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penghidupan disana djauh 
an itu tidak menerang ari 
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harian itu me n kep: 
sat, agar odj: 
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idian diatas. 

  PAN tan " 

  

  

Semarang 

  

    

  

agan 
Dari Wilajah R.I. 

jahan Inggris : 
dan ,,Pasifik” di Samarin- 
Kalimantan Timur akan 

1. ke-wilajah Inggris di Kaliman- 

   

: “hari jang lalu telah meninggaikan 
sudah sampai disebuah kampung jang 

Utara bagian Inggris. Jang mening- 
(adalah mereka jang akan pindah 

n Utara, karena kena propaganda 
Inggris jang mengatakan, bahwa 
ur dari diwilajah RI. Kedua hari 

F suku apakah diantara beratus2 pen 
akan berpindah tempat itu. Kedua 
da Pemerintah setempat dan Pu 

(Antara). 
butuh Dee 
  

    

Ga. Merapi Dichawa- 
tirkan Akan Meletus 
Mungkin Akan Menundjukkan Kegiatan2 

nja Lagi Dlm Bulan Desember J.a.d. 
DICHAWATIRKAN, bahwa pada bulan Desember jang akan 

datang ini, musim hudjan, Gunung Merapi akan menundjukkan 
lagi kegiatan bekerdja atau meletus. Mengingat akan pengalaman2 
pahit dimasa jang telah lalu, ketika Gunung Merapi meletus pada 
tanggal 18 Djanuari 1930, 18 Djanuari 1954 dan jang terachir 3 
Djanuari 1956 jang mengabikatkan beribu2 orang tewas dan beri 
hu2 pula jang mengungsi dan kerugian besar sekali diderita rakiat 
karena kerusakan2 pada tanaman2 bahan makanan dan matinja 
beribu ekor hewan, maka bupati Magelang Arwoko dengan di- 

Korban Gunung Berapi pada 
tanggal 13 Nopember jang lalu menindjau usaha2 persiapan dise 

Penindjauan itu. dilakukan ter- 
utama didaerah2 sekitar pos2 pen 
djagaan di Tea dan, Krindjing 
dan Muntilan dalam rangka usa- 
ha menjelamatkan penduduk bila- 
mana terdjadi keadaan jang ber- 
bahaja, demikian keterangan jang 
diperoleh wartawan Antara jang 
mengikuti rombongan tersebut. 
Dalam. penindjauan — kedaerah 

pos pendjagaan Krindjing jang 
tingginja 945,6 m dan pos Baba- 
Gan dapat disaksikan terus dilaku 
kannja usaha2 penjelamatan pen- 
.Guduk bilamana Gunung ' Merapi 
meletus lagi. Untuk mengetahui le 

| bih dulu akan datangnja  gloed 
wolk atau lahar a sesuatu 
letusan, oleh pihai -Djawatan 
P.T.T, atas petundjuk2 dari Dinas 
Urusan Gunung Api, kini sedang 
dilakukan pemasangan kawat til- 
pon dibagian barat dan utara di- 
lereng Guning Merapi, jang meng 
hubungkin dengan pos Babadan. 
Hubungan kawat dengan pos pen- 
djagaan Djrakah (Bojolali) t elah 
selesai dikerdjakan sedjak bebera 
pa waktu jang lalu. —. , 
Untuk keselamatan para petu- 

'gas, bich Dinas Urusan Gunung 
Api dipos Babadan telah dipasang 
seismograf jang baru. Seperti hal 
nja dipos Krindjing sudah disedia 
kan tempat perlindungan dari be- 
ton. berpintu badja. jang tahan 
gas, tilpon untuk perhubu de 
ngan pos2 pendjagaan lain, ai- 
an jang tahan api, kaos tangan 
dari asbest, topeng gas, topi ba- 
dja patjul beliung, kalk, persedia- 
an makanan dan air setjukupnja 
Gan sebuah botol besar dari pada 
badja berisi zuurstof. Aa: 

Perlu diketahui, bahwa penin- 
djauan Surja dan Djajadi dari 
Dinas Urusan Gunung Api Dja- 
watan Geologi Jogja dan Bandung 
jang lalu selama 6 bulan ke Dje- 
pang telah menghasilkan didatang 
kannja alat2 jang modern - serta 
Gdidapatnja pengetahuan - chusus 
mengenai ssifat2 bekerdjanja gu- 
nung berapi. an Ta 5 

Pelbagai usaha lainnja telah pu 
la diadakan, jaitu pemasangan kem 
bali djembatan darurat diatas ka- 
li Senowo jang menghubungkan 
Dukun dan Krindjing, jang seper 
ti pernah dikabarkan telah hanjut 
dibawa arus air lahar dingin dari 
gunung Merapi pada tanggal 4 
Djanuari 1956 malam. Djembatan 
tersebut dibuat daripada kaju dan 
bambu lebar 415- dan pandjang 35 
meter dan dapat dilalui sebuah 
jeep. x 

Pentingnja djalan? sekitar 
Gunung N 1. 

Djalan Talua-pos Bobndan, dja- 
rak 17 km, jang dianggap penting 
untuk memudahkan  penjingkiran 
penduduk bilamana perlu, pembe 
tulan kembali bagian atasnja ter- 
lantar. Persediaan batu untuk 
memperkeras djalan, sampai seka 
rang masih bertimbun ditepi? ka- 
nan kiri djalan. Djawatan Peker 
djaan Umum kabupaten Magelang 
telah merentjanakan pembetulan- 
nja “dengan biaja Rp. 400.000—, 
tetapi belum semua diperikan oleh 
pemerintah pusat. 
Kelambatan pekerdjaan dijalan? 

disekitar Gunung Merapi dapat 
mengakibatkan  banjak korban, 
bila terdjadi letusan Gunung Me- 
rapi. Djalan? ini tidak sadja pen 
ting artinja dalam keadaan pbaha- 
ja, tapi djuga besar sekali man- 
faatnja. bagi kepentingan pereko- 
nomian rakjat dan perkembangan 
perekonomian rakjat akan pula me narik perhatian kaum pelantjong | 
dari luar negeri. 

Persiapan? di Muntilan. 
Dalam kundjungannja kedaerah | Muntilan menindjau usaha2 disa- 

Merapi itu. 
di, bilik utk pendaftaran dan di: 
bagian muka disediakan lapangan 
untuk tempat olah-raga. Sementa- 
ra Gunung Merapi tidak meng- 
Chawatirkan, barak2 itu dipergu- 
hakan buat sekolah rakjat. 

ngan menjaksikan djuga djembat 
an Srowol jang dibuat oleh batal 

batan ini mempunjai kekuatan 12 
ton. Sebelumnja ini dibuat, tidak 
ada hubungan langsung 
Muntilan — Borobudur. Djembat- 
an dulu jang permanen telah ha- 
njut dibawa arus air lahar panas | 
ketika Merapi meletus pada tang- 
gal 18 Djanuari 1930. 3 

Gempa bumi 
lain gunung. 

Pada tanggal i3 Nopember jang 
lalu seismograf dipos Babadan ig 

berasal dari 

Selasa tanggal 13 Nopember jang 
lalu djam 01.22 dan 04.53 berturut? 
mentjatat gempa-bumi jang ber- 
asal dari lain gunung sebelah Ba 
rat dan Timur antara djarak se- 
dajauh 400 km. Apakah getaran? 

Perbuatan 
  
  

tingginja 1.278,4 meter, pada harif 

- Bupati Arwoko dengan rombo- |. 

jon Genie Pionier T.T. IV. Djemln nung Slamet, Gunung Raung atau 
Gunung Kelut belum dapat dipas 
tikan. 

Tjatatan redaksi: Pada tanggal 
jang sama Lembaga Meteorologi 
dan Geofisik di Djakarta djuga te 
lah mentjatat terdjadinja getaran? 
hingga dua kali, pertama pada 
djam 05.00 6 menit dan 2 detik 
dan kedua pada djam 10.50 12 me 
nit dengan djarak kurang lebih 
580 km dan 120 km “berturut2 da- 
ri Djakarta. F3 
Perlu diketahui, bahwa di Indo- 

i dapat 400 gunung dian- 
h gunung berapi. 

apa gunung berapi 
pat Gunung Mera- 

antara: 

'taranja 1 

Idjumlah 2000 keluarga transmi- 

'rinda dan ditempat-tempat sepan 
|djang Mahakam. 

“di Djawa 

1TIransmigran Ter- 
antar ? 

| Terpaksa Djual 

  

juarga transmigrasi diobjek Rawa 
Makmur oleh orang tua mereka 
masing2 telah didjual kepada per 
dudak kota Samarinda dengan 
harga Rp. 100, Rp. 75, atau 
3 S0, masing2. Kontrak djual- 
beli ada jang dilakukan dengan 
zegel Rp. 3, atau dengan surat ke 
ierangan biasa. 

Pihak Djawatan Transmigras: 
Samarinda atas pertanjaan membe 
narkan adanja kedjadian2 sepert: 
jang dikabarkan itu, tetapi kini 
masih diselidiki sampai dimana 
luasnja, dan siapa orang tua jang 
mendjual anaknja itu. 

Dari pihak lain "Antara" men 
dapat keterangan, bahwa dari 

gran diobjek Rawa Makmur, seka 
rang hanja tinggal I.k. 1000 orang 
jang masih ada disitu, antaranja 
Lk. 7546 terdiri dari orang2 wa 
nita dan anak2 ketjil: Jang lainnja 
telah meninggalkan tempat, tsb. 
guna mentjari pekerdjaan di Sama 

|“ Pada orang2 jang masih tinggal 
itu terdapat tanda2 bahwa mere 
ka menderiat lapar. 

Persoalan ini menurut keterang 
an telah menarik perhatian Resi 
den Kalimantan Timur, tetapi be 
lum diketahui tindakan2' apa jg 
akan dilakukannja. - (Antara). 

  

itu disebabkan bekerdjanja Gu- 

   

  

Diantara   
Uga "an 

hadap Gadis Peladjar 
Banjak Gadis2 Pelcdjor Di Surabaja 

Ditusuk Besi Runggungnja 
DEWASA INI dikalangan masjarakat Surabaja telah tim 

inta kewaspa- 

      Bae nyasaa Tor 

Anak. AnaknjaDe- 
ngan Harga Ku:| 
rang Dari Rp. 100| 
»ANTARA” mendapat kete-| 

jrangan, bahwa tidak kurang dari || 
19 anak dibawah umur dari ke-| 

(Minggu. — 
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 Djuga' Gunakan   
Suoz setjara membabi buta. 

: — Pernjataan  Hammar- 
“skjoeld. 5 

Sebuah pernjataan jang diba- 
tjakan oleh seorang djuru bitjara 
atas nama Dag Hammarskjoeld, 
sesaat sebelum sekretaris  djen- 
dral PBB itu meninggalkan Kairo 
mengatakan: Dalam pembitjara- 
an antara pemerintah Mesir dan 
sekretaris djendral PBB, pemerin 
tah Mesir minta bantuan kepada 
PBB untuk membersihkan perin 
tang2 di Terusan “Suez, segera 
memulai mengembalikan keadaan 
normal di Port Said, supaja da- 
pat menggunakan terusan  Suez| 
lagi, dan djuga. penarikan kem- 
bali dari pasukan2 bukan Mesir. 

Berdasarkan resolusi2 PBB se- 
belum itu, sekretaris djendral P 

BB itu meriatakan, bahwa pada 
azasnja PBB bersedia untuk me- 
nerima. baik 'kewadiiban itu dan 
bahwa sesera setelah dia tita di 
New York masaalah itu akan 
segera dirundingkan untuk  da- 
pat memberikan bantuan sema- 

tjam itu. 

Mengenai masaalah2 lain jang 
Gibitiarakan antara pemerintah 
Mesir dan sekretaris djendral 
PBB, Dag Hammarskjoeld “akan 
memberikan laporan kepada si- 
dang umum PBB, djika dia su- 

dah tiba di New York. 
Mengenai laporan itu Hammar 

skjoekl tak memberi pengumu- 
man... 

Sementara itu radja Jaman. 
Imam Ahmad. telah berseru ke- 
pada presiden Amerika Serikat 
Supaja menggunakan  pengaruh- 
nja, agar pasukan? Inggris/ Pe- 
rantjis/Israel ditarik mundur dari 
wilajah Mesir, demikian diberita 
kan oleh KB. Timur Tengah hari 

alam kawatnja tadi radja Ja 
man djuga mengandjurkan kepa 
da Amerika Serikat supaja ne- 
gara jang belakangan ini berusa- 
ha memelihara keamanan di Asia 
Barat setra perdamaian bagi du- 
pia. (Antara).   

bul kegelisahan disebabkan adanja gangguan2 terhadap pela 
djar2 wanita sekolah tandjutan di Surabaja oleh orang-orang 
(jang tidak dikenal, baik golongan maupun tempat tinggalnja. 
Gangguan2 itu terdiri sedjak beberapa hari jang lalu, jatu dgn. 
melakukan penusukan dengan barang besi tadjar ketjil. 

