkatan Da jaan Hakim selandjutnja Sona 

Kn DPLAD dan. chkan, bahwa dikal : Kena ai Dj » bah: ikalangan “orang 
Inte c rang Tionghoa ada anggapan Dr. Sea Saleh, bela- dan pendapat kust, babu Pa kang Kementeri Luar Nege Ju orang. berumur masih muda ri, Pedjambon (Djakarta), hari api sudah memakai kumis. tan: 
Dium at siang kira2 djam 13.09 di otak orang itu tidak be: Eu telah musna mendjadi abu aki adirin tertawa “ermasuk Hakim, bat terbitnja kebakaran besar jaksa dan pembela. i Titempat itu, jang sampai sebe 
sita djauh belum diketahui se 
bahinja 2 Gudang jang habis endjata2 tsb djauh keluar 
terbakar ita, berisi penuh dgn dan3. 

  

gu-   isukan sukarela tidak sampai di- 
tjantumkan dalm statement ber 
sama. 5 1 

Atas pertanjaan para wartawan 
dari dalam dan luar negeri India 
Ci New Delhi pada Rabu mal?m. 
perdana menteri Alisastroamidjo- 
io menerangkan, bahwa situasi di 
Mssir dan peristiwa di Hongaria 
tidak dapat disamakan. Di Mesir 
“dalah ..agresi terang2an”, ses 

Idang di Hongaria ,,perkembangan 
dari keadaan ada berlainan”. 

Ali katakan, bahwa dalam 
soal pembunuhan tidak ada be: 
dan'a”. , 

Ates pertanjaan Ali katakan, 
bahwa berbagai faktor telah me 
niebabkan timbulnia situasi de- 
wasa ini di Hongaria.  Negara2 
di'uar Uni Soviet berkepentingan 
menimbulkan situasi sekarang. di 
Hongaria, Ini adalah sebagian 
daripada perang dingin. Demi- 
kian Ali (Astara). 

Ketangkasan 
Mobbrig 

Hasil2 pertandingan - dalam 
rangkaian atjara Pekan  Udjian 
Ketangkasan Mobbrig jang dilang 
sungkan di Semarang adalah sbb: 
tgl. 16 Nop: Menembak dengan 
repolper djuara I Djakarta Raya: 
djuara II Djawa Barat dan djua- 
ra NI Djawa Tengah. Kedjuaraan 
menembak ini diikuti oleh 12 
koordinator Mobbrig dari seluruh 
Indonesia. Sepakbola: kest' Djawa 
Tengah — Djawa Timur 251. 
Volley: tgl. 17 Nop. antara regu 
Djawa Tengah — Sulawesi 3—0, 

  
x 

lebih Tandjut" menjatakan, bahwa 

barang? perlengkapan militer, Prda peristiwa kebakaran itu 
sepbrti djamlah besar ban2 mosedjumlah drum berisi bensin 

bil, djas2 hudjan militer, berpu din minjak solar telah meledak 
tag drum minjak solar, bensin, ingga terdengar suara2 letusan 
ton!2 wadja dsbnja, jang djnga €ras, jang dibarengi den terli- 
sebagian besar habis dimakan “tnia semburan epi diudrra sam 
api : pi lon'jat menjeberangi kali Tji 

! 1 .yung-jang berdekatan ' letaknia 
Kerugian akibat kebakaran be gn tempat kebakaran tsb. 
sar itu ditaksir berdjumlah Ik. Menuru' “- terengan? jang di: Rp. 2.000.000, Gudang2 sen p roleh tara”, dalam peristi- 
Bu Ga didekat wa kebakaran tsb " terdapat 4 
Ea ang terbakar itu dapat orang miilapa : k diselamatkan dgn ea geluarkan rat. 5 ae Ra kn 

Sjahrir: ,Adalah Tugas 
SUEBAN  SJAHRIR, ketua 

umum Partai Sosialis Indonesia 
dalan pidatonja baru2 ini dalam 
konperensi Sosialis Asia di Bom- bay menjatakan, bahwa sjatat2 
berdasarkan mana kaum sosialis 
Asia berdjuang untuk mentjapai 
tudjuan mereka jang langsung 
|jaitu untuk merubah masjarakat 
terbelakang mendjadi suatu  ma- 
sjarakat jang modern dimana ke- 
hidupan manusia terdjamin bagi 
setiap anggauta masjarakat, ada- 
lah djauh lebih baik daripada sja- 
rat-sjarat jang pernah dihadapi 
oleh kaum sosialis diwaktu jang 
sudah2, demikian menurut kantor 
penerangan India di Djakarta, 
«Siahrir-jang berbitjarg tentang 
..Sosialisme' diwaktu sekarang” 

didunia jang modern sekarang ini 
“kita sebagai kaum sosialis mem- 
punjai alasan2 baik untuk ber- 
harapan penuh tentang masa de- 
pan." 

Masih terdapat tjukup tanda2 
untuk tetap menaruh kepertjaja- 
an kita terhadap ummat manusia 
dan kemampuannja uatuk men- 
tjapai kemadjuan, demikian Sjah- 
rir, 

Seterusnja Sjahrir menjatakan 
pendapatnja : ,,Setiap orang Asia 
terpeladjar jang hidup disuatu 
negara terbelakang dan memim- 
pikan kemungkinan bagi negara: 
nja untuk dapat mentjapai per- 
Samaan deradjat jang njata dan 
Sungguh2 dengan dunia Barat jg 
modern pada achirnja harus lari 
kealam fikiran jang  sosialistis   meskipun terdapat ketidak tentu- 

'sialis Asia jang demokratis mMeng- 

mimpin2 Sovjet dan diantara pembesar2 dibelakang ' ,.tirai 
besi,” umumnja mengenai politik Rusia dinegara2 ,,satelitnja”. 
Pusat pertentangan berkisar pada soal ini. ,,Apakah Rusia 
akan melonggarkan pegangannja atas negara2 ,,satelitnja” se 
.perti hainja dengan di Polandia atau terus memerintah dgn 
tangan besi seperti halnja dgo di Hongaria”. Pertentangan2 
mengenai ini masih terus tumbuh. 

Kementerian luar negeri AS seuntuk menindas pemberontakan 
dang memperhatikan dgn. sung rakjat Hongaria. Disampingnja 
guh2 terutama hasil2 pembitjara 
an jang diadakan di Moskow 
waktu ini antara Kremlin dgn de | 
legasi Polandia | jang dipimpin diri 
oleh Gomulka. Perundingan? in: Yaimana pendirian mereka menge 
akan memberikan gambaran apa hai masalah “satelit” ini, mempu 
kah Rusia bersedia. bertindak Je njai suatu masalah jg tak dapat 
bih djauh untuk memberikan ke dipetjahkan. Masalah tsb. adalah: 
bebasan jang lebih besar kepada (Bagaimanakah Rusia dapat me- 
»Satelit2nja”. Moskow telah menguasai sebuah negara dengan 
nundjukkan di Hongaria sampai 'sebuah pemerintahan jang diken- 
berapa djauh Rusia tidak mem 'dslikan oleh regim Moskow dan 
biarkan ,satelitnja” bertindak | eni : : KR Ll Mual Tee dita 'menjuruh rakjat bekerdja? 