Gedung Ke 
dutaan R.I. 

1 Rusak 
Akibat Serangan Gra 

| mat Terhadap Bank 
—. Inggris Di Beirut 

DARI Beirut diberitakan, bah 
wa setelah kabinet Libanon mele 
takkan djabatannja sebagai. aki- 
bat adanja pertentangan menge- 
nai pemutusan hubungan diplo- 

Perbuatan itu dilakukan ketika 
anak2 peladjar itu sedang pulang 
dari atau pergi kesekolah atau 
sedang pulang dari atau pergi ke 
lapangan olahraga dan lain2. 

Jang djadi sasaran penusukan 
itu  biasanja dibagian sekitar 
punggung atau pantatnja, hingga 
mereka mendapat luka? ketjil: 
bahkan kabarnja ada seorang 
anak, menurut dokter, harus di 
operasi karena infeksi. 

Menurut keterangan2 jp dikum 
pulkan ”Antara” orang2 jg mela 
kukan perbaatan itu, terdiri dari 
orang2 umur antara 15 sampai 
20 tahun: diantaranja ada jg pa 

matik dengan dua negara Barat 

penjerang Mesir, terdjadilah le- 
dakan pada Bank Inggris di 
Beirut jang letaknja disamping 
gedung Kedutaan Republik Indo 

nesia disana. Kuasa Usaha T.M. 

'Dalimoenthe dan keluarga ber- 
tempat tinggal ditingkat atas di- 

sudut lain dari gedung Kedutaan 

Ikita dan tidak kena ledakan, te- 

tapi semua katja dan pintu Gjen 

dela2 pada Kedutaan kita itu han 

ditak- 
In- 

dan 

| Kerugian belum dapat 

sir. Kuasa UsaHa Republik 

'donesia T.M. Dalimoenthe 

|keluarga selamat. 

kaiannja a la Napolcon dan pa 
kaian2 lain ig biasa dipakai 
anak2 ugal-ugalan. Habis menu- 
suk, biasanja mereka lalu Jari 
dan kad2ng2 sambil tertawa2. 

Penggangguan2 seperti itu ka 
barnja sekarano telah hampir me 
luas seluruh kota Surabaja. Bera 
pa orang jg telah terkena tusukan 
itu. belum diperoleh keterangan 
djelas, tetapi dikalangan pela- 
djar2 sekolah menengah  Tiong 
hoa sadja sampai hsri Sabtu ibl. 
telah tertjatat lebih dari 10 
orang: seorang diantaranja perlu 
ioperasi. : 
Pihak berwadjib kini sedang 

giat melakuka, pengusutan2, 
Dalam pada itu berita UP da- (Antara). 

Pelanggaran .cease-fire, 
Sementara itu djuru bitjara ke 

menterian luar negeri Israel me- 
ngataran di Darussalam pada 
hari Minggu bhw penghentian tem 
bak-menembak Madjelis Umum 
PBB telah dilanggar dengan ada 
nja insiden pada hari Sabtu jbl. 
dalam mana suatu patroli Mesir 
merembes masuk garis Israel di 
padang pasir Sinai. 

Diterangkan bahwa insiden tsb 
telah terdjadi di djalan tjelah 
Milta, jang terletak kira-kira 20 
mil sebelah Timur Suez dan da- 

Nasser Tuntut Dita- 
I iknjaPasukan? Ing- 
sris-Perantjis-Israel 
amanfBerseru Agar Eisenhower 

“Penarikan Pasukan2 Tersebut 

PRESIDEN NASSER dalam perundingannja dengan se: 
'krotaris djendral PBB, Dag Hammarskjoeld, menuntut ditarik 
nja kembali pasukan2 Inggris, Perantjis dan Israel dari wilajah 
Mesir dengan segera. Demikian diumumkan dengan resmi di 
Kairo pada Minggu malam. Nasser djuga menuntut penghen 
tian tindakan2 provokatif jang dilakukan oleh Inggris-Perantj's 
: dan penembakan2 terhadap pen 

idipadang pasir Negev. Djuru bi- 

LAS. telah. menegaskan. kepada. 

Pengaruhnja Uik   Mesir 

iduduk Port Said daerah terusan 

agan Israel tak djatuh korban. 
Selandjutnja — djuru bitjara itu 
mengatakan bahwa 7 orang Arab 
jang bersendjata telah tewas dan 
5 orang lainnja- tertawan dalam 
pertempuran didekat Beersheba 

tjara ini achirnja mengatakan 
bahwa orang? Arab itu telah me- 
njerang pendjagaan perdukuhan 
Israel Beshav Gily kira-kira 12 
mil dari Beersheba di djaian jg 
menudju ke Gaza dan dikala- 
ngan pendjagaan Israel tak ada 

# 

5.P.5, 

a 

  

tan2 politik d.LI, Djurubitjara 

Dalam pada itu wartawan "An 
tara” — berdasarkan keterangan2! 
jang diperolehnja — lebih djauh 
mengabarkan, bahwa pada achir 
minggu j.L, jakni hari Kemis dan 
Djum'at jbl., Djaksa Agung Su- 
prapto dalam kedudukannja seba- 
gai Djaksa Tentara Agung sela- 
ma 2 hari berturut2 telah melaku 
kan pemeriksaan atas diri bekas 
Pd. Inspektur Djenderal Pendidik 
an dan Latihan, Kolonel Sukanda 
Bratamenggala, di Bandung. Ke 
tjuali Kolonel S. Bratamenggala, 
selama berada di. Bandung pada   

Perang Dun 
Tidak Aka 

PERDANA MENTERI 

bay, pada hari Sabtu j.L, 
pribadi, keadaan internasional 

Diharapkannja supaja 
kedatangan pasukan Polisi 
di Mesir itu pasukan2 Inggris: 
Perantjis-Israel ditarik kembali 
dari wilajah Mesir. 

Atas pertanjaan pers, Bandaran 
aike mengenakan mengapa me 
nurut pen tnja tidak akan pe 
tjah Dorna Pan UI: 2 

1. Amerika “Serikat — jangl 
pandangan2aja akandipertimbang 
kan sungguh2 oleh Inggris dan 
Perantjis — sudah djelas ingin 
mentjegah timbulaja kemungkinan 
bahwa permusuhan? akan meluas. 

dengan 
PBB 

Inggris-Perantjis, bahwa apabila 
kedua negara-agressor ini tidak 
mentaati sjarat2 resolusi PBB (pe 
narikan kembali pasukan2 mere 
ka dari Mesir). maka-mereka tak 
dapat mengharapkan sesuatu per 
tolongan dari AS apabila URSS 
bertjampur tangan di Timur Te- 
ngah. 

2. Di Inggeris sendiri terdapat 
pendapat jang kuat jang terang2 
an menentang tindakan2 kabinet 
Eden. Kemungkinan tipis sekali 
bahwa pemerintah Eden berani 
memikul risiko suatu peperangan 
jang ditentang oleh suatu bagian 
besar dari rakjatnja. 

3. URSS sama' sekali tidak 
ingin mentjetuskan perang dunia 
HI. mengingat bahwa “ didalam 
URSS sendiri terdapat pertenta- 
ngan paham jang tadjam menge-   lam tembak-menembak jang ter: 

djadi telah tewas 5 orang Mesir 
dan mendapat luka? seorang 
Mesir lainnja sedangkan dikala- 

kanan Ke 

. Sudah Buka 
MARKASBESAR Palang Mera 

ternasional belum menerima nota 

ri Kairo, 

Dalam notanja tadi penferintah 
Mesir menjatakan bahwa koman- 
do Iriggris-Perantjis menghambat 
hambati kereta-api Palang Merah 
jang datang dari Kairo jang hen 
dak melintasi garis demarkasi jg   ri Damescus mengatakan, menu- 

Irut kalangan jang mengetahui, 

dua buah bom peledak dilempar 

Ikan kegedung Bang Inggeris tsb. 

  

DUA PESAWAT TERBANG 

letaknja 25 mil sebelah” selatan 
Port Said. , 

| Tapi, kata djurubitjara, Perhira 
punan Bulan Sabit Merah (ai Hi 
lal Ahmar, ,,palang merah” Me- 

Bioskop2.: Pan Rumoh2 Makan Di Kairo 

mumkan malam Minggu jl. bahwa pelaksanaan pekerdjaan untuk 
meringankan penderitaan rakjat di Port Said telah diperlambat oleh 
komando tentara Inggris-Perantjis. Seorang djurubitjara Palang Me- 
yah di Djenewa menerangkan bahwa markasbesar Palang Merah In- 

na, bupati Arwoko dan rombo-| pada tg. 17/11, jang pertarna me 

anna pecadareikan seentah Bar f'edak dan menimbulkan lobang dibangun dgn -biaja Rep, 200000 Ibesar pada temboknja, sedang- 
Barak jang kedua belum selesai kan bom jang kedua menimbul- 
seluruhnja, karena — kekurangan, Na ad 1 ia biaja. Menurut rentjana oleh pe- Ikan kerusakan pada an 
merintah pusat telah ditetapkan | lainnja dari gedung itu jang 
pembikinan 2 buah “barak di pergunakan sebagai tempat ber- 

  

Mungkid dan desa Ta | s Gg 5 4 
biaja Rp. MO Oa Sea kumpul oleh suatu club ingge 
Arwoko pembangu “bi s7 Itu Hris. 
dihsahakan dgn mentjontoh apaje | Orang2 jg. melemparkan bom2 

3 Pernak ata seling | sir) masih terus mendesak koman 
rang telah tewas “dan 7 do Inggris-Perantjis supaja' meng 

orang lainnja mendapat luka2 ke idzinkan kedatangan lebih banjak 
tika sebuah esawat p perbekalan di Port Said. 
dari Angkatan Ti Tan Mana Diterangkan bahwa gerbong2 ke 

9x a 40. bertu|reta-api Palangmerah jang muat brukan dengan sebuah pesawat obat2an achirnja dibolehkan  me- 
pembom AS diatas landasan pang masuki Port Said, tai menga 

ala ii # Ti It, jang muat bahan makanan .untu 
Pn Tn Lincoln. rakjat Port Said jang terantjam 

. - "Jakibafkam ter hahaja kelaparan dilarang masuk 
bakarnja kedua pesawat itu dan 
dua pesawat pembom lainnia. Ke   ada di Djawa Timur, terdiri dari 8 rpangan, kamar untuk kepala asrama, kamar W.C., kamar man 

peledak itu dapat melarikan diri. 
(Antara). : 

    
  

Djaksa Tjela Fihak Bea - Tjukai — 
Ada N.V. Jg Djadi ,,Anak Emasnja"'? 
DALAM PERKARA dua per- Kongsi, dengan kedua direkturnja 

usahaan asing Tionghoa dimuka bernama Jo Hiong' “Teng dan 
Pengadilan Negeri Samarinda, jalThioe Soey Chfe, jang dipersalah 
itu perkara penimbunan barang kan menimbun barang2 — berupa 
seharga Ik. Rp. 350 ribu, Djaksa karet dan kulit buaja, ular, bia- 
S. Engel menjatakan keheraman- wak serta meritja didalam gudang 

bahwa di Port Said 
kup bahan makanan”. 
Ketjuali itu, komando 

agresor menolak kedatangan 4 
orang djururawat ,,Bulan 

oleh komando Inggris-Perantjis. 

rugian ditaksir ada $ 6.000.000 
Pemikian dikabarkan oleh AFP. 

kereta-api tsb. 
terus ke Port Said hanjalah utus- 
an resmi perhimpunan tsb dan 
utusan Palang Merah Internasio- 
nal dari Djenewa. 

dada al at KN ka Sebagaimana diketahui, di Port 
Pen . Pitak djabat Bea 8 Said pernah  terdjadi penjerbuan 
Ijukai-pun tidak pernah lagi me rakjat terhadap gudang?  hahan 
meriksa surat2 idjin. Dalam pe- 
nutitutannja Djaksa menjatakan 
pendapat tentang adanja kemung 
kinan, bahwa para pengusaha itu 

makanari tentara Inggris, karena 
mereka lapar. Kepala djawatan ke 
sehatan Mesir di Port Said dalam 
pada itu menerangkan bahwa per 
sediaan obat?an dan desinfektant 

tentara ike Padangpasir 

: Sabit | 
Merah Mesir jang datang dengan j 

nja, mengapa 

tidak pernah | 
saan? Mengapa Pe 

  

    

    

    

  

  

     

   

     

   

Pemantau se 
djadi ,,ana "dari pihal 
Dowane: di erni 
dapat ke 
terbukti seka , djika ou 

     

   
  

ng dan Kioe 

setelah bertahun- gudang mereka tanpa idjin. Lung 
tahun terdjadi pelanggaran seperti dengan adanja kegentingan di T: 
itu pihak Djawatan Bea & Tjukai ' 

melakikan pemerik Djaksa supaja masing2 dari dua 
rengapi Kioe Tay orang terdakwa itu didjatuhi hu 

(salah satu dari dua N.V. jang kuman pendjara 1 bulan dengan 
itu) seolah-olah men perdjandjian satu tahun, 

'men- dak kurang dari Rp. 350.000, di 

sedang seperti ,rampas. 