a akan MeM sinilah “masaleh jang dihadapi 
biarkan negara ,,satelitnja” selu : : 
ruhnja terlepas dari komunisme. mereka dinegara-negara satelit.” 
Pendjelasan2 baru tentang berita Rusia dapat menggerakkan tank2 berita perpetiahan dikalangan Serta pasukan2nja untuk menin 
penowara Na, anis das rakjat jang haus akan kemer 
soal pengawasan terhadap nega d:ks-1, tetapi tind: i raZ ,satelitnja” diperoleh dari Fi ini akan at Te dato jang diutiapkan oleh Marse Jon ketidak-sedi aka al Tito dari Jugoslavia pada ha : SA an ja Motk ri Kamis. bekerdja sama. Masalah inilah 

Ketjaman Tito, J1 sedang dihadapi Rusia kini 
Tito mengetjam bahwa ygolo- di Hungoria. 

ngan2 Stalinist” di Kremlin se-  Arndaikata Rusia memberikan dang menentang “demokratisasi” konsesi kepada negara? ,,satelit- 
jang sedang berlangsung dinega-|vja,” maka kehendak untuk men 
ra-negara “satelit” Rusia. Ia me-|dapat kemerdekaan jang lebih njalahkan mereka telah melaku-lbes lagi sukan terpupuk. Kedja kan ,,kesalahan besar” dengan |dian seperti inilah jang terdjadi menggunakan pasukan2 Rusia'di' Polandia (OP 

Bagi Kaum Sesialis Utk 

kesulitan2 jang dihadapi Moskow 
ini, para diplomat menduga para 
pemimpin Rusia, tak perduli ba- 

Djelaskan Maksud Dari Sosialisme Jg Demokratis 
masalah keadaan terbelakang ki- sedang melalui djalan jang salah. ranja harus berupa usaha jang Demikian Sjahrir, 
dilakukan setjara kolektif dan Dengan berpedoman kepada berentjana,” adjaran2 Lenin dan Stalin  ten- 

tang perang klas dan” moralitet 
klas kaum komunis telah datang 
untuk. merusak djiwa. sosialisme 
dan. kemampuan untuk memper- 
hatikan kesedjahteraan- dan -ke- 
'muliaan ummat manusia,” demi- 
ikian Sjahrir menambahkan, 

Sjahrir  seterusnja  menjatakan, 
bahwa komunisme terbukti sekali 
berkahaja bagi sosialisme jang 
demokratis di Asia, akan tetapi 
bukannja“bagi setiap orang rata2 

Karena sosialisme rupanja me- 
rupakan djawaban jg dimaksud- 
kan itu, demikian Sjahrir, maka 
komunisme harus ditolak karena 
sjarat2 jang dibutuhkan sebelum: 
nja oleh kaum komunis , jalah 
sjarat2 totaliter jang harus diben- 
tuk dimana kaum. komunis selalu 
dapat memaksakan kehendaknja 
atas masjarakat. 

Ia katakan, bahwa kaum so- 

insjafi, bahwa mefeka mempunjai 
ketidak sabaran jang revolusioner 
Seperti djuga halnja dengan ka- 
um komunis, akan tetapi mereka 
melihat dengan terang sekali, bah 

sosialis) untuk mendjelaskan mak 
sud daripada sosialisme jang 
demokratis (sosialisme kerakja- 
tan). Demikian Kantor Penera- 
ngau Kedutaan India di Djakar-   an dari” ketegangan2 jang besar dan satu2-nja djawaban axas wa kaum komunis telah- danta, 

dan adalah tugas mereka (kaum 

“ 

       



    

  

   

   
perusahaan, 
kan segala kesulitan. Berpengz 
mengakibatkan tidak baik 
ciaal untuk orang. wanita 
ingin hamil, karena kesehiat 

  

  

    

  

  

  

  

  

   

  

     
  

PERSEDIAAN TERBATES UNTUK KEPERLUAN 
PERUMAHAN RAKJAT/INDU 

: PAPAN : DAMAR, SENGON, RANDU dan KARET. 
Yerima order untuk membuat peti2 kosong segala ukuran. 
Untuk didjual lagi dapat potongan. 

N. V. TONGAM WCOD WORKS 
: Kalibaru barat 31 Telf. 1301 
TU ek ena rang. 

Menerangkan segala hal2 penghidupan peruntungan, pertjintaan, 
keselamatan dan memberi advies untuk menghindar- 

. Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
j ngip-punja anak atau jang tidak Jinalam dengan wan 

DJANGAN. BINGUNG# H5 oU 
SAUDARA TA? SEMPAT DIWAKTU PAGI/SIANG ? 

      

T/INDUSTRI dil. 

    

  

Pengus 
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Alamatkowatt na PURNAMA - SOLO. TI 

   
  
    
  SP Si 

    

   (Ahli Nudjum) OCCULTIST 

UKAT 
  

'Jasmara gadis sekarang. - 
“batasan kelahiran: — OP, 
'angkan bekas yatjar. — & 33. 

melihat wadjahnja, mata, b: 

  

  

an dalam memetjahkan hal jang e ja 
Liga penangg an, Djawa 

    

ndjadi - kaja). 
nta pemuda. — Tjemburuh. — Pem-. 
wet muda, — Tahan lapar. — Hi- 

supaja rindu. — Memilih djodoh 
bir dan hidungnja. — (Terhias puluha 

gambar). —, Melihat nasib dari tidurnja. — Tjotjoki djodoh pakai | 
jawa, Masehi, Tionghoa. — Surabaja diwaktu 

ita2 tjantik segala bangsa. — Doa2 gaib untuk 
Shela aga keselamatan, 'pertjintaan, redjeki, sembuhkan penjakit, dlls. di- 

CONSULT Rp. 15— “jadikan satu dalam Buku ,0BOR MUDJIDAD”. Harga.Rp. 15,— Diam bitiara: ——  Hotek GRAND — Terbit 31 Desember 1956. Pesan sebelum terbit per poswesel 
Siang 9-1 Smg” 1395 — KAMAR No. 12 Jijuma Rp. 10— (ongkos bebas). : Sore KN e SEMARANG. LIM & SONS, Tambaksari No. 17/SM. — SURABAJA. 

— Hal 

Ojangaa Keisis Moril 
sekali batja, batja lagi. Buku istimewa. Isinja: Akal rahasia men- 
jari uang (dengan tjeritera Serupiah 

       

MUDAAAAAH !! PI 
   

    

saham dan saham prioritet 

F 

4 

untuk Memimpin bahagian tehniknja. 

'madjukan surat lamaran. 

(Perumahan disediakan. 

| muat riwajat hidup, pendidikan, salinan Surat2 Keterangan, sa- 

Berkedudukan di DJAKARTA 

Membutuhkan untuk KANTOR2 TJABANG 
3 di Djawa dan Sumatera : 

2 Pemimpin Ijabang 

0. (ialon2) 

Sjarat2: a, Sedikitnja lulusan Sekolah Menengah. 

b, Berpendidikan tehnis dan commersil dan mempunjai 
pengalaman sedikitnja 3 tahun. 

c. Umur antara 35 — 45 tahun. 1 ak 
BA ae AA I 
d. Paham berbitjara dan bercorrespondensi dalam ba- 

hasa» Indcnesia, Inggeris, Belanda dan lebih di- 
sukai bila paham djuga bahasa Djerman, . 

e. Paham dal-m peraturan2 impor. 

f. Kewarganezaraan tidak dipentingkan. 

Mereka jang tak dapat memenuhi semua sjarat2 tersebut tak usah 

Surat2 lamaran hendaknja ditulis dengan tangan sendiri dan me- 

linan Idjazah2, Pasfoto jang terbaru dan permintaan gadji di- 

    
  

  

| Dijangan ! 