,' kesulitan kedua terdakwa tsb. mengakui ke 

perkara N|kan, bahwa mereka slupa” kasih 

: Tay laporan, sedang — menurut kata 

menimbun tanpa idjin berhubung 

tuntutanj mur “Tengah. Iapun katakan, bah 
wa penguasa NV Liong Tjhiang, 
jang dulu bernama NV Liong 
Khong, pernah mendapat perkara 
karena melakukan penjelundupan 
kulit keluar negeri. Sebab itu ma 
ka ia merasa heran, mengapa pe- 
langgaran2 itu dapat berdjalan la 
ma dengan tiada ada penteriksaan 
dari pihak Djawatan Bea dan Tju 
kai, sedang NV Kioe Tay tampak 
nja adalah seperti 
pihak Douane, (Antara), 

menjetudjui Hakim 

sedang 

k barang2 mereka, jang harganja ti 

Dalam pemeriksaan perkara ini 

Isalahan mereka, dengan mengata   
ja - 

    Hg   

»anak emas Im 

disana sangat kurang. Menurut 
komunike Mesir, sebaliknja tenta 
ra Inggris  menjuruh berkumpul 
anak2 Mesir jang kemudian diberi 
makanan — untuk dipotret, jang 
potretnja kemudian disiarkan ke- 
pada pers dunia sebagai propagan 
da. bahwa tentara Inggris memper 
lakukan mereka ,,baik2”.  Disam 
ping itu polisimiliter Inggris me- 
ngakui terdjadinja perampokan2 
oleh serdadu2 Inggris. 

Suasana di Kairo sekarang. 
Sementara itu wartawan kantor 

berita Inggris Reuter tulis dari 
Kairo pada tgl. 16/11 jl, bahwa        

   

  

sai politik umum, sedangkan ba- 
niak diantara negara2 tetanggania 
di Eropa Timur sedang mengala 
mi perasaan tidak puas dari rak 

Port Said 

Seperti Biasa 
h Internasional di Djenewa mengu 

Meskipun Keadaannja Sulit & Berbahajo 
ejakinan P. M. Bandaranaike 

Ceylon Solomon. Beardaranaik mengatakan kepada pers dilapangan terbang Santa Cruz, Box. 
bahwa menurut pendapatnja setjar: 

rupa hingga akan meletus Perang Dunia II. Ta i, kata Bai daranaike, keadaan sekarang memang 'sapgat sulit dan berb: baja, tidak bidjaksanalah apabila bersikap mudah puas2 sadja. 

: 2 (entah dalam menentukan 

Inggris Dan Perantjis 
Larang Pemasukan Ma 

achir minggu il, Djaksa Agung 

ia Ke - Tiga 
n4Meletus 

2 

dewasa ini tidaklah sedemikia 

jatnja, jang semakin tumbuh. 
Bandaranaike terbang menmudju 

kepersidangan Madjlis Umum P 
B.B. di New York, dan'ia akan 
singgah 12 djam lamanja di Lon- 
don... (Antara). | 
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   jaksa 

sudah d 

Suprapto djuga telah melakukan 
pemeriksaan atas diri sedjumlah 
perwira? A. D. dalam lingkungan 
Territorium II dan ' sedjumlah 
orang2 sipil, jang dianggap mem 
punjai sangkut paut dengan per- 
soalan2 jang timbul dalam ling: 
kungan Angkatan Darat dewasz 
ini. 

: Untuk keperluan pemeriksaan 
tersebut, pada hari Kemis dar 
Djum'at minggu j.l- itu, Djaks: 
Tentara Agung telah pergi dgr 
pesawat terbang ke Bandung. 

Diperoleh keterangan selandju 
nja, bahwa ketjuali di Bandung 
pemeriksaan? djuga telah dilaku: 
kan oleh Djaksa Agung di Dja- 
karta terhadap diri perwira2 jane 
dianggap mempunjai hubungan dx 
perkembangan2 jang terdjadi da 
lam Angkatan Darat tersebut. 

Djaksa Agung . adakar 
pembitjaraan dgn Kom 
Resimen Infanteri XIII, 

Dalam hubungan dengan per 
soalan2 jang terdjadi dalam A.D 
itu, wartawan ' Antara” selandju: 
nja mengabarkan, bahwa padi 
hari Saptu jbl., Djaksa Tentar: 
Agung Suprapto telah mengada 
kan pula pembitjaraan2 dengar 
Komandan Resimen Infanteri XII 
di Bogor, Major Achmad Wiran: 
takusuma. 

Seperti halnja dengan pembiti: 
raan-pembitjaraan jang dilakukar 
dgn KSAD Nasution, djuga pen 
bitjaraan2 jang dilakukan Djaksz 
Agung dgn Major Achmad Wirz 
natakusuma itu, menyrut ketera 
ngan, mempunjai hubungan erat     

PGP Tak Se 
susi" Lagi « 

Maka Perlu 'Ditindjau 
Kembali—Kata Mert. 

Sudibjo 
MENTERI Penerangan Sudi- 

bjo menerangkan atas pertanjaan 
»Antara” kahwa pembentukan 
Panitya Negara untuk menindjau 
kembali PGPN 1955 disebabkan 
baniaknja amandemen? jang di 
adjukan kepada Pemerintah, Di 
katakan "bahwa PGPN itu kini 
tidak sesuaj Jagi dengan keadaan 
Can perlu ditindjau kembali, se- 
dang Panityanja akan dibentuk 
sofjara luas. Menurut Menteri, 
dalam Panitya itu akan duduk 
waki!2 dari RKS Pusat dan dgn 
adanja Pan'tya Negara ini, Pa- 
nitya Gadjih PGPN tidak akan 
perlu lagi bekerdia. 3 
Tentang Panitya Negara. jang 

diserahi tugas menjelidiki  pem- 
bagian wilsjah RI. dari sudut 
ketatanegaraan, ekonomis dan so 
sial kulturi!, Menteri Penerangan 
atas  pertanjaan menerangkan, 
bahwa hal itu diperlukan  Peme 

pem- 
bagian wilajah2 propinsi sesuai 
dengan Undang? Pokok “ Peme- 
rintah Daerah jang sekarang se- 
dang  dibitjarakan oleh DPR. 
Atas pertanjaan dikatakan bahwa 
pembentukan Panitya itu sama 
sekali tidak ada hubungannja de 
ngan 2danja tuntutan2 dari: ber- 

bagai front pemuda seperti Front 
Pemuda Surda dll. Pembentukan 
kedua panitya tsb. adalah putu 
tan sidang Kabinet jl. (Antara). 

Belanda Pre     
protes dari pemerintah Mesir, wa- 

jaupun sudah diwartakan bhw nota ini,memang telah dikirimkan da- 

rupakan kamp bersendjata, krisis 
belum lagi berlalu. Tapi kota Kai 
ro dengan tjepat sudah pulih kem 
bali kehidupannja sehari-hari, 
walaupun ketegangan masih tera- 
sa... 
Menurut orang2 asing jang su- 

dah lama tinggal di Mesir dan 
banjak pengalamannja mengenai 
keadaan di Timur Tengah, seka- 
rang utk pertama kalinja dalam 
sedjarah modern ' Mesir seluruh 
rakjat tampaknja merasa, bahwa 
mereka sendiri melakukan . peran 
Galam nasib  tanah-air mereka. 
Penindjau2 asing tadi mengatakan 
bahwa dikalangan rakjat Mesir 
jtampak djelas semangat patriotis 
me. Sungguh keadaan jang  sa- 
ngat berlainan dgn dizaman Fa- 
rouk, 

“Dewasa ini didjalan-djalan raja 
Alasan jang mereka adjukan ialah |tampak sangat banjak lalu lintas 

sudah tju- 'militer, Tank2 berderu-deru menu 
dju ketempat2 jang strategis, dan 

Barat, misalnja 
ke Sollum atau Hidi Barrani. Se- 
gala orang asing, termasuk djuga 
langgota2 corps di plomatigue, ka- 

Jang dibolehkan tja-depan mobilnja ditempeli dgn 

! 
bendera kebangsaan masing2 
ketjuali Inggris dan Perantjis — 

Idan ditulisi dengan huruf2 Arab 
jang djelas nama negara mereka. 

Bioskop2, restoran2 dan | cafe2 
buka seperti biasa, djuga pada ma 
lam hari. Waktu Kairo masih me 
ngalami serangan2 udara, dalam 
mana seluruh penduduk pergi ber 
sembunji kelobang2 perlindungan, 
segala toko dll sudah tutup mulai 
hari sendja. 

Djalan2 sudah terang-benderang 
lagi penerangannja. Toko2 seperti 
di Sbaria Kasran-Nil atau Soli- 
man Pasha masih buka 
2 djam sesudah matahari terbe- 
nam, Dibagian2 peminggiran ko- 
ta, mahasiswa2 universitas siang- 

      
    

   
   
   

      

    

  

tempat2 strategis, 

vil, 
tjam pakaian seragam: beli 

ra Inggris, Di Mesir masih 

pk. elas dalam keada- (dan 4 sampai 5 ribu warganegara 
an Rerperang i rantjis (Antara-Reuter), 

Ka “budajaar Indonesia 
“Kon Kataviantoh Gerootsehap 
van K ursten anWetanscha T 

  

Ne
ta
 

  

selama 

malam berganti-ganti berdjaga di 
bersendjatakan 

senapan. Ada jang berpakaian si- 
ada pula jang memakai sema 

dari 
toko2 atau dipasar jang djual ba- 
rang2 surplus dari gudang2 tenta 

ada 
kira2 2.000 penduduk sivil Inggris 

.tes Lagi " 
Mengenai Penghapusan 

. Hutang2 ea MP B, 
PEMERINTAH Belanda mem 

beritahukan kepada Tweode Ka- 
mer bahwa tgi. 3 Nopember jl. 
Pemerintah Nederland mengirim 
kan nota kedua kepada Pemerin- 
tah Indonesia di Djakarta jang 
pokoknja memprotes putusan Dia 
karta mengenai penghapusan hu- 
tang-hutang KMB dan tetap men 
desak sunaja Peraerintah Indo- 
uesia memndjau kembali putu- 
sannja tsb. Seperti diketahui 
nota protes Belanda je pertama 
disampaikan kepada Pemerintah 
Indonesia tgl. 19 Agustus 1. ke 
mudian didjawab Pemerintah tn- 
donesia dalam nota djawabannja 
tel. 18 September, Dalam nota- 
nja jang kedua fadi Pemerintah 
Belanda a.l. menjatakan tdak 
dapat menjetudjui tiara Pemerin 
tah Belanda diberi tahu tentang 
pulusan2 itu dan tidak dapat 
menerina alasan2 jang dikemu- 
kakan pihak Indonesia sebagai 
mofivering dari putusannfa Hiu, 

  
(Antara) kungah piravinan Kabinet,: jaitu 

dengan situasi dan persoalan2 jc 
terdjadi dikalancan A.D. dewasa 
ini. 

Kolonel Sapari belum di 
periksa. 

Kabar selaadjutnja- jang diper- 
oleh “Antara” menjatakan, bahwa 
sampai hari Senin.kermarin: bekas 

Adjudan Djenderal MBAD, Kole 
nel Sapari jang djuga sererti dike 
tahui dewasa ini dikenakan huku 
man disiplin karena dituduh ter- 
sangkut dalam kegiatan2 politik 
belum diperiksa oleh Djaksa 
Agung. Pemeriksaan terhadap di 
rinja, besar kemungkinan akan d 
lakukan dalam waktu jang sing- 
kat ini. Mengenai persoalan? da- 

langan Angkatan Darat itu, sam 
pai Senin kemarin masih tetap 
tampak adanja kesibukan2 dikala 
ngan pimpinan Angkatan Dara: 
serta disementara kalangan. pedja 
bat2 tinggi pemerintah. (Antara) 

Lima perwira A.D. da 
pat panggilan KSAD. 