   
    

  

Coiffeu »SATRYA ' | bahwa Siatuten Bank Timur N. V. , 
di djl. M.H. Thamri (Kemb ngpaes Baru) 37 Semarang, MEMBATALKAN 7 

siap /melajani Saudara tiap djam 16.00 — 22.00 I. KORUPTOR-GOEMOELJO sebagai direktur Bank Timur, 
kat “Ep GAJA 2 SOPAN 2. MR. L GONDOWARDOJO sebagai direktur II Bank Timur, 

na Hanan : 3. PROF. MR. A. G. PRINGGODIGDO 
Pen aaen an “AIA, , | sebagai komisaris Bank Timur, 

TE LAS AN MAL ja DR. SAMSI sebagai komisaris Bank Timur, dan 
5. SAHAM HASIL KORUPSI-nja Koruptor-Goemoeljo. 

    
—.djamu ae DJAGO | N296:SEHAT PREMPUAN 

EHAT LELAKI , 

       

    

MINTALAH DAFTA 
DI Di 

KOTAK POS     
  

  

Abli Foto | 
sHOBBY” 
Hanja mengerdjakan 

£  Tjutji film 
£  afdruk 
£ Reproductie (foto Copi) 
£  Nergroot dan Kleur 

pekerdjaan baik - harga melawan! | 
Djuga terima panggilan. . 

Kp. Oetri Setilahan no. 33 . | 

        

  

      

se ata 

- E - 88 « 

Te e - ana & 

pa ae ag sa 
# - Lek 

Kursus Terrutis 
DALAM BERBAGAI2 BAHASA 
DAN PENSETAHUAN UMUM, 
Beladjarlah pada: 
B:RO KURSUS TERTULIS | 
       
  

     
ta TN al ekat 

Frospectus diberikanda Iiuma2 

MERK RNA | 

  

1. Melepaskan tjekalan nadi. | 
2. Melepaskan pegangan leher.| 
3. Melepaskan matjam2 pega- 

ngan tubuh. 2 2 f 5 
4. Matjam2 serangan berdjarak. | 
5. Menangkis dan menjerang! 

dgn. 1 tangan, kan ak 
6. Menangkis dan menjerang | 

dgn. kaki. Sun 
7. Mengelakkan serangan pisau an 

belati/pistol. BA 3 
8. Mengelakkan serangan dgn.| - 

golok/pedang. 
9. Mengelakkan serangan dgn. 

tumbak/toja. : id 
10, ilmu melepaskan sendjata £ 

hasia piao, 5 
11. Ilmu menggunakan R 

Besi (THIE PIEN).. 
Semua . peladjaran disertai gam- 
bar2 dan peladjaran pokok-lati- 
han dgn. tangan kosong/bersen- | 
djata utk memahirkan peladjar2. 
Satu peladjaran Rp. 7,50 dikirim | 
begitu terima poswesel,- 
Compleet Rp. 75,— 

Kursus Kunthauw 
tertulis ,,KILAT” 

Kotakpos 167 — Bandung. 

    
  

KETJANTIKAN....... 

Disamping usaha2 lain untuk | 
memperindah diri Nionja neh 

memakailah  - 

          

   

-PAHMIK OJAMU TJAP Pt 

ILMU SILAT-Tionghoa | . 

   NJONJA | 
AU LM 

   Gi ons 

! ad 
Dapat beli dis Na 1 

Pedamaran 00 — Ser | 
2 On 

dan  AGENVAGEN diseluruh 
terapat. 

Pa ea aa ta 

  

1 

BUKU-BUKU 
|I— LURAH DESA oleh Mr. Soe: 

djono Hardjosoediro Rp. 6,-- 
4 Rp..1,50 (ongkos kirim). 

MEMBINA KELUARGA ME 
l : oleh 

Nj. R.S. Adiwinata Rp. 11,505 

. NURUT RENTJANA 

- Rp.1,50 (ongkos kirim). 

|— Dapat dipesan pada kami se 
gala matjam buku? jang ada 
di" Djakarta, terutama buku? 
SR. SMP dan SMA. 

— Beritahukanlah 
buku? 

pada kam 
jang Tuan butuhkan 

« agar kami dapat mengirimkan 
tjatatan harganja. 

istimewa. 

SEPULSA COMPANY 

Kotakpos 2250 Djakarta. 
: LIL LL , 

Anggur Kolesom banjak ragamnja gr 
Dimana-mana orang mendjualnja pe akn aa Yah 

Dengan propaganda jang sangat hebat“. 
Untuk mengikat hatinja masjarakat” —— “ “ 

Tetapi dari sekian banjaknja itu an al 
Tidak ada barang jang djitu : 2 

Ketjuali keluaran - 
Tanggung ta 

MAKA MINUMLAH SELALU ARAK 
ANGGUR KOLESOM 

tjap ,,ORANG TUA” “4 
Keluaran: 

$ N.V. HANDEL 

Dji. Kartini 54 - Dja 

Dil. Darat 89 — Semarang — telf. 1333. 

Toko2 buku diberikan korting 

"MAY LIAN? 

Laporan mengenai korupsinja Koruptor-Goemoeljo sudah saja 
serahkan kepada Kedjaksaan .(Djaksa Mr. Imam Bardjo). Kami 
linggal menunggu tindakan "tegas selandjutnja terhadap Koruptor- 
Goemoeljo jang serious mendjalankan korupsi, dengan bantuannja 

presiden-komisaris Drs. Goedadi (kakaknja Koruptor-Goemoelijo) 
Djadi Direkturnja Korup, Presiden-Komisarisnja jang mendukung, 
'dasar kakak-beradik. . 

Biar bagaimanapun Koruptor-Goemoeljo dalam perintah ha- 

riannja bertopeng membangun bangsa, negara, dan menjebut2 
-| Tuhan, namun saja kenal benar2 bchwa Koruptor-Goemoeljo 

hanja seorang KORUPTOR-DJULIG sadja. Semua orang kalau 
perlu dialatkan, sehingga bangsa, negara, Tuhan dibawa2 untuk 
menutupi bisul korupsinja jang besar2an itu! 3 : 
“Kepada semua pers saja siap sedia untuk memberikan kete- 

jangan sedjelas-djelasnja»untuk menelandjangi korupsinja Korup- 
“|tor-Djulig itu. Dan nanti djika sidang pengadilan -dibuka untuk 

itu,  saudara2 hendaknja djangan melewatkan kesempatan jang 
baik untuk mendengarkan penelandjangan saja terhadap koruptor 
djulig itu. 1 : . 

Sekian dulu, lain2nja menusul. 

"“SOEMARDJONO 
0 Persero Bank Timur N.V. 

: ML Batik Widohardjo B. IV/252 Semarang. 

1   
     

    
   

   

      

ada jang lawan. 

karta - telf. Gamb. 4437 

Dapat beli di Toko2 Warung2 seluruh Indonesia. 

5 

“Tidak atla sesuatu didunia ini jang : 
sifatnja kekal dan abadi Djuga kesehatan 
Sdr. tidak. Karena itu sudahkah Sdr. pikirkan 
kesedjahteraan mereka, jang Sdr. tjintai? Djalan 
satu-satunja menudju ke kepastian hari depan 

Sdr, sekeluarga, adalah polis dari : 

/MASKAPA 

     

(Mutual Life Insurance Company) 

. »BOEMI-POETERA 1912” 
'Kantorpusat? Jogjakarta : 

  

    

       

  

(d , 

"3 
Sam 

I ASURANSI DJIWA 

  

Medan — Palembang — 
Solo — Surabaja — Mak 

Tanggal 

soLo 

  

Bantulah 

  

Lana Turner — Richard Burton 
— Fred Mac Murray. 