Dalam pada itu lima perwira 
Angkatan Darat di Bandung jana 
diketahui telah mendapat panggi- 
lan KSAD ke Djakarta untuk di 
mintai keterangan2nja sekitar soal 
Angkatan Darat dewasa ini ialah 
Major Suwarto dari Artileri, Ma 
ior Moh. Saleh Sadeli dari Kava 
leri, Major Moh. Saleh dari In- 
spektorat Djenderal — Pendidikan 
dan Latihan, Kapten Zainul Arifin 
dari Inspektorat Djenderal Pendi 
dikan dan Latihan dan Kapten Su 
tardio dari PSM (Paberik Sendja 
ta dan Mesiu).   

guna diselidiki lebih djauh sebagaimana mestinja. 

lam hubungan kegentingan dika-|'a 

HARGA LENGGANAN: 

DLM, KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) -- Rp. 13— 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp, 13,-— - Rp. 3:— & Rp. 16,— 

LUAR KOTA : , Suara Merdeka” (dengan materai) -- Rp. 14,— 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp-3,— 25 Rp. 17,— 

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

ETJERAN : ,Suara Merdeks” Rp. 0,75. Minggu Ini” Rp. Ly 

Kol. Bratamenggala Di 
Periksa 

: 2. 4 2 5 . Djuga Sedjumlah Perwira-Perwira Lainnja Ikut AD 
» : » Didengar (Keterangannja — KSAD Adakan - 

| . : E « . i F 1g Pembitjaraan2 Dengan Djaksa Agung 
“KSAD DJENDERAL MAJGR A.H. Nasution Senin pagi Remaren mengadakan pembi 

tjaraan2 selama Lk. 1 djam dengan Djaksa Agung Suprapto. 
ngan Djaksa Agung itu, menurut keterangan2 jang diperoleh »Antara”, mempunjai hubu- 
ngan erat dengan perkembangan2 dan situasi dalam. Angkatan 
riksaan2 jang dilakukan terhadap diri perwira2Z A.D. jang dituduh tersangkut dalam kegia 

Angkatan Darat Senin pagi kemaren sementara itu menerang 
kan, bahwa persoalan jang menjangkut diri Kolonci Sukanda Bratamenggala dan Kolonel 
Supari Gang telah dibebaskan dari tugas mereka dan sedjak beberapa lama ini dikenakan ta 
hanaa-rumah, Red), oleh pimpinan Angkatan Darat 
saan Pengadilan Tentara (Masistraat), 

Agung 

Pembitjaraan antara KSAD de 

Darat dewasa ini serta peme 

iserakkan kepada pihak Kedjak 

Dua diantara merexa itu telah 
dibebaskan dari tugasnja, ialah 
'Major Moh. Saleh Sadeli dan Kap 
ten Zainul Arifin. (Antara). 

5 Orang Utk Tja- lon Ketua Kon- Sa Sstituante “ TER Ah 

3 Diantaranja Mengun 
darkan Diri 

BERITA interlokal dari Ban- 
dung jang disampaikan kepada 
kita menjatakan bahwa dalam 
sidang pemilihan ketua, kon- 
fiftuante jang dilangsungkan Se- 
ain malam oleh ketua sementara 
1. Ridwan dari NU baru diba- 
Hakan nama2 dari tjalon ketua 
jang diadjukan oleh partai2. 
Mereka itu masing2 jalah 1. Prof. 
Abidin (Partai Buruh), 2. K. H. 
Dachlan (NU), 3. Njoto (PKI), 
i. Mr. Wilopo (PN), 5. Mr. 
Moh. Yamin (Gerakan Pantja 
sila), 3 Dari 5 orang tjalon tsb. 
telah mengundurkan diri ialah 
Prof. Abidin, Mr. Yamin dan 
Nioto. Dengan adania 3 orang   tjalon jang mengundurkan diri 
tu maka tjalon jang diadjukan 

oleh wartawan United Press di 
yut sumber2 tadi, komandan 
Cjenderal major Kyo Kroenic,     

   Gidatargkan dari Uni Sovjet. 

Sumber keterangan tadi  sete-|: 
rusnja mengatakan bahwa .me- 

eka tidak 'tahu “apakah 
kan2 infanteri Sovjet itu 

kan untuk memperkuat 
yja divisi2 lapis badja Sov 

semuanja ada 13 sam- et jang 

pasu- 
dida- 

se- 

   

    

pai 15 divisi jang sudah ada di 
» ataukah untuk. meng 

santi mereka dimasa depan 

'ang sudah dekat. Divisi2 lapis 

tadi dipergunakan . untuk 

indas pemberontakan. 
pisRadio Budapest ' malam 

Minggu jl. mengutip berita ,,Nep 

Szabadsag” (suara Partai Peker- 
dja Hongaria) jang mengatakan 

bahwa pasukan2 Sovjet setjara 

berangsur-angsur akan ditarik 

kembali dari Hongaria. 

,..Satuan2 buruh jang 

djiata” jang direntjanakan . olek 
pemerintah Kadar, dapat meru- 
pakan sebuah badan tetap guna 

          

bersen- 
  

menggantikan pasukan2 Soviet. 
Disamping itu, tentara ' Honga- 
ria Jan polisi bertugas -memu- 

  

Pemerintah 

wa seksi Pertahanan Parlemen 

djojo pada har: Senin malam 

Menteri, y 
Salah seorang anggauta Seksi 

Pertahanan Parlemen menjata- 
kan, bahwa ada tiga soal urgent 
ig akan dibitjarakan dalam ra 
pat kerdja Senen malam iu, teta 
pi tidak didielaskan apakah tiga 
soal urgent vg dimaksudkan itu. 

Sementara itu, salah seorang 
menteri menjatakan, bahwa diha 
rapkan oal Angkatan. Darat itu 
Selasa malam - djuga akan dila 
porkan oleh “Menteri Pertahanan 
ad, kepada sidang kabinet. 

Menteri tsb — jg tidak mau 
disebut namanja — menjatakan 
selandjutnia, bahwa kegiatan2 Pe 
merintah dalam menghadapi ma 
salah Angkatan Darat dewasa 
ini nampak serbatas dalam ling-   
diri Dibelakang K.S.A.D. 
Dalam Beleidnja Mengenai Angkatan 
Darat — £osl Angkatan Darat Dibawa', 

Keseksi Pertahanan Parlemen 
WARTAWAN ,,ANTARA” memperoleh keterangan, bah 

pat kerdja dengan Menteri Periahanan a.l. Mr. Ali Sastroami 

disekHar perkembangan? terachir mengenai Angkatan Darat. 
Menurut keterangan2 tsb. kemungkinan besar sekali, bahwa 
apabila Menteri Pertahanan a.i. berhalangan menghadiri rapat 
kerdja sebentar malam, maka KSAD Nasution akan mewakili 

& GKS Ber- 

merenijanakan diadakannja ra 

untuk membitjarakan soal-soal 

Perdana Menteri jg djuga merang 
kap Menteri Pertahanan a.i. ka 
rena dalam menghadapi soal ini 
kesan2 seolah-olah para politici 
terlalu banjak ikut tjampur da 

  

Persembu- | 
ojian Lubis 
Tak Benar Lubis ' 
Mondok Dirumah : 
Burhanuddin Ha- 
rahap — Kata Sj. 

Usman     
SJARIF USMAN Ketua Seksi 

Pertahanan Parlemen membantah 

sebagai hal jg tidak benar sama 

sekali berita2 jang mengatakan 

bahwa Mr. Burhanuddin  Hara- 

hap memberi pemondokan Kepa- 

da Zulkifli Lubis dan Zulkifli 

Lubis telah . berhubungan dan 

mengadjak beberapa pemimpin 

Masjumi antaranja Sjarif Usman 

sendiri. Bantahan Sjzrif Usman 

ini dinjatakan kepada pers dan 

berita2 jang dimaksudkan jitu 

ialah berita2 jang dimuat dise- 

buah surat kabar di Djakarta. 

Sjarif Usman menjesalkan bah 

wa berita2 itu dilantjarkan djus 

tru setelah seruan Pemerintah 

dan GKS kepada pers supaja 

membantu mendjernihkan keada 

an. Dalam suagana jg ernstig ki 

ta harus berhasil mengeluarkan 
pendapat stan menjiarkan berita 
djangan menambah keruhnja sua 
sana. demikian Sjarif Usman. Ja 
mengatakan bahwa dalam berita 
itu tampak usaha hendak meme 
tiah Masjumi dari dalam dgn. 
memberi gambaran sebagian pe- 
mimpiy2. Masjumi pro Lubis dan 
sebagian lagi tidak. Masjumi sa 
tt dalam pendiriannja. kata Sia- 
rif Usman menambahkan, - jaitu 
ingin menjelamatkan Angkatan 
Darat untuk keselamatan negara 
kita R.I. (Antara). 
  

untuk ketua konstituante tinggal 
Cua orang ialah K.H. Dachlan 
dari NU dan Mr. Wilovo “dari 
PNI. Sidang kemudian diundur 
untuk dilandjutkan hari Selasa 
pagi djam 9.00. Patut diketahui 
bahwa dalam pentjalonan tsb. 
dari Masjumi tidak mengadjukan 

tjalon. 

200.000 Serdadu Rusia 
Memasuki Di Hongaria 
Belum Diketchui Apakah Untuk Meng- 
gontikan Jong Lema Ataukeh Untuk 
Memperkuot — Tudjuan Pemberontekan 
Sukan Utk Pemulihan Pemerintohan Fasis 

SUMBER2 PEMERINTAH Hongaria (kabinet Janos Ka 
Jar). menerangkan hari Minggu bahwa pasukan2 Sovjet yang 

diangkut dengan kereta-api terus-menerus memasuki wilajah 
Hongaria, melalui setasion Zahony. Demikianlah diwartakan 

Budapest, Russel Janos. Menu 
pasukan2 Sovjet di Budapest, 
menerangkan bahwa 20 buah 

divisi infanteri jang terdiri dari 200.009 orang lebih sedang 

hkan kembali 'ketertiban, dan 
ini harus. diper- 

kuat. Satuan2 tentara Hongaria 

sudah mulai bertugas di Buda- 

pest. 
PM Kadar mengumumkan bah 

wa segera sesudah ketertiban di 

pulihkan, pemerintah akan me- 
rundingkan masalah penarikan 
kembali seluruh tentara  Sovjet 
Jari Hongaria, dengan -. pembe- 

sar2 Sovjet. Seterusnja ia menga 
akan bahwa Hongaria akan be- 

unding dengan negara2 Eropa 

Timur Jainnja mengenai  Pakt 
Warsawa., 

Kadar seterusnja mengatakan 
bahwa pemogokan umum di 
Jongaria jang sebagian masih 

ada sampai Sabtu itu, ,,tidak po- 
puler”, ,,karena buruh tahu bah 

St 
xedua badan 
  

ya akibat pemogokan ini ada- 
ah kem-laratan”. f 
Koresponden istimewa ,,Reu- 

ter” di Budapest, Ronald Fargu- 
har, mewartaran bahwa Sabtu jl. 
buruh sudah mulai berkumpul di 
pabrik-pabrik tempat mereka be 
kerdja, tapi bukannja untuk be- 
kerdja, melainkan hanja berkum 
pul sadja. Sebagaimana disiarkan 
oleh Radio Budapest, Hongaria 
sedang mengalami kekurangan ba 
han bakar. Tapi menurut kete- 
rangan pekerdja2 jg diinterview 
Reuter, mereka tidak akan mulai 
bekerdja selama pasukan2 Sovjet 
belum ditarik kembali dari Ho- 
ngaria. 

Pemogokan umum berlangsung 
sedjak 23 Oktober jl. sedjak ten 
tara Sovjet bertjampur tangan. 
Sabtu jl. pabrik2 di 2 kota pe- 
peminggiran Budapest jg merupa 
kan pusat industri, Ujpest dan pu 
lau Csepel, masih djuga belum 
bekerdja. 5 

Berira Reuter dari Wiena me- 
ngatakan bahwa seorang pengung 
si dari Hongaria jg tiba di Wie- 
ua membawa sehelai copy dari 
pada manifesto jg dikeluarkan 
oleh Panitya Revolusioner, jg 
a.l. terdiri dari "Petroefi Club”, 
ialah perhimpunan pengarang2 
Hongaria dan perhimpunan2 ak- 
tris-aktris serta producer film, 
dan lain2.   lam persoalan tsb. harus dihi- 

langkan. : . 
Menurut keterangan ig diper 

rus 
beleidnja kepads Pemerint:h, da 
lam hal ini Menteri Pertahanan, 
tapi segala sesuatu dalam meng 
hadapi situasi disekitar Angka- 
tan Darat itu diserehkan kepada 
kebidjaksanaan KSAD Nasution. 
sedangkan Pemerintah dan GKS 
berdiri dibelakang KSAD.   (Antara). 

Kata Bevan:Eden & Khruschev Sama 
sajap kiri Partai Buruh Inggeris. 
hari Sabtu menerangkan bahwa 
PBB akan gagal di Timur Tengah 
kalau tidak mengusahakan mening 
katkan taraf hidup disana. 