»The Rains Of Ranchipur" | 

  

Padang — Djakarta — Bandung Ls 
assar — Den Pasar, — Bandjarmasin. 

SOLO: Slamet Rijadi 236 
SANA AIN 

BP-02-56 

  

    

   

17 sampai 21 Nopember 

. HARGA 

TECENICOLOK MS 
CINEMASCOPE, 
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studjukan kepada: , 

KANTOR ADPERTENSI I.R.A.B. 
“.. Djl. Raya Taman Sari No. 1 — Djakarta. 

dibawah No. 5.   
  

PERHATIAN!! 

mobil ?? ? : 
'Datenglah di SETERANDALEM 
asing lagi tentang pladjarannja. 

PERHATIAN!!! 
Inginkah Tuan, Njonja dan Nona bladjar mengemudiken 

Ditanggung sampe dapet RIJBEWIIS, jang Tuan, Njonja 
dan Nona inginsan, mitsalnja ,,A” 

15, Semarang, nama jang tida '   Ss Bap (B-? HO 202 
  

2 

(1) j/Laki2 , 
(2) Wanita 
(3) Hamil 
a)I - Beranak 
(5)4. Laki dan Wanita 

  

Bingung! 
Donal, Njonjah2 dan Kuan2 Pilihlah sejalu ini Anggur , 

Tjap GELAS MAS” No.1 
Pembikinan Sempurna jang paling bak Untuk Kesehatan 

| dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jatah : 
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Djuga tenunan? 

termashur itu.     
    

   SP All goods     
“defect in the ma 

pay the cost 

  

  

  ng ngen ng ag Pr PPPPPPPPPPPPPE 

IMPORT: 
Optische Artikelen 

5 Machinery 

k 

DJAKARTA — Tjikini Raya 16 

DJOGJA — — Tugu 62-64 
Tjabang SOLO mulai 1 Nopember 
akan diperbesar dan pindah ke 

DJ. SLAMET RIJADI 164. 

pedih heel   
  

SI: MARILAH "BELANDJA DISINI 4 

Toko ENG A 
' BARANG? JANG MEMUASKAN DENGAN 

ARLODNNI putri putra 15 Batu 
DJAS HUDJAN merk SWAN English linen tg 
Anson sport shirt mode Arrow. tropical No. 5100 ,, 
BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral ,, 
KEMEDJA Mix Sanforized Stijve boord No. 2100 ., 
KAOS BLONG 'Tjap DJANGKAR Hongkong ,, 
LAMPU STORMKING merk SOLAR 
Kemedja Nyro harga umum Rp 39,-didinal special ,, 

: V " » 'FOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 ,, 
Pp M I 10. WHISKY, "BRANDY, JENEVER No.1 |... , 

2 . e NET ATPPNTNNaN 11. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 
| 12. KATJAMATA RAY BOW a biasa Rp. 250 diobral ,, 

DJURNATAN No. 36 
TELP. 2027 - SEMARANG 

MELAWAN ! 

Gs. Rp. 

Leniunan “9 

   
   

“'ROBIA, fancy-voile jang indah 

dalam berbagai-bagai warna 

polos dan djuga dengan sulaman? 

tjorak ragam nan beraneka- v/arna 

jang dari ini dsipia dibuat japon? 

berbagian dan kebaja2. 

ROBIA, jang sangat halusnja, 

tenunan jang-sangat tjotjok untuk 

daerah? kat'istiwa, alangkah kuat 

Serta tahan lamanja dan dapat 

ditjutji biasa dengan sempurna. 

tanda TEBILIZED jang berarti 
bahwa ini tidak mengisut dan 

selandjutnja dengan sendirinja 

memakai garansi TOOTAL jang 

TOOTAL GUAp, Ne 

registered .trade mark TOOTAL 
. 8re guaranteed to give satisfaction. 

- Should dissatisfaction arise through any 

replace it or refund the price and 

making-up 

——ROBIA 
& A TOOTAL PRODUCT 

— Instruments 

BANDUNG — Braga 21 (pusat) | 

ROBIA. memakai 

   

bearing the Tp 

       

  

UIN 

  

     terial Tootal will 

  

    

  

incurred in 

  

    

  

0201/TI/56   
  

  

  

SINSHESHANGHAY CHAN MUN WIEN 
Kesehatan Terganggu ? Djangan Kwatir 
Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di segala piosok. 
Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit luar/dalem, baru/ 
lama, tua/muda maupun anak”, 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonja/ 
Nonah punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 
Djuga achii Nudjum (siang Mia) alamat : 

Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 

5 (Dijalan Pekodjan masuk dari sebelah Toko ,,Japarco”) 
Trima Tamu tiap' bari. : 

  

   
    

    

    

    

  

  
& TON VAN 

MASCOTTE' TRADING COY | 
HAJAM WURUK:49 — DJAKARTA 

Phone Gambir No. 5525 

  
mean yang aa 

MA RERE ARE AAA 

  

Radjania Dari Obat Kuat Badan 
(Speciaal Untuk Orang Laki2) 

Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KUs 
RUS, muka PUTIET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap, 
sering-sering kepala pusing, kuping berbunji, badan selalu merasa 
lekas mendiadi fiane dan lain-lain peniakit lagi. Untuk itu semua 
dianganlah Tean-Tpan mendiadi pelisah. - 

Obat Kuat Pil ,,NESTOL” 
segera dapat menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit”. 
Ini OBAT KUAT badan speciaal dibikin untuk orang laki'faki, 

dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR, 

dan sudah dinjatakan oleh pera IK TER" jang ternama dan di- 

anggap sebagai salah sarwsia Osa 1 KUAT badan jang berfaedah 
| #|-dan sangat MANDJUR sekali : 

Orang laki-laki jang telah riskan ini pil ,,NESTOL” tenta 
akan merasa gembira hidupnja, aer. muka mendjadi bertjahja te- 
rang, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul 
mendjadi satu laki-laki jang KUAT badannja. Ini Obat bisa 
dibeli diseluruh Agen? diselurah INDONESIA. - 
AGENT2: 

ENG TAY HOO, Pekodian 101, SEMARANG, Telf. 1881. 
ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. 

BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. 
TA LL 2 2 2 TA LL 

  

    

| Salep Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka, 
| rawat Nov we Rp. 20 NG Ian 

  

    
  

Radja ObatKesehatan Bad 

Virtanoi
 

Viranol extra strong tanggung sembuhkan : 
njakit seperti: Buah pinggang, 
seluruhnja, obat (brains). Ini pil menambah darah dan Semangat 
bekerdja. Baik untuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di- 
kantor dan jang suka sport dan badan lemah. Mati angin. Alasan penjakit : badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma- 
rah2, kepala pusing, 'muka putjat, kaki tangan dingin, sering se- 
semutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 
tidur dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang makan 
dan semangat bekerdja ta? ada, untuk ita kita bikin : PIL VI- 
RANOL jang tanggung 10076 berhasil. Harga 1 botol Rp. 20.— Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. Radium viranoi Tonic Pills, merambah darah............ Rp. 30.—, Pil Gembira...... ssatesen Rp. 15:—, Minjak Tangkur ............., Rp: 10 
Pil Viramin untuk penjakit keputihan senen osan RP: 25 —, Pil Wanita untuk wanita tua ............... Rp. 30,—. 

panu, kukul, dje- at Nc p. | La KKP IK Thomas 
Blossom face Cream, menghilangkan noda2 hitam Kena 

  

7 Segala matjam pe- 
Djantung berdebar2, sakit urat? 

  
| Rp. 15,—. Sultana Figure Cream, membikin bagus badan...... 