  

ANEURIN BEVAN, pemimpin 

Berbitjara dalam pertemuan Par 
tai Buruh di Birmingham dikata- 
kannja, bahwa Khruschev dengan 
langkah2nja di Hongaria sama to 
lolnja seperti Eden dengan politik 
nja terhadap Mesir. Menurut Be 
van, djika polisi internasional P 
BB di Timur Tengah hanja ber- 
usaha mentjegah Mesir dan Israel 
saling gempur, maka mereka akan 

Tololnja 
gagal. Satu2nja djalan polisi itu 
dapat mendjamin ketertiban di Ti 
mur Tengah bukanlah menunduk 
kan rakjatnja supaja mentaati ke- 
hendak PBB, tetapi hanja kalau 
PBB sendiri menerima baik tang 
gungdiawab untuk meningkatkan 
taraf hidup rakjat disana. 

Menurut Bevan, adalah salah 
djika satu negara dipandang se- 
bagai penerima kemurahan hati 

negara lainnja. Amerika Serikat 
sangat kaja-raja dan kuat, tetapi 
djika pedagang Amerika melan- 

  
  

tjong di Yimur Tengah, 
Arab meludahi ia, 

m0100 

Tentang politik pemerintah Inc 
geris di Timur Tengah, Bevan 
mengatakan bahwa Inggeris telah 
kembali kepada kekuatan sendja 
ca "untuk mentjapai maksudnja jg 
sebenarnja tidak mungkin bisa di 
tiapai dengan kekuatan sendjata. 
Maksud mendjamin navigasi be- 
bas di Terusan Suez, jalah mak 
sud Inggeris, tidak tertjapai, dan 
kalau. orang2 Inggeris di Mesir se 
lamat, hal ini lebih barjak karena 

djasa kolonel Nasser dan bukan 
karena djasa Eden, demikian Be- 
yan, (Antara-Reuter), 

orang 

  

Manifesto ini a.l. menjatakan 
oleh wartawan “Antara” itu, sebahwa pemberontakan rakjat Ho 
kalipun pada achirnia KSAD hangaria ini sama sekali bukannja 

mempertanggung-djawabkan dim3ksudkan untuk menegakkan 
kembali bentuk2 pemerintahan 
fasis, reaksioner atau kontra- 
revolusioner. Ditandaskan bahwa 
tudjuan revolusi ini ialah mele- 
njapkan tjara2 teror ig dipakai 
oleh regime Rakosi-Geroe dalam 
membina masjarakat sosialis. 
Tudjuan pemberontakan ini 

adalah pembinaan Sosialisme jg 
sedjati, dengan . tjara2 ig demo 
kratis. Ditegaskan bahwa bagi 
mereka, pemerintahan Janos Ka 
dar tidak aksentabel, mengingat 
keadaannia wktu pemerintahan 
ini mulai pegang kekuasaan, Se 
perti diketahui. Kadar menggu 
Engkan pemerintahan Imre Nagy 

olih ia minta bantuan tentara 
Sovjet. : 

Dalam . manifesto tsb. seterus 
nia diusulkan supaja' vasukan2 
Soviet di Hongari?s ' digantikan 
oleh suatu pasukan internasional. 
Disarankan supaja pertahsnan 
perbatasan2 Horgaris dan funk- 
si2 militer lainnia untuk Waktu 
jo terbatas diserahkan kepad. pa 
sukan2 dari megara2 lain (tidak 
disebut. negara2 mana), untuk 
menggantikan nasukan? Soviet. 

  

    

     

   

  

  Antara), 

   

    

Demikian a.l. isi manifesto tsb. '        
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LULUS 
( Telah lahir dengan selamat anak lelaki jang ke VII 

d : 
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Dan kami men Pn MN an kasih atas perawatan 
para djuru rawat di bawah pimpinan bapak Dr. Sardjono. 
Ibu dan nak sehat... 

pada hari Rebo-Legi sal 7-11-1956. di R. S. U. P. 
| Semarang. Aa / 

Lempongsari NG. 321 d. 
RATA "NM eMArang,. ga 

aa noh enno : 

ON, 
LA. Djatiwangi. 

Kami keluarga 
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Telah sedia untuk Saud 
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me SEISCAL” dengan Alat2nja. 

1 

Vulpen 3 Ba 

Alai2 Kantor/Alat2 Tulis. . 

Buku Peladjaran: SGB dan lain2. 
Buku Pengetahua um, Politik, Peperimbon dan lain.2 

Agen. Surat Kabar "SUARA DEKA” dgn. "MINGGU INI” 
Silahkan berhubungan kepada alamat diatas, harga tanggung me- 
muaskan. 

   

   

  

(000. SEMARANG AAN 
Tas Hege Djalan aranganjar, 

Us Tanpa, Kena Aa ata kelas? baru untuk PITNAN 
1 SEE dengan tingkatan2 : 

2. INTERMEDIATE, dan 

   

Semarang 

  

s8 

Pendaftaran: di LOYOLA KOLLEGE pada hari2 Senin 
. dan Rabu, djam 18.00— 20.00, disertai Uang Pendaftaran 

tu bulan. 
Principal, 

MARDIJOEWONO 
Gunungsawo 21 - Semarang. 

Rp. 15,— dan Uang Kursus sa 
: -e 

ih As E 

Jsjasan Pendidikan Kader Bank 
Jang didirikan oleh : 

PERHIMPUNAN BANK? NASIONAL INDONESIA 
Kursus A (Tingkatan permulaan) akan dimulai lagi dalam bulan 

DESEMBER 1956. , 
« LAMANJA KURSUS 1 (SATU) TAHUN. 

Keterangan“: s 1 3 

Dapat diminta pada SEKRETARIAT JAJASAN PENDIDI- 

KAN KADER BANK d/a KEMENTERIAN KEUANGAN 

DJAKARTA, pada hari SELASA, KEMIS, SAPTU dan hari 

  

» SENEN, .REBO, DJUMAT di DJL. LAWU .No. 5 

DJAKARTA. . | 
"Penutupan Pendaftaran: 

LAMBAT-LAMBATNJA TGL. 30 NOPEMBER 1956. 
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RADJA DARI SEMUANJA OBAT KUAT 

. £ 3 an aa Petai Indenkdia Jang Paling Tua dan Paling Terken i Seluru ndones 

2 ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 
Penjakit JERIAN (Spermatorhoea) IMPOTENTIE, Tanda-tanda Pe- 

njakit : Selalu Marah?, Muka Putjat, Makanan Kurang Mantjur, 
Perut Kembung, Kepala ing2, Lekas Tjape, Tidak Bisa Tidur, 
Kaki Tangan dingir, Semutan, Pikiran Tidak Tetap, Takut Takut, 

jantun: Na an: mana Selalu Mimpi Mimpi, Untuk itu semuanja 
DJARABNJA :   — kami sediakan T JANG TANGGUNG MU 

an an AG “Untuk Laki-Laki Per Botol Rp. 20.— 

AVUMATAZOL, Special Untuk Wanita - : Per Botol Rp. 25— 
-» GALINUS, Special Untuk Batuk Darah of TBC Per Botol Rp. 25.— 
TJAHAJA YUSUF, Buat hilangkan Itam? Djerawat, - : 
Panu, »Kukul, Kekolotan di Muka No. 1 Rp. 25,— No. 2 Rp. 10— 
BLACK HAIR DYE, (Obat Itam Rambut) 10076 Garantie 
Tidak Luntur dari ga Rp. 5— Rp. 10— Rp. 15— Rp. 20— 

an 

    

Rp. 25,— Per 1. 
SULFANOIL, Obat Kudis, Gatel, Koreng, Exceem d.L.I: 

Per Botol Rp. 5.— 

KATRAH-I-NOOR, Speciaal buat Mata Kurang Terang 5 
“Lihat Putih? dan Putih di Mata atau tumbuh daging 

dan lain-lain 5 Per Botol Rp. 15.— 
. NO HAIR LOTION, Buat Hilangkan Bulu-bulu, 

dalam tempo 5 menit, - | Per Botol Rp. 10.— 

AKREMPIL Buat Rheumatik Sakit Tulang? Entjok 
Per Botol Rp. 30.— 

AKSATAPIL, Buat Sesek Nafsu Bengek Per Botol Rp. 30,— 
AKSOZAPIL. Buat Penjakit Berbahaja bagian 
Kentjing dan NIER : Kk 3 No.1 Rp. 50.— 

ZALF WASIR, Special untuk hentikan Darah dan 

. mengetjilkan WASIR Per Botol Rp. 75— 

JULAB WASIR, Obat makan untuk ilangkan 
AKAR-AKARNJA WASIR . Ben ea ena 0 ai an 3 Rp. 50,— 

HOME DOCTOR REAMEDY. Istimewa Obat 
untuk Laki? Perempuan Anak? Minum dan Pakai Luar Rp. 10.— 

MINJAK ITEM RAMBUT. Special bikin item rambut dan 
bikin kuat rambutnja, dalam satu Djam rambut putih 

mendjadi item bagus dan bisa mendjadi keriting 10076 
Garantie tidak luntur. Harga per botol . KE RN ga ha Rp. 25.— 

HORMON CREAM. E NA PAMA 2 Lena aka Ja ena HP Oi 
MOON LIGHT CREAM. cial untuk ilangkan Djerawat 

Kekolotan. Item2 Panu2, Kukul, bikin halus dan tjantik 
“1 Kanlit:- Madan. kokrnn, Kena Moti pad AL 2 An Aa na RPu Ui 

MEPILAO CREAM, Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— 
DEPILATO CREAM. Untuk ilangkan bulu. Harga per Dos Rp. 15.— 
RADIUM OIL. Untok Laki-Laki . . . . . . : . . -Rp. 20,— 

HAIR TONIC CAPITOL OIL. Untuk penahan rontoknja 
. rambut, bikin tumbuh rambut banjak dan bikin keri- ” 

Ti : Sae ea as lalai Rp. 30.— 
3 .- VETO OIL. (Special minjak untuk bikin keriting rambut 
3 dan berombak-ombak). Harga , '. ..... . . . :'. ... Rp. 20.— 

. OBAT KUTU RAMBUT. Bikin ilangkan kutu-kutu ram- 
but kepala, Ha: PU aa ma pe am HipandOe— 

WONDERFUL CREAM. (Bikin tumbuh pandjang rambut Kumisnja 
dan bikin tumbuh rambut). Harga .. . . . .. . ... | Rp. 25. 

LEMON FRUIT SALT. Obat bikim Kurus Badan Darah Tinggi. Da- 

rah Kotor Makanan Kurang. Hantjur atau Kurang hafsu Makan 

Buang air besar Kurang Baik dll. . : . . . . . . Rp. 25.— 
- OBAT SAKIT Hana dan OBAT SEGALA SAKIT Tunangan Ka 
Pena men BN be Sae KAA ea ba De Ara p-'10.— 

RADIUM GRAND TONIC PILS, menjembuhkan penjakit Urat Sjaraf 
Lemah, Muka Putjat Perut Kembung, Otak Lemah, Djantung Ber- 
debar, Telinga berbunji, Buah Pinggang sakit, Kaki tangan dingin, 
semut-semutan, sering mimpi. atau takut, Marah2 lekas lupa, dan 

lain? penjakit. Maka itu kita sediakan obat Garantie 10075 MAN- 
DJUR dan MUDJARAB. Harga per botol . . . 0 Rp. 10— 

RADIUM LADY TONIC PILS, is the safest and surest reamdy for 
Lucarrhoea special untuk wanita supaja datang bulan tjotjok Da- 

rah Berhenti tidakdjalan, Badan kurus Pinggang sakit, Kepala Pu 

sing, Marah2, Pikiran Tidak tetap, Keputihan dan lain-lain. Pe- 
Ujakit. Barekega Dotot sana La oa AA Ta anda Rp110. 

RADIUM BEAUTY TETS CREAM. Guaranteed to make you more 
i an segala Noda2 di Bagian Muka dan suga Ber 3 : 3 Pine 

er # 

dan. Dje- 

L 

   i 1 dn AA In ON OORON 0 na Sa ea 
RADIUM €HARMIS FACE CREAM. Menghilangkan item2 
rawat kekolotan kukul, Panu2 atau bekas Tjatjar. 

  

  

  

AN SS aa na an 
RADIUM BLACK HAI DYE, Fine @uality 10075 Garantie. Tidak 

luntur, Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ......... Rp. 15.— 

RADIUM NAMI CREAM, Special untuk ketjantikan perempuan. 