.... Rp. 30,—. Pujer bikin hitam rambut, tan tidak lunt 2. BRAMN ana erni RD NO daa Ka MAN Na No Hair Powder, menghilangkan rambut 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ...... “ii 
Mn kaya kurang mendengar ..............., 
Salp wasir (ambeien) .......... Rp. 10,—, Salp Eczeem untuk kudis, gatal luka2 .......... Rp. 10,—, Pil Diabetes (sakit gula) #ssnsasantee Rp. 50,—, Pil Entjok Linu ,......... Rp. 25,—, 
Obat dikirim sesudah terima uang tambah Ongk. kirim 15. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 -— Bandung. | Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA 
diseluruh Indonesia, ' 
Agen-agen: Te Rena 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay 
Hoo, Pekodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang 

| Pinggir 1, Semarang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, 
Semarang, Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, 

|.Djl. Kepatihan No, 105, Pekalongan: Zindabad House, Nonongan 
| No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta: 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta: Toko Obat Eng 
Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 
81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogja, Toka 
Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja” 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 7 
Tjirebon, Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pasuketan 91, Tjirebon: 
Toko Obat Thian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon: 
Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: 
Toko Obat Thian Ho Tong, Dji. Pasuketan 60, Tjirebon: Toko 
Obat ,,Eng Djien Hoo,” Pekodjan 85, Semarang: Toko Obat Thian 
Seng Ho, Djl. Raja 117, Magelang, ' 

Rp. 20, 
tas urunas ii RP3 dj, 

Rp. 10,—, 
Rp. 10,—. 

     



      

     

   
    

  

    

              

   

      
   

  

   
    

  

   
      

  

     

  

    

    

   

    

    

     
      

   
    

     
   

            

    

     
        

  

  

“"SINS. DO 

| 

Dapat 

  Semua peladjaran sampai 
- 

  

Dji. Mataram 162 (Pandean 36), Smg. 
menerima lagi peladjar2 baru untuk bagian MEMO- TONG dan MENDJAHIT PAKAIAN sampai LERARES. |. Bagian Speciaai LINGERIE, B.H. STRAPLESS, ONDER- JURKEN, DIRECTOIRS, STEP-IN (corsetten) BAD: 

COSTUUMS dan BRUIDSJAPONNEN, menurut methode 
CUPPENS-GEURS dan DANCKAERTS. 

dapat IDJAZAH BOND, 
Pendaftaran mulai hari ini : 

Pp 2 Ta Distributor: 

Uu EERDAN: Fa. CENTRAL JAVA 
. Nj. Liem Lam San. ELECTRONICS 

    

  

  

   
  

   
Murphy Ravtol|   « Menerima seluruh Dunia 

“ Stroom hanja 19 Watt 

ini. - “ Harga EZ. Rp. 1125,— 

  

  

  

10 bulan, untuk udjian BO 
daftaran Rp. 15,—3 uang kursus Rp. 60,— sebulan, 
Pendaftaran harus disertai uang kursus bl. Desember. 
Buku2 dipakai karangan HARAHAP dan diberi tuma2, 

Harahap Institute 
.. Ahbimanju 15 — Telp. 1366 

KURSUS KILAT: MEMEGANG BUKU "A”, 1 
Tiap2 Rabu-Sabtu 6.30 sore, mulai 1 Desember, laman'a 

ND Oktober 1957. Uang pen- 

Sjarat2 sediki?-nja S.M.P. atau sederadjat dengan itu. 
Jang tak mentjukupi sjarat dangan mendaftarkan ! !! 5 : g 

SEMARANG 

"GRIS” 5.00 7.00 9.90 “43 th.) 

OJAMALUDIN MALIK 
: MEMPERSENSANKAN 

Rd. MOCHTAR 
E. ZAINAH 
FIEI YOUNG 
ELLYA 

. BUDHRASA 
SJAMSU 

   

  

    
      

  

“end dikan ,HAR 4 PAN« 
Kp. BATIK TENGAH “483 — SEMARANG. 

Balai pendidikan kilat untuk Vak Radio djurusan : 
“ REPARATIR-RADIO: Dibuka tgl. 2 DESEMBER 1956 

tiap MINGGU PAGI dj. 8.00 — 11.00. Uang kursus tiap 
. - bufam Rp. 25.—, lama peladjaran teori .& praktek 6 bulan, 

Semua alat2 praktek disediakan. oleh sekolahan. 
menerima beberapa peladjar lagi, dengan disertai 

- pangkal Rp. 15,— pada alamat diatas, Ikutlah beladjar 
ditanggung memuaskan dan berhatsil, 

“ MONTIR-RADIO : Sementara.tidak membuka rombongan 
baru, tempat telah terisi semua. 

maan 

Masih 
uang   

  

  

   
  

kursus Pendjahit 

SRAPIS | 
SENDJOJO BARU BLOK E/7 

SEMARANG 
Peladjaran mendjahit, theorie dan ' 

| ubud won 

praktijk jang sangat mudah/lekas 
“dimengerti. Dipimpin oleh guru 
jang beridjazah dan berpengala- 
man (Sdr. JASMAN). 
Masih meagrima murid baru. 
Pendaitaranr 
Tiap2 hari djam 17.00 — 19.00. 
  

. 

Drama pertjintaan dimulai di- ' 
tengah2 medja djudi-......... : 
  

Yin the wide-open 

Wost was really 

AU gesaar « 

IOKR PAYNE » RONALD REAGAN 
RIIOWNA FLEMING « COLEEN GRAY 

» Bret Hartes 

  

Ma
aN
ap
an
na
a 

Le 

  

'Tennessees 
| Feriner 
| Genre 2   . 2 EOnteer omah 

FILM CINEMASCOPE! 
SEGERA DATANG! 

DJAM UTK. PESAN TEMPAT: 
”Lux” - “Grand” $ 11—12— 
Rex” - "Orion” 3 Ioi om 
Greis - Indra - Royal: 10.—11.— 
  

TINGGAL SEDIKIT MALAM: 
"LURUS Te Get” MA An) 
EXTRA: INI SORE djam 3.60 

5 (Widescereen) 
Paulette Goddard - J. Hoyt 

JEZEBEL” 
(Color by Ansco Color) 

Mean 5 Tren 

TINGGAL SEDIKIT MALAM. 
"GRAND” 5 7x 9. (13 th) 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 

(Widescreen) 

TERDEDO MBUT | 
DOEUS HE 

  

  

ena ni 
"ROYAL" 5x 7x Ox (17 th): 

Lana Turner - James Graig 
Joha Hodiak - B. Gifford 

"MARRIAGE IS A 
PRIVATE AFPAIR” | 
  

"REX” 4457-9415 (17 th) 
”"ORION 5.00-7.15-9.3.0 
EXTRA: INI SORE djam 2.45 

(Vista Vision) 
Purt Lancaster - A., Magnani 
Marisa Pavan - Ben Cooper 

  

INI MALAM PENGHABISAN: 
"GRIS” 445-7.915 (17 th.) 

Clark Gable - Lana Turner 
Victor Mature - Lv Calbern 

"BETRAYED" 
(M.G.M/s Color) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
INDRA" 445-7.915 (17 th) 

Noor - Daljit - Chitra 
"SAKHI HATIM" 

(SEBAGIAN BERWARNA) 
Film India Tekst Ind/Ing. 

"ROXY” 430-7.030 (17 th.) 
Nargis "AMBER” 
Raj Kapoor 

ta Film India Tekst Indon. 

"DJAGALAN” 5,7... (13 th.) ha 

  

  Chung Ching - Chen F 
"TB DIBH “KWAI CHE" 

. (Holliday Express) 
Pilm Tiongkok Tekst Indon. 

r 

AKAN DATANG! 

    

ML Pangean anta 

Kisah pemberontakan suku bang- 
sa Apache jeng berkobar-kobar 

  

AKAN DATANG! 

Apakah jang akan Tuan perbuat 

djika Tuan tergila-gila pada Mon- 

roe, 
anak-isteri!!? ?? 

"THE ROSE TATTOO"| 

       

PENGASUH. 

2. Mannenmnemaeneneanaa: |. Sudarkan stan PERSARI FULMS 

Bantulah |satu kisah jang dramatis ! 
' Tjinta-kasih ' jang sanggup ber- 

Pr M 1 korban buat kebahagiaan si- 
dia 11! 

. . e 
Tangisan djiwa jang disudahi dgn 

& Suka-tiita !!! 

ANE EA K EK R ARE BE KE REKT KKR SAR KKER KKR KKN 

  

Atau perobahan hawa ada sebab utama dari berdjangkitnja 
INFLUENZA, jaitu penjakit panas dengan batuk pilek. 

, Penjakit ini dapat diderita 2 sampai 3 minggu dan ini betul? 
pajah. Kuman3 influenza sangat djahat, dan mudah menular 
dari hidung atau mulut, 

Yandas dari penjakit ini jalah: . 
Badan berasa demem, kepala pusing dan sakit, pilek, batuks, 

  

BODJONG 10 — TILP. 449 || 

BESOK PREMIERE BESAR! | 

  

    

    

     
    

   

      

   
    

: Berduka : Tjita | 
Hatur bertahu dengan hormat bahwa pada hari KAMIS, 

. tgl. 15 Nopember 1956 djam 22.15 telah meninggal dunia | 
| dengan tenang Suami, Papa dan Papa Mertua kami jang 
tertjinta : B3 

Koo Som Bok 
dalam usia 73 tahun. | x 

'Djenasah akan dimakamkan pada besuk hari SENIN 
| tgl. 19 Nopember 1956 djam 9.00 pagi berangkat dari rumah 

kematian djalan Kota-pradja No. 32 Salatiga ke tanah pe- 
kuburan Bantjaan Salatiga. : | 5 

: Harap sekalian Famili dan Handai-taulan mendapat 

tahu, Tn : 

: Jang berduka tjita: 
. Nj. KOO SOM BOK — Salatiga 

| (Lauw Giok Nio) 

KOO GWAN TAN — Solo 

TAN DJIE SIEN — Semarang 

dengan Keluarga, 
N.B, 31 

Hoe-iem tidak kirim. 

Harap adpertensi ini dianggap sebagai gantinja: '     

aa Sa PL LA LL LT KL LS Tn ANA NN NAK na 6 

CURSUS. - KILAT 
RADIO- MONTEUR 

“ |,Sampoerna 
Djl. Gadjah Mada 19 

Semarang. 

2LOEG-BARU akan dibuka tgl. 18 Pebruari 1957. 
Sjarat Masuk: LULUSAN S.M.P, - S.T. - CHU-CHUNG. 

Lamanja 12 bulan. Hari les Senen-Kemis djam 5 -—7 sore. 

Djika tidak berhasil, dapat mengulangi dengan Gratis ! 

Mintalah keterangan pada Djl. GADJAH MADA 19 SEMARANG 
Pemimpin Umum: 

JOESOEF SOEGIANTO 
Guru? : 

LIEM KING HWI 

Gedipl, radiotechnicus, 

R. BOEDIMAN. Fa. 
. Achli Radio: 

NO SMOKING 
(Obat Mentikan Isap Rokok). 

LIKDOREN CURE (MATA IKAN) « 
Apabila Tuan/Njonja/Nona dapat penjakit Likdoren Cure 
(Mata Ikan) sehingga tidak bisa berdjalan dan sakit sekali 
apabila memakai sepatu, pakailah obat Likdoren Cure 

  

    tenggorokan kering, urat sakit, badan berasa tidak enak, 
kakitangan lemas dan tjapai, dan panas badan naik turun. 

Tapi djangan kuatir 

PIM INFLUENZA TABLET 

Banggup membrantas penjakit ini dengan djitu dalam be-   perapa hari. Kemandjurannja ini obat sunggiih mengherankan, 
karena buatannja ini obat sangat sempurna. Orang dewasa 
atau kanak3 boleh minum ini obat dengan tidak ada bahajanja, ! 

PIM INFLUENZA TABLET 
harus tersedia dalam rumah atau waktu bepergian, 

“ Harga satu tube 20 tablet 

Bop-agen Seluruh Indonesia: 

N.V. DEWASA TRADING & IND. CCY. LTD, 

Djakarta : Djl. Kopi No. 1, Tilp. Kota 64. 
Semarang: Gg. Warung wo. 63, Tilp, SM. 379. 
Surabaj: : Blakang Pendjara 5, Tilp. U. 2754. 
Bandung : Djl. Tamblong 17, Tilp. 3989. 
Pontianak: Djl. Parit Darat 73, Tilp, 382. 

Ro. 2 

  

  

CIPAL KABRIEKEN N.V, SURABAIA 
Pebearaela 

pe Maag 0g 
t 3) 

  

INI MALAM PREMIERE! 
"ROYAL" 5.- 7- 9.- (17th) 

    
A New Love Team 
—in an Exciting 

Action Hit! 

PEUAM “ RICHARO " POLY 
DEMAREST -ANDERSON - BERGEN 
Ame na pmmnann 1 

padahal Tuan sudah ber- 

CN ea 
PN ola 

Nan PA 

Pa At Besi 

en 

   IFs SO Romantic! 
wriir 

JAMES CRAIG 
IOAN HODIAK 

Frances Ciford » Hugh 
Marlawa # Natalis Sehafar 

Keenan Vynr,» Herber? 

Rudloy 4 

A RO3T Z. YEONARD Prod'a, 
4 i 

Pang ban Dag engan 
Navel by Judith Kelly » Dira g 
bay Robert Z. keonard “Produced 

     

          
    

      

    
   

      

SN 1 Ka 

Seven Walaumun dia telah bertunangan 
i 5 tani entah karena ara ia mens. 

year icCh rima dinea tawaran kawin dari 
Sa a seorang laki2 jang diatuh tjints 

MaRiLYN MoOnNRoE P3 4 nga Pan | F ia 2 : 
“ 7 jntfanja terhadap bekas tuna- 

bla Meera ngannia masih dinga belum na- 
siar nLaKa ! dam, meskipun ia telah memiliki 

CinemascOoPE Ang BONTANG "ARA na tani 
kemudian  keniataan membuka 
tabir kesadarannja........., ! 
Sebuah drama  pertiintaan sesi. 
tiga jane sancat meneharnktan 11! 