“Hoop Der panai On On Ga su Bp3 Nose 
RADIUM NO HAIR PUDER. Buat ilangkan bulu2 hanja 5 menit. 
Harga per botol ..... Pn ba PA OR UANG, Lana sa Ta Rp. 5.— 

RADIUM NAMI P' Special buat njonja2 dan nona2 untuk ke- 
luntur. Rambut Putih djadi Item. Harga per botol ......:. Rp. 15.— 

RADIUM BLACK HAIR DYOIL. Rambut putih lantas djadi Item 
    

   

    

Rp. 12.— tidak luntur. 
NESIA SEMUANJA OBATS2 IKIRIM KE SELURUH INDO 

TAMBAH ONGKOS K | 1576. UANG DIMUKA. 

2 dkt oto 

per boto 

   
THABIB HAJER G, A. F, 

) : (4 Dijalan Tepekong No. 3 — MEDAN 

PUSAT PENDJUAL. ee Pt 
Word Famous Tabib Fachrud    
    

  

   

Semarang. 
'asar Djohar 1—2 Semarang. 

Pinggir No. 9 Semarang. : 
Djohar : 42 Semarang. 

an No. 58 Djokjakarta. 
jinan No. 75 Djokjakarta. 

Patjinan 81 Djokjakarta. norigan Sol 

   

     
     Be ala 9 71 Nonon 

oko Pakistang Sungcjudan Solo. 
S.M. Hamdul Azis Kemaben ketan 24 Solo. 

Lp me ntudknndaebaautuntoaah Aa Sbb bo beneran aan an 

| Menerangkan segala hal2 penghidupan peruntungan, pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan rhemberi advies untuk menghindar- 
kan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang 
mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
ciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 

gin hamil, karena kesehatan. 
na —.CONSULT Rp. 15.— 

. Hotel GRAND e 
Telf. Smg: 1395 — KAMAR No. 12 
. Plampitan — SEMARANG. 

. 
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IPandean Lamper 
I—tAda Gerakan:   
lah tehnik dari golongan Belan 
per Semarang telah dikepung 

Belanda itu diserbu 

  

jang tepat sekali pihak polisi 

hingga kedjadian2 jang menge 

nik itu sudah dikepung dari de 
'pan dan dari belakang, rupa2nia 
| rakjat tetap mentaati pada 'slai2 
negara, sehingga setjara kerang 
sur2 mereka mau disuruh bubar 
tanpa mempergunaka, kekera- 
san. ara 

  
Dalam hubungan ini dapat di 

tjatat, bahwa pada djam tersebut 
diatas adalah pada waktunja mu 
rid2 sekolah tehnik jg kesemua 
nja terdiri dari pemuda2 Belan 
da Indo bubar sekolah. Kira2 se 
banjak 50 a 60 orang. Pada saat 
anak2 sekolah itu bubar, - dgn. 
sert, merta murid2 tsb. diserbu, 
'Untungnja segera murid2 tsb. 
masuk .kesekolahan kembali dan 
semua pintu ditutup. Walaupun 
demikian, lemparan2 batu baik 
dari belakang maupun dari de- 
pan rumah sukar dikuasai. 

Kedatangan alat2 negar, tsb. 
paling sedikit memberikan peng 
harapan untuk meredakan suasa 
na. 

: Apa jg djadi sebabnja? 
Sampai sekarang belum diper 

oleh keterangan2 apa jang men 
diadi sebab musahab terdjadinja 
perkara ini, 

Tetapi jg terang, pada waktu 
anak2 Belanda Indo itu sudah 
bersembunji didalam sekolahan, 
maka kepala polisi seksi.II R. 
Sriwidigdo memberikan nasehat2 
nja kepada pemuda2 Indo terse- 
but, jang antara lain dikehendaki 
agar dari fihak mereka mengua- 
sai diri. Antara Jain dalam ting 
kah laka, misalnja ketika ber- 
sepeda dsb.nja, djangan memberi 
kan pandangan seolah2 memar- 
tjing2 sentimen rakjat. 

Selain itu, banjak orang men- 
duga, ada kemungkinan djuga 
bahwa peristiwa itu merupakan 
akibat peristiwa pergulatan antara 

sekolah Indonesia didjalan Tanah 
Putih Semarang dalam minggu 
jang lalu. 

5 Sekolahannja ditutup. 
Untuk menghindari “kemungki- 

'Inan2 jg tidak diharapkan, maka 
direktur dari sekolah tehnik di 
Pandeanlamper itu sudah diperin 
tahkan “agar untuk sementara, 
waktu menutup sekolahnja, sam: 
pai keadaan mendjadi reda kem: | 

bali. | 

Dapat djuga dikabarkan, bah- | 
wa ada desas-desus jg mengata- | 
kan bahwa dikalangan Belanda ' 
Indo itu menjimpan bendera me- 
rah-putih-biru dengan. ditulisi 
"Al. (Anti Indonesia). Tetapi 
ketika poliSi seksi II melakukan 
penggeledahan di Sekolahan Teh 
nik tsb. tidak diketemukan bukti 
bukti jang mentjurigakan. 

Pad, wakiu suasana itu sudah 
dapat diredakan, kira2 pada dj. 
01.00. tengah malam (Sabtu- ma 
lam) denga, mendadak ribuan 
orang telah datang kekantor sek 
si HL di Djomblang. Kebetulan 
pada ke.ika iru kepala seksi- di 
sana masih menjelesaikan kewa 
djibannja. Ribuan orang ini me 
nanjakan apakah betul pemuda 
pemud.,. Indo itu dari sekolahan 
Pandeanlamper dibawa ke seksi 

1:19? Pertanjaan ribua, orang jg. 
(demikian itu dengan sendirinja 
(| menggetisahkan. Tetapi kepala 
seksi MH segera memberikan dja 
waban, bahwa hal itu tidak be 
tul. Kalau tidak pertjaja, orang 
boleh. memeriksa kedalam kan- 
tor, ? 

Pendjelasan mana rupanja bisa 
memuaskan ribuan rakjat tadi 
dan segera mereka itu bubar. 

  
Karangpanas dapat gili- 
ran, 

Pada pagi harinja, Minggu, se- 
kolah tehnik di Karangpanas 
mendapat giliran didatangi ' oleh 
banjak orang. Tetapi, disinipun 
alat2 negara segera bisa meng- 
elakkan hal-hal jang tidak  di- 
inginkan. Sekolahan tsb. ternjata 
sampai djam 6 sore masih didja- 
ga oleh beberapa orang - alat 
negara. 

Dikira Belanda Indo. 
Dalam rangkaian peristiwa ini, 

ada hal jang lutju2 dan.ada dju- 
ga jang tragis. Pada hari Minggu 
siang ada - seorang anak naik 
sepeda didjalan Mataram, segera 
dihentikan oleh beberapa pemu- 
da. Tiba-tiba seorang pemuda 
jang menghentikan itu berkata: 
»Lho, saja kira Indo. ' Rupamu' 
itu begitu si, pulanglah seka- 
rang!” Kedjadian jang agak me- 
nakutkan itu, dihabisi dgn gelak 
ketawa. v 

Pada Minggu sore, seorang 
pemuda jang memasukkan surat 
di brievenbus silang empat Som- 
pok, setjara tiba2 sudah dipukuli 
orang. Kemudian ternjata, bah- 
wa pemuda ini dikira pemuda 
Belanda Indo: tetapi pemukulan 
itu dihentikan sesudah diketahui 
bahwa pemuda tsb, adalah se- 
orang “anak Indonesia. Ia pulang 
kerumahnja terpaksa diantarkan 
oleh kepala seksi II sendiri. 

Penjelesaian dgn. segera. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

kahwa pada 
fihak2 alat negara tampak kesi- 
bukannja “untuk membitjarakan: 
masalah ini. Daripada pembitja- 
raan2 itu tampak, bahwa dari 
fihak alat2 negara menghendaki 
agar penjelesaian dilakukan se- 
tjepat2nja dan sebidjaksana-sans 
nya. 

Dibeberapa tempat  diwilajah 
seksi III, oleh fihak polisi sedjak 
hari Minggu sampai Senen di 
lakukan pendjagaan2. 

HASIL FUNDRAISING P.M.I. 
Gerakan fundraising 1956 PMI 

Semarang jang dimulai tgl. 17/9 
s/a 1/10 jl. telah menghasilkan 

'Rp. 170.030,96 uang mana setelah 
dipotong untuk perongkosan2 ber 
sihnja tinggal Rp. 47.072,83. Uang 
tersebut pada Djum'at malam dgn 
disaksikan oleh beberapa uandang 
an oleh panitya jang bersangku- 
tan telah disampaikan kepada 
"Palang Merah Indonesia” tjab- 
Semarang. Panitya Fundrising 
1956 PMI diketuai oleh Komisaris 
Polisi Rachmat dan Moh. Sjarit 
an dari PMI selaku Penulis 
Ja, 

sc   
  

Bentrokan Rakjat 
| Dgn Pemuda? 
ISekolah Tehnik Belanda 

|Dikalangan Pemuda Indo Semg.? 
PADA SABTU MALAM gebih kurang djam 20.30 

teriak2 jang maksudnja menghendaki agar sekolahan. 
Dalam terjakan2 jang mlenaikdan.betpu 

Muh2 batu telah melajang kedjurusan rumah tsb. P. 

lisi Perintis dan Mobile Brigade, kemudian t: 
bantuan dari kalangan Tentara dapat ai 

" Sekalipun rumah sekolah teh 

'3n salah seorang dari keluarganja 

"berkenalan dengan wanita $. Da 

murid2 sekolah Indo dan murid? " 

hari Senen pagi. 

    

Indo | 
Dihudjani Batul 

» Antik Indonesia”) 

seko 
da Indo didjalan SN 
oleh ribuan ra t dengan, 1 

seksi HI jang dibantu oleh po- 
- 

    

rikan dap: 

— “Wanita 
na ai ) 23 

5 Naa, . 

Untak,. Memikat Kor- 
bannja bjadi Pelatjur 
OLEH FIHAK jang berwadjit 

di Semarang kini telah ditahan » 
orang wanita Indonesia bernami 

S., tinggal di Kp. Tjokro jan 
tuduh telah ,,mendjuat” sang 
wanita Tionghoa, umur 22 en 

tinggal di Semarang sampai 3 ka 

li kepada orang laki: jang tidak 

dikenalnja sampai kini wanita itu 

menderita penjakit kelamin. Per- 

kara tadi djatuh ditangan fihak 

jang berwadjib, karena pengadu 

     : 

wanita jang mendjadi korban itu. 

Ba Na Maenna jang dapat 

dikumpulkan sebab? sampai wani 

ta itu mengorbankan diri mendja 

di wanita tersesat | jalah karena 

penderitaan jang dihadapinja dan 

menurut tjeriteranja sbb. : 

Kk Tekanan ekonomi. 
Kira2 dalam bulan Oktober jbl., 

sewaktu wanita jang menderita 

itu jang untuk mudahnja disebut 

A, berkundjung dirumahnja se- 

orang njonja sebangsanja, ia tlh 

lam pertemuan tadi, wanita A 

telah menuturkan tentang penderi 
taan jang - dihadapinja. Dengan 
tidak pikir pandjang,,S. menawar 
kan ,,pertolongan'" kepada A dgn 
kata2 antara lain bahwa untuk 
mentjari uang adalah mudah, ja 
itu dengan djalan melatjurkan 
diri” Keterangan. tersebut diper 
kuat pula dengan djandji2, bah 
wa wanita S. sanggup menolong 
kalau sampai dirinja mengalami 
hal2 jang bukan pada tempatnia. 
Tertarik dengan “kata2 tadi, puls 
djandji2 dari S., achirnja A. ber- 
sedia melakukan perbuatan, tsb. 
dengan tidak. “dapat. memikir 
pandjang akibat2 dari pada per 
buatan tersebut. 

Pada suatu hari ternjata S.. tih 
datang lagi:pada A dan mina 
potretnja untuk ditundjukkan ke 
pada orang laki jang berada di 
sebuah hotel. Setelah menerima 
potretnja A, kemudian S mening 
galkan rumah A dan kira2 pada 
djam 19,00 S datang lagi kepada 
A dan mengadjak A pergi ke ru- 
mahnja di Kp. Tjokro. Di kam: 
pung ini A ditinggalkan S. dgn 
keterangan, bahwa S. hendak -me 
nundjukkan potretnja kepada 
orang laki jang berada di sebuah 
hotel. Setelah S. bertemu dengan 
seorang laki jang katanja . dari 
Djakarta, kemudian S. pulang ke 
rumahnja dan memberitahukan ke 
pada A., bahwa seorang laki jang 

  

   

'Injataan Pemerintah ini, 

' 

hadap kedua masalah dunia jg 

| kembali pasukan2 ketiga negara 

ikatakan bahwa Indonesia me- 

njesalkan adanja tjampur tangan 
Sovjet Unie dalam negara Hon- 
garia itu. $ 

Ketidak puasan menghadapi per 
sebagai- 

mana diketahui, telah ditjetuskan 

oleh Masjumi dengan dikemuka- 

kannja sebuah usul resolusi, (An- 

war Harjono cs. jang pokoknja 

menuntut supaja tentara Soviet 

Unie ditarik selekas2nja dari 

Hongaria. Usul resolusi itu dila- 

wan oleh Traksi Nasiona? Pro- 

| gresip (Adam Malik es.) jang dju 

ga memadjukan sebuah usul reso 

lusi jang pada pokoknja menun- 

tut, supaja orang konsekwen me 

Inuntut semua tentara asing di- 

tarik dari negeri manapun djuga. 

Kedua usul resolusi itu setelah di 

perdebatkan dengan hangat telah 

'diterima baik oleh Parlemen. 

Kalangan2 politik jang  ne- 

tral menjatakan, terlepas dari 

Imateri resolusi itu, kenjataan ada 

nja resolusi? itu dimadjukan da- 

lam Parlemen. dapat diartikan, 

bahwa sikap Pemerintah meng- 

hadapi soal2 luar negeri jang pen 

ting ini, tidak mendapat du- 

Ikungan sepenuhnja didalam ne- 

geri, hal mana sangat disajang- 

kan. Ternjata bahwa persatuan 

didalam negeri sukar sekali da- 

pat digalang karena adanja per 

tentangan jang terlalu runtjing. 

padahal djustru pada saat2 jang 
genting seperti sekarang ini djus- 
tru persatuan itulah jang sangat 
dibutuhkan. 
Tentang resolusi2 jang diteri- 

ma baik oleh Parlemen itu da- 
nat dikemukakan lagi pada po- 
koknja sbb.: 

Jsul resolusi Adam Malik cs. 
it: berarti Yahwa djika Parle- 
men Indonesia mau mengeluar- 

kan suara tentang ,,penarikan 
mundur” tentara2 asing dari se- 
suatu negeri, maka orang harus- 
lah konsekwen dengan tidak ha- 
nja menelorkan jang ditudjukan 
kepada Sovjet Unie sadja, tetapi 
djuga tentara2 Inggeris, Peran- 

tiis dan Isrzel harus disuruh ang 
kat kaki dari Mesir. Kemudian 
semua tentara Amerika di. Pe- 
rantjis, Djepang, Taiwan, Korea 
dll. djuga harus meninggalkan ne 
gara2 itu. 

Dalam menghadapi resolusi Ma 

sjumi, mau tidak mau orang ber 

tanja, kemanakah sebenarnja Ma- 

sjumi mau pergi. Pertanjaan itu, 

karena  dimadjukannja resolusi   sudah melihat potretnja itu me- 
mang menghendaki dirinja A. 
Dengan demikian, maka achirnja 
A diserahkan kepada laki2 tadi di 
sebuah hotel, sedangkan didepan 
hotel tsb. sudah menunggu suami 
nja S8. jang mengendarai betjak. 
A dengan orang laki jang belum 
dikenalnja itu lalu dibawa ke se 
buah hotel jang terletak di Pe- 
kodjan dan ditempat inilah A 
untuk pertama kali mengorban- 
kan kehormatannja dan dari per 
buatan itu A menerima uang sebe 
sar Rp. 120,—. Dari djumlah uang 
itu Rp. 35,— telah diminta untuk 
pengendara betjak tersebut. 

Pada lain waktu lagi, kembali 
s telah datang dirumah £ dengan 
maksud2 jang serupa diatas. Per 
buatan untuk kedua dan ketiga 
'kalinja telah dilakukan disebuah 
rumah pelatjuran jang terletak di 
Karang-kembang. Untuk peker- 
.Gjaan ke II dan ke III kalinja 
itu, maka A telah menerima uang 
sebanjak Rp. 200,—, tetapi jang 
Rp. 60,— adalah untuk pengenda 

ra betjak.  Ternjata setelah mela 
kukan perbuatan ke III kalinja 
itu beberapa hari kemudian diri 
A terasa mengandung penjakit 
kelamin dan keadaan itu telah di 
ketahui oleh salah seorang ang- 
gauta keluarganja jang achirnja 
menjerahkan perkara tsb. kepada 
pihak jang berwadjib. Keterangan 
selandjutnja mengatakan, - bahwa 
S. telah mengakui perbuatannja. 
Ada kemungkinan pula, bahwa 
wanita S. akan dituduh -melang 
gar pasal 296 dari KUHP 'jang a.l. 
berbunji demikian: ,,barang siapa 
jang pekerdjaannja atau kebiasa 
annja dengan sengadja mengada 
kan atau memudahkan perbuatan 
tjabul dengan orang lain dapat di 
hukum dengan hukuman pendjara 
oelanya 2 tenan dan 4 bulan pen 
jara atau didenda sebanjak 3 1000,-—. J Rp 

r 

KEBAKARAN. 

Minggu malam jang lalu dibagi 
an dapur dari sdr. Koo Hing San, 
Wotgandul-dalam terdjadi kebaka 
ran dan api kemudian mendjilat 
di bagian belakang pula rumah 
sdr. Kwik King Siok. Tetapi ber 
kat pertolongan2 jang diberikan 
oleh penduduk disekitar tempat 
tersebut jang mudah mendapat 
air, karena. mengalirnja kali di 
tempat tersebut, maka api sege 
ra dapat dipadamkan sekalipun 
Barisan Pemadam Api djuga da 
tang untuk memberi bantuan2. 
Kerugian Lk, Rp. 1000,— 

PERNJATAAN BADAN KONTAK 
EX BARISAN BANTENG K. IL. 
Dalam pernjataan jang diSamM- 

pikan kepada kami, Badan Kon- 
tak Ex Barisan Banteng R.I. me 
njatakan djengkel dan gelisah me 
ngenai tindakan agressor Inggris, 
Prantjis di Timur Tengah jang 
tidak beda dengan tindakan kaum 
imperialis Belanda di Irian Ba- 
rat. Barisan Banteng R.I. menga 
djak kepada segenap pemuda dan 
bangsa Indonesia untuk bersatu 
tekad dalam perdjuangan untuk 
mewudjudkan tjita2 proklamasi 17 
Agustus 1945 dan enjokong se 
penuhnja perdjuangan rakjat Me 

PERUMAHAN RAKJAT. 
Kot:pradja - Salatiga untuk 

pembikinan perumahan rakjat 
baru- dalam tahun 1956 ini men 
dapat subsidie diri Pemerintah 
uang sebanjak Rp. 240.000,— 
jang akan dipergunakan untuk 
pembikinan 10 rumah baru Rp. 
Besut. 21.30 Ketoprak Mataram. 
22.15 Ketoprak Mataram (landjut- 
an). 24.00 Penutup. 

24.000,—. "Disamping itu dari 
keuangan Jajasan Kas Pembangu 
nan (JKP) kot, Silatiga sendiri 
akan dikeluarkan Rp. 48.000,— 
guna pembikinan 2 rumah,  se- 
hingga perumahan rakjat di Sa 
latiga akan tambah dengan 12 
buah banjaknja, ja'ni akan didi- 
rikan di  komplex-Benojo 5 
buah, di Djetis 2 buah. dan di 
Dialan Banjubiru (bekas tanih 
BPM jang telah dibeli oleh Kota 
pradja) 5 buah. 

Kini Salatiga telah mempunjai 
sedijuml-h 41 buah perumahan 

v 

rakjat jang kesemuanja telah di- 
berikan (disewakan 
berhak, 

) kepada jg. 

  

itu setjara tidak langsung berar 

ti, bahwa beleid Mertteri2 Masju 

mi dalam kabinet telah didesa- 

voueer. Sebab, sebagaimana dike- 

tahui, Pemerintah — termasuk 

Menteri? Masjumi — telah me- 

nentukan sikapnja jan, dalam ga 

ris besarnia menganggap perkem- 
bangan2 di Hongaria dan Mesir 

adalah lain. Dan chusus dalam 
menghadapi masalah. Hongaria, 

Pemerintah djuga sudah menge- 
luarkan suatu pernjataan jang 
.menjesalkan” turut . tjampurnja 
tentara Sovjet Unie jang oleh Pe 
merintah Hongaria diminta ikut 
membantu menjelesaikan  keke- 
ruhan dinegara tsb. berdasarkan 
pakt Warsawa. 

Djadi djelasnia, jang kini diten 
tang oleh Masjumi dalam Parle 
men bukan hanja beleid 'Peme- 

rintah, tetapi djuga beleid Men- 
teri2 Masjumi jang ikut menjetu 

djui pernjataan Pemerintah me- 
ngenai masalah Hongaria itu. 
Keterangan? jang dapat dikum 

pulkan oleh koresponden Suara 

Merdeka di Djakarta menjatakan, 

bahwa konsep pernjataan Peme- 
rintah mengenai masalah: Honga 
ria itu dan semua keterangan Men 

teri Luar Neseri Ruslan Ahdn!- 
gani kepada Parlemen mengenai s « 

Iwa keterangan Pemerintah kepa 

|IKemana Sebenarnja Masjumi? 
Dengan "Dimadjukanaja“Resolusi Anwar, Harjono Se. 
ljaraTidakjLangsung Sebenarnja Beleid Menteri2 

Masjumi Dalam Kabinet Di-Desavoueer 
3 DENGAN DITERIMANJA dua usul resolusi dalam. Parlemen mengenai 

PTimur Tengah dan masalah Hongaria, Pemerintah diduga akan menindjau kemba 
kegentingan2 di 
4g ner ter- 

nting itu. Seperti diketahui, sebelum usul resolusi itu dimadju- 

itu dari wilajah Mesir. 

| Jang mengenai Hongaria, hanja perdjalanan Presiden Soekarno 
keluar negeri, sudah disetudjui 
oleh Mr. Moh. Rum dari Masju |E 
mi dalam kabinet ini. 

Usul2 perubahan jang dimadju 
kan oleh Mr. .Rum kabarnja ha- 
nja mengenai beber pa 

kalimat sehingga djelaslah, bah- 

da Parlemen dan pernjataan Pe- 
merintah jang sekarang ,,dila- 
wan” oleh fraksi Masjumi dalam 

Parlemen itu, terlebih dulu sudah 
didukung: dan disetudjui oleh 
Menteri2 Masjumi. 
Sementara itu adalah menarik 

sekali untuk mengetahui bagai- 
mana sikap PNI dan NU seba- 
gai dua partai diantara ,,Tiga Be 
sar” jang berkoalisi dalam kabi- 
net seks. ang, dalam menghadapi 
masalah Hongaria jang hendak 
dihebohkan itu. : 

PNI dan NU dengan tegas me- 
nolak, djangan sampai orang 
membiarkan diri untuk diseret 
oleh siasat ,negara2 agresor Ing- 
geris dan Perantjis jang meniup2- 

kan dan membesar?kan masalah 

Hongaria itu, untuk membelok- 
kan perhatian dunia terhadap 
agresi mereka di Mesir. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
berita2 jang masih harus  dise- 

lidiki kebenarannja menjatakan, 

bahwa kedutaan2 Inggeris dan 

Perantjis di Djakarta diwaktu jang 
achir2 ini memang giat berusaha 

membentuk public opinion rakjat 
Indonesia, supaja tertanam rasa   

mi Purwodadi 

anti Sovjet untuk melupakan 
agresi2 di Mesir, disamping me- 
mang telah ada usaha2 jang de- 

mikian itu diluar negeri. 

  

PERKAWINAN ANAK? DIBA- 
WAH UMUR. 

Kepada jang berwadjib telah 
dilaporkan oleh Kepala Sekolah 
Rakjat desa Lahar Ketj. Tlogo 
wungu Pati banjaknja anak2 prem 
puan dibawah umur jang masih 
sekolah, tetapi atas permintaan 
orang tua anak2 tadi dikluarkan 
dari sekolah karena akan dikawin - 
kan. ,Berhubung dengan 
lam konperensi kepala2 desa se 
tempat diandjurkan agar soal 
tsb. mendapatkan perhatian se- 
perlunja, djustru adanja perka- 
winan anak2 dibawah -umur akan 
merugikan dirinja. sendiri serta 
masjarakat pada umumnja dan 
diminta supaja para Kepala? 
desa mengambil kebidjaksanaan 
untuk mentjegah peristiwa itu. 

itu, da 

            
  

PURWODADI 
MINTA DIADAKAN SIDANG 
UMMAT ISLAM SEDUNIA. 