Aya KETUA SOmht TUTTI 
KOMEN BARIS. ORLAN KOMOA La 

MENGUReTI Maan uan Bea aan ana 
MA Ta daan 

wat on Ma Ta La Pa TENANaTI 
   

1 ti   

1009 bisa lantas sembuh dan keluar dari akar2-nja Harga Rp. 25,— 
CHANBEL (EXCEEM SALE) 1 
Salf untuk hilangkan segala Exceem, gatal2, Ring Worm, 
Kurap tanggung 1004 sembuh. 3 Harga Rp. 25,— 
PUDER BU $ 
Untuk hilangkan bau keringat ketiak dan kaki. Harga Rp. 25,— 
ALAMA HAIR OIL 
Adalah satu minjak rambut jang baik sekali buat-hilangkan 
segala ketombean dan gatal2 dikepala serta kuatkan akar- 
nja rambut, agar rambut bisa pandjang dan bagus. Harga Rp. 15,— 
NOCTO (OBAT HITAM RAMBUT) : 
Pakainja gampang dan ekonomis,- dalam tempo kira-kira 
5 menit rambut bisa mendjadi hitam dan mengkilap dan 
tidak bisa luntur. 5, Harga Rp. 25,— 
NO SMOKING 
Obat istimewa sekali utk hentikan ISAP ROKOK. Harga Rp. 10,— 

WITHOUT COMPETATION, 
MAADJUN KASTURI AMBER 2 : 
Special Madjun untuk laki jang tidak ada te a IMPO- 
TAN). atau orang umur sudah landjut atawastidak. ada 
Napsu Birahi. Harga Rp. 100,— 
ZIABAT (KENTJING MANIS) 
Obat istimewa untuk sembuhkan penjakit Kentjing” Manis 

, F Harga Rp. 50,— 
OBAT DARAH TINGGI 6 
Obat istimewa untuk menjembuhkan penjakit darah tinggi 
(Hoge bloeddruk) “ Harga Rp. 50,— 
NERVES TONICUM (EXTRAET) : 
Special obat urat sjaraf, tidak bisa tidur, takut-takut, piki- 
ran tidak tenteram, ngelamun, malas, mimpi jang bukan2, 
sering pusing, lekas marah, gampang lupa, pikiran kurang 
terang dil, 3 Harga Rp. 25,— 

PUSAT PENDJUAL : 
WORLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN 
14 Sawah Besar Djakarta — Phone 3804 G 

BISA DAPAT BELI: 
Toko EUROPA Bodjong 17 Semarang. 
Toko UNIVERSAL Bodjong 6B Semarang. 
Toko Obat SINGAPORE Pasar Djohar 1-2 Semarang. 
Toko Obat A. A. Gg. Pinggir No. 9 Semarang. 
Toko Obat SHANGHAI Pasar Djohar 42 Semarang. 
Toko Obat ENG TAY HO Patjinan No. 58 Djokjakarta. 
Toko Obat ENG NJAN HO Patjinan No. 75 Djokjakarta. 
Toko Obat TEK AN TONG Patjinan No, 81 Djokjakarta. 
ZINDABAD HOUSE No. 17 Nonongan Solo. 
Toko PAKISTAN Songejudan Solo. : 
S. M. HAMDUL AZIZ Keprabon Wetan 24 Solo. 
Toko Obat ENG DJIN HO Pekodjan 85 Semarang. 
Toko Obat TEK SING TONG Pekodjan 109 Semarang, 
Toko Obat ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG Gg. Pinggir 1 Semarang. 
  

Batjalah : . | 

»Suara Merdeka" 
aa naa aa ia aa an Ta Ta Ta 3 

PPP 

  

Baru Terima : 

  

T.L. BUIZEN (NEON) 

15-20-25-40 Watt 

dan T,L. BUIS bunder 

32 Watt 

Harga tetap melawan, 

Radio MERAPI Solo. 

Roy Rogers 
No. 16 

Apakah Njonja menderita 
kesukaran ? 
Djangan lekas putus asa, | 

datanglah pada i 
Nj. GOUW - DIAMU 

TJAP LAMPU 
Depok 20. Telf. 791, 

    Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 3498/I11/A/171. 
  

& 

&     

| MANUFACTURED BY: 

   

  

Juru ta, 6 A0 AO “2 “ia & “0 0 

HEALTH IS BEAUTY 
A MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 
Extra Strong. — Tanggung sem- 
buhkan segala penjakit seperii: Huah 

  

Pinggang, LUjantung, Urst-jaraf otak 
g (Brain), Lomah-badan. Ini pil menam- 

Da bah darah, sumsum dan manik, baik 
. buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapai, 
makan tak hantjur, sering marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 

'& pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2, 

Buat itu kita bikin ALLAHCO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. 2 ' 

Harga per botol ceocoveooevoog0000n0n00000.no. Rp. 30, 

«“ POWDER ADJAIB” 
Ecreem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
nPowder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa mandjurnja. 
lam tempo jang sesingkat2- 

. nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
gampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Bczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 
Allah. dgn Powder Adjab 

s akan baik kembali seperti 

biasa. Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 

jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.25.— Bisa kirim seluruh 

Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

segala Semir Kambut Hitam 
DIAMOND HAIRDYE. 
Harga per botol besar Rp. 15.— 
Harga per botol ketjil Rp. 18.— 

ini adalah pendapatan baru isti- 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pCt. 
Tidak ada bandingan diseluruh Dunia. 

| 

MOHAMAD SADIK JOHRIE 
1 UKU UMAR 15/0- SOLO 

  

  

  

  

  

       
DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar 

       
        ATAS SEGALA     Rp. 15,— MK EISTIMEWAAN 

. Harga per botol ketjil | Manujantihad bg: 
aa p. 10,— UI MOHAMED SADIK DIONRI If 

KEPRABON-KULON.19/D.9010, 1g 
  

SEMIR RAMBUT BITAM 
Harga perpak Rp. 7,50 

SEKALI MU. 
Pena DA AWET 

MUDA. 
ALLA ZOR 
PIL, KERAS. 

Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 
jang kurang 
tenaga. Ba- 

dan lemah. 

Lemah sjah- 
wat  (impo 
tentie, Sexue- 
le Zwskte), 

     

     MAN POWER 
P
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OBAT KRITING Rambut 
Harga 1 botol Rp. 15.— 

    
Dari itu kita sedia Obat “Tut Ola 5 (Sexual Weakness, 

Rood, Nervousness, Build Blood,Bone, Energy). Penjakit Ta 
adalah penjakit 
kam. Penjakit 
tu mudanja. 

jang sangat berbahaja, seperti Api dalam 
ini timbul karenarusaknja achlak (moreel) diwak- 

5 ALLA ZOR PIL KERAS 
Harga per doos Rp. 30.-— 

WORLD KNOWN 

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

Bisa kirim seluruh Indonesia, tambak ongkos 10. Kirim uang 
lebih dulu. F 
Semua Agen" harga sama, 
Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat ,,Singa- 
pore” dan Toko Obat »Shanghai”, Pasar Djohar Semarang: Uni 
versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat »HOK AN”, 
Djll. Raja 114 Magelang: K. A. Mohamed Yasin, Djl: Kepati- 
han 23, Pekalongan: Pooran Sporting Coy, Djl. Pontjol 40, Se- 
marangs Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar: Salon de 
Beaute »Ladis”, Djl? Srambatan 20, Solo: Toko Minang, Padang- 
pandjang, Sumatra-Tengahs Toko Obat ELGECO, djl. Slamet 
Rijadi 73c, Solos Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, 
Karanggetas, Tjirebens Toko Obat ABDULRACHMAN, Djl. 
Slamet Rijadi 25 Solo (muka pendjara): Rumah Obat TEK AN 
TONG, Petjinan 81 Jogja: Toko Obat ENG NJAN HO, Petji- 
nan 75 Jogjas Toko SINAR BARU, (Dil. Station 5) Purwodadi: 
Toko HIEN, Bodjong 25 Smg.: 
Magetan: Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh. Amin, Tjo- 
kronegaran 93, Solo B. PIAR, Pasar Tundjungan, Stand no. 81 
- 82, Surabaja. 