“ Dewan Pimpinan Partai Masju 
Grobogan dalam 

resolusinja jang disampaikan kepa 
da Kongres Muslimin Indonesia 
di Djakarta mendesak agar Kong 
res: ini mengambil peranan me- 
ngundang sidang darurat Islam 
sedunia untuk menentukan sikap 
tegas, dengan mengadakan boi- 
kot umum kepada Inggeris-Peran 
tjis-Israel karena aksi?nja terha- 
Gap Mesir. Djuga kepada PB Seri 
kat Buruh Islam Indonesia, Mas 
jaumi Pusat bersama2 dengan se 
genap partai/organisasi Islam di 
Indonesia didesak djuga untuk 
memboikot barang2 keluaran ne- 
gara tsb. sampai negara2 itu me 
narik kembali angkatan perang- 
nja dari wilajah Mesir. 

MAGELANG 
PENJUMPAHAN ANGGOTA2 

P. P. D. KABUPATEN. 
Senen pagi j.l. bertempat diru- 

ang DPR kb. Magelang, oleh Bu 
pati Kepala Daerah Kab. Mage 
lang Arwoko telah diadakan upa 
tjara penjumpahan anggota2 Pa- 
nitia Pemilihan Daerah (PPD) 
Kab. Magelang. Mereka itu ada 
lah sdr.2: Hadji Abdulwahab 
N.U,, J. Sujitno PKI, Sutarsno 
Utojo PNI, M. Idris Asnawi Ma 
sjumi, Hudihardjo Grinda dan J. 
Prodjosujitno dari Partai Katho 
lik. Sebagai wakil ketua telah ter 
pilih sdr. Sutarno Utojo dari P. 
N.I. Upatjara penjumpahan tsb. 
dihadiri oleh kepala kepolisian 
Kabupaten sdr. Idris, sdr. Sutar 
no kepala DPU dan para undang 
an. lainnja. 

  

  

Peristiwa 
ja Mulai 

Bedji” Jog- 
Diperiksa 

  

Serangan Di Bedji Dilakukan Karena Takut 
Akan, Kedahuluan Adanja Penjerangan Di 

Asrama Bintaran—Peng 
DJUM'AT ji. Pengadilan 

pin oich Hakim Nasution telah 
jang dinamakan 
5.6 Nopember tahun jang lalu, sehingga 

“Terdakwa 
Negeri Jogjakarta dengan dipim 
mujai memeriksa perkara apa 

»Peristiwa Bevi:” gang terdjadi pada tanggal 
|. membawa korban 

terbunulinja seorang penduduk dikampung Bedji bernama 
Pak Somo dan seorang pemula luka2 berat. 

Dalam perkara ini 4 orang 
pemuda mendjadi terdakwa dan 
diuduh melanggir fasal 328 io 
333 subulidan::2 jo 335 Ae ya 
358 KUHP, ialah melakukan 
pentfjulikan “atau sengadja mena 
han (merampas kemerdekaan) 
orang lain atau meneruskan pe , 
nahanan itu - dengan melawan 
hak, dan melakukan penganiaja 
an berat dengan direntjanakan 
lebih dulu atau sengadja turut 
tjampur d:lam penierangan atau 
perkelahian jang dilakukan oleh 
beberapa orng. Janp datang meng 
hadap sidang pengadilan h nia 
dua orang terdakwa sedang dua 
orang terdakwa lainnia telah me 
ninggalkan kot. Jogjakarta. 
  

MELARIKAN DIRI. 

| Dari fihak Jang mengetahui di 
dapat kabar, beberapa waktu ber 
'selang isteri O.H.L., tinggal di 
Djl. Demak telah meninggalkan 
rumah tangga dengan -anak laki 
nja umur 8 th. serta membawa 
pula barang2 perhiasan seharga 
Lk. Rp. 10.000,—, Kemana pergi 
nja wanita itu belum diketahui 
ajelas dan fihak jang berwadjib 
diminta bantuan untuk mentjari 

POP DJATENG MENANG 5—4 
DARI PERSIB.   ga antara kesebelasan POP Dja- 

teng, Persib Bandung dan Perse- 
Ima Malang telah dimulai Senin 
'sore kemarin dilapangan Stadion 
Semarang dengan bertandingnja 
kes. POP Djateng melawan kes. 
Persib jang berachir dengan ang- 
ka 54 untuk kemenangan POP 
Djateng. Pada waktu istirahat 
.angka menundjuk 3—2 utk POP, 

Pertandingan sepakbola segi ti-! Somo dan luka2 ber 

Didalam sidang itu dua orang 
terdakwa telah mengakui terus 
terang, bahwa mereka telah ikut 
dal.m rombongan orang banjak 
jang menjerbu kampung Bedji 
dengan maksud uniuk membubar 
kan segerombolan "pemuda kam 
pung itu jang menurut terdakwa 
akan menjerang asram, di Binta 
ran Lor dimana terdakwa bertsm 
pat tinggal. Terdakwa Rusdy te 
lah mengakui mengikat kedua ta 
ngan Subagjo (korban jang men 
dapat luka2 berat) jang “ kemu- 
dian korban ini oleh orang ba- 
njak dibawa keasrama  Bintaran 
Lor dan selandjutnja — dianiaja 
hingga menderita luka2 berat. Si 
dang akan dilandjutkan tanggal 
28 Nopember jad., sedang pem 
bela dalam perkara ini ialah Mr. 
Sujudi, 'beralangan datang berhu 
bung mengikuti sidang? Konsti- 
tuante di Bandung. 

| Perlu didjelaskan, bahwa peris- 
tiwa “Bedji” itu terdjadi kira2 
setahun jang lalu jang disebabkan 
Suatu insiden antara salah se- 
orang pemuda kampung di Bedji 

| dengan seorang penghuni asrama 
| Bintaran Lor sehingga mengaki- 
batkan salah paham jang agak 
meluas dikedua belah pihak jang 
mengakibatkan terbunuhnja Pak 

at Subagjo 
ampung Bedji tersebut. In- 

iden tsb. achirnja dapat diatasi 
dengan keinsjafan kedua belah 
pihak bahwa jang menjebabkan 

| terdjadinja peristiwa tsb. ialah 
kesalah pahaman belaka jg da- 
pat diselesaikan dengan setjara 
persaudaraan, 

4 
| dari k 
Ls 

  

perka | 
taan dan belum mengenai satu 

kan, Pemerintah jaitu Menteri Luar Negeri Ruslan Abdoelgani telah memberikan pendjelasan 
Itentang sikap Indonesia dalam menghadapi kedua masalah tsb, jang pokoknja menganggap tin- 
|dakan2 Inggris, Perantjis dan Israel terhadap Mesir adalah suatu agressi dan menuntut ditariknja 

    

  

| 

adia | — | 

  

      
SIARAN RADIO R.I. 

“Semarang 21: Nopember 1956. ' 
Djam 06.25 Permainan akrodeon. 
06.30 Rajuan pagi. 07.10 Kwartet 
Saiful Bahri dll. 07.45 Kenangan 

IS, Abdullah. 13.15 Radio Orkes 
iSurakarta. 14.10 Musik Barat. 17. 
00- Taman Kusuma. 17.30 Rajuan 
Petang. 18.15 Krontjong Sendja. 
18.30 Ruang Kesehatan Tentara. 
118.45 Krontjong Sendja (andju- 
tan). 19.30 Pepatah..... 2120180 
Laporan Olympiade ke-16 21.00 
Santapan Rochani. 21.15 Gending 
Bonang. 22.15 Larasmadyo  dise- 
ling Motjopat. 23.30 Penutup. 

| Surakarta 21 Nopember 1956. 
Djam 06.10 Pagi gembira. 06.30 
Irama Hawai. 07.20 Lagu2 Malu 
ku. 07.30 Hidangan Endy Muljo. 
07.45 Sunda Gembira. 13.10 Klene 
ngan dari Puro. 14.10 Klenengan 
dari Purotlandjutan). 17.00 Dunia 
anak2, 17.40 Varia Djawa Tengah. 
17.50. .Ruangan pemuda pemudi. 
18.15 Ruangan A.P. 19.30 Imba- 
uan malam. 19.45 Kontak dengan 
pendengar. ' 20.30 Disco Varia. 
20.45. Sandiwara Tjekak. 21.30 
Klenengan manasuka. 22.15 Klene 
ngan Manasuka (landjutan). 
24.00 Penutup. 

Jogjakarta 21 Nopember 1956. 
Djam 06.10 Bonangan pagi. 06.30 
Genderan pagi. 07.10 Genderan pa 
gi (landjutan). 13.10 Suara Nji 
Mas Saodah. 14.10 Krontjong Si 

2 no Taman Kepanduan, 
1740 O.H. Putri Maluku. 18.15 
Theresa dan Ratna. 18.30 Pela- 
djaran Lagu Djawa. 19.40 Dwi 
Gitar, 20.15 Rangkaian serenada. 
20.30 Seni Suara Djawa. 21.15 
Ruangan Djapendi. 21.30 Malam 
Manasuka. 22.15 Malam Manasu- 
ka (landjutan). 23.00 Penutup. 

Djakarta 21 Nopember 1956. 
Djam 06.10 Orkes Chardra Kira 
na. 06.39 Empat Sekawan. 07.10 
Seni Sunda Studio Djakarta. 13. 
30  Biduan2 dari Studio Medan. 
14.10 Rompok Sekar Setio Putra. 
17.00 Maya Serodja. 17.30 Tjipta 
an2 W.A. Ketelbey. 18.30 Orkes 
Dupa Nirmala. 19.30 Mari ke Pe 
kan Pemuda. 20.30 Lapuran Olym 
piade ke 16 21.00 Lembaran wani 
ta. 22.15 O.M. Bukti Siguntang. 
23.00 Penutup. | j 

Tjirebon 21 Nopember 19:3. 
Djam 06.10 Suara Ping 
tono. 06.30 Krontjong gembira. 
07.40 Orkes Seruling. 1310 Tjip 
taan2 Schuman dan Culch. 17.00 
Dongengan untuk kanak2. 17.30 
Siaran A.P. 18.35 Orkes Munoco. 
19.30 O.H.. Nusantara. 20.30 Pili- 
han Pendengar. 21.30 Gamelan Se 
derhana. 22.15 Gamelan Sederha 
na (landjutan). 23.00 Penutup. 

As- 
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SOLO 
RUMAH PERAWATAN BAJI 
TERLANTAR ,JUWANA 
PUTRA” DISERAHKAN 
KPD JAJASAN PE- 
MELIHARAAN. ANAK 

DAN BAJI. 
Rebo pagi jl. digedung Rumah 

Perawatan Baji terlantar. ,,Juwa- 
na Putra” di Djebres Solo telah 
dilangsungkan penjerahan Rumah 
Perawatan Baji tsb. dari Kemen- 
terian Sosial kepada Jajasan Pe- 
meliharaan Anak dan Baji- (J.P. 
A.B.). 

Penjerahan tsb. dilakukan oleh 
Sumoheru Kepala Kantor Inspek 
si Sosial Djawa Tengah, atas na- 
ma Kementerian Sosial, kepada 
Nj. Hadisuharto selaku Ketua 
J. P. A. B. dan disaksikan oleh 
Koordinator Sosial Daerah  Sura- 
karta, Sumarman, dan sementara 
instansi setempat. Dgn penjera- 
han itu maka Rumah Perawatan 
Baji tsb. selandjutnja akan diurus 
oleh jajasan tsb. dgn subsidie da- 
ri Kementerian Sosial, sampai sa- 
at subsidie tsb. tidak dipandang 
perlu lagi oleh jajasan jang ber- 
sangkutan. 
Rumah Perawatan Baji ,,Juwa- 

ina Putra” tsb. didirikan atas ini- 
siatief Pemerintah Daerah Kota 
Besar Surakarta pada tahun 1952, 
dan pada tanggal 28 Desember 
1954 instelling tsb. oleh Pemerin- 
tah Daerah Kota Besar Surakarta 
diserahkan kepada Kementerian 
Sosial, dan penjerahan: itu berla- 
ku surut sedjak tanggal 1 Djanua- 
ri 1954. Djadi sedjak tanggal 1 
Djanuari 1954 itu . instelling tsb 
mempunjai status sebagai instel- 
ling Kementerian Sesial. Oleh ka- 
rena pemeliharaan baji tsb. ter- 
masuk funksi masjarakat, maka 
Kementerian Sosial memutuskan 
utk menjerahkan instelling tsb. 
kepada J.P.A.B. jang berlangsung 
hari Rebo pagi itu. Pada waktu 
penjerahan itu djumlah baji jang 
dirawat ada 22 anak, terdiri 10 
laki2 dan 12 perempuan. 
Dalam kata sambutannja 

upatjara tsb. Sumoheru a.l. menja 
takan, bhw penjerahan instelling 
tsb kepada J.P.A.B. adalah sesuai 
dengan pendirian Kementerian So 
sial, bahwa pemeliharaan baji itu 
termasuk funksi masjarakat. 

TJIREBON 
BURUH? BAT HENTIKAN KER 

DJA LEMBUR. 
Dimulai tgl. 14 Nopember ini 

pukul 6 pagi