- - - Pa TA TA LK ML LI IL ULP LL LL In   
  

PLB AAEELALBALKALBELBL AB aa ALL LA Aebebe behel beban ena Petai elel loo MX XX» » 

f MCLEAN'S KNOCKED 
ML OUT, ROY/ WILL HE 

| BE OKAV? 

   
— McLean tidak sadarkan diri, 
NT Bisakah dia sadar kemba- 

i 
— Dia akan sadar kembali nan 
ti sebentar lagi, Dale! Di, hanja 
kebanjakan mengi 
luar dari balon tsb.I 

  

Png Ng AAN PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP 

PERHATIAN! SUDAH BISA BELI BALSEM ,SIN GA APIP JANG ISI DIDALAM KALENG. 
KWALITEIT LUAR BIASA BAIK, HARGA PER DOZ. Rp. 18, —, UNTUK GROSSIER DAPAT KORTING ISTIMEWA. 

  

Da- |: 

Toko MINAH, Djl. Raya 65| 

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rodjiun 
TELAH WAFAT AJAH KAMI 

IMANMAKNAWI 
pada hari Djum'at Pon tgl. 9 November 1956 dirumah 
Kauman-Modinan Solo dengan tenang. 

Kepada Saudara2 sekalian dan perkumpulan »Sarekat 
Ngrukti Sawa” jang telah turut berdukatjita dan menjum- 
bang tenaga moreel maupun materieel, semoga Tuhan mem- 
balas ainal Saudara2 dengan semestinja. Amien. 

j Keluarga : IMANMAKNAWI. 
Anak japrg berduka-tjita : 
SURURI TJOKROSUMARTO, Turisari gg. X/2 Solo. 

MUDJIHARDJO (Nj. Suharti), 5 
Kaliasin Lor gg. NI/1 Surabaja. 

3. SUBARI ATMOSUMARTO, 
5 Pendjait ,,Sedia”, djl. Kratonan 40 Solo. 

4. WIRJOATMOGDJO (Nj. Sumarti), Notokusuman Solo. 
5. SUMARDIW!RJONO, Metesih. 
6. HARTOMULJONO (Nj. Sutinah), 

Kauman-Modinan Solo. 

MY 
—
 

  

    Zi 
KEUNTUNGAN, 

DENGAN PERTANGGUNGAN | 

,SDWI GUNA? | 

2 (dua) matjam keuntungan jang dapat Tuan tjapai. 

| Pertama.: memberi djaminan kepada Tuan dihari 

tua 

kedua memberi djaminan kepada djanda dan/ | | 
8 | 

atau anak2 Tuan djika mereka Tuan ting- | 

galkan sebelum masanja. | 

PT. PERTANGGUNGAN DJIWA 

“DHARMA- NASIONAL 
KANTIR PUSAK Dt TIANG BENDERA 90- TILP KOTA BO7- DUAKAR TA, | 

    

      
DHARMA NASIONAL     

Djakarta Metropoleflat 2B, : 

Djl. Diponegoro, tilp. 1061 Dng. 
Bandung : Djl. Djawa 1. 
Semarang :  Djl. Mataram 16. 
Surabaja Djl. Pemuda 1 (podjok 

' Djl.. Simpang Dukuh) dan | 

Djl. Niaga Dalam 4. | 
Palembang :  Djl. Djendral Sudirman 55c. | 
Medan Djl. Hindu 8. 

    

  

    

  

MINAT UNTUK -DJAMINAN SEMPURNA 

  

    

""IZ PHARMA " 
Alar:kah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai 
tenaga laki" Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama 'se- 
makin kurang atau hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke- 
kuatan lak? itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta" 
badan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, 
perut, maka atjapkali menimbul lain" penjakit seperti, takut", 
djantung ber-debar", lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- 
bong perut. Kita sediakan PIL SEXANOL jang ditanggung man- 
djur untuk segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan 
cenaganja. 

“Harga Rp. 20,— per pak. 
GONOCIDAL untuk sakit kentjing, baru atau lama Rp. 20,— 
ASTHMA CURE untuk sakit batuk, bengek dan slijsma Rp. 15,— 
SEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur Rp. 20,— 
BARYLTIN Minjak rambut guna menumbuhkan, pan- 

djangkan rambut, dan brentikan rontoknja rambut 
(EA PER Tae Baen PE s... Rp. 10,— 

DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk bikin hitam 
rambut ditanggung tida luntur .......ccooccooo.. Rp. 10,—   

  

  
HELL COME AROUND 
INA MINUTE, DALE/ 
HE JUST BREATHED 
TO MUCH GAS 

      

— Ada seseorang jang 
datang! 

ap gas jang ke 

  it Kana Dn Agan NG We JAR 

(HeRES BENSON, ROV! WE GRABBED WM IND TH" REST OF MELEAN'S GAN CAME POWN INTO THT KANAN TN THEY 
PI LA 

De 23 : 

ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 
3 Grms. Rp.10,—- 5 Grms. Rp.15— 10 Grms. 
Rp. 25,— 1 : 

CLEANSING CREAM membersihkan paras muka 
(make-up) jg. susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 

SPROSSENCREME untuk sprossen tanda" hitam atau 
bekas djerawat" dll .......... PN Ea eat ba hua Rp. 10,— 

NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
POTENSOL obat kuat istimewa ............ ana Op Rp. 30,— 
PREGNOL untuk wanita ingin dapat anak .......... Rp. 25,— 
APRODIN: unttik Pplesif Hc von de kata MEA ka Rp. 10,— 

DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT DISELURUH 
INDONESIA. . 

Pesanan luar harus tambah 1595 ongkos kirim. 

DC Pharma Ltd. 
Djl. TERNATE No. 12 Djl. PINTU AIR No. 24, 

BANDUNG DJAKARTA 
Agen Besar: ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta. 

  

"ROXY” " INI MALAM PREMIERE 4.307.009.30 (17 th.), 

NARGIS. ” Film India 
RAJ KAPOOR 29 AMBER Tekst Indon. 
Dua bintang terbesar dari India dalam sebuah film drama jang 
sangat mengharukan ! 

  

. Bambang Hermanto — Nana Mayo » 3 
Salim Hamid — R. A.S. Sumari/) KRISIS ACHLAK 
Sebuah tjermin jang tepat bagai manusia? djaman sekarang 

jang telah merosot moreel-nja. : DO CU Kama Bh 
SEBUAH FILM INDONESIA JAN Oni G SANGAT BERMUTU 

“INDRA” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

  

       

  

” CANYON! 

  

  

      

— Ini Benson, Roy! Kami telah menangkap dia dan sisa plotan MeLean lainnja sewaktu Snp Lb ke Banda — Pembunuh! Engkau telah membunuh kawan saja! 
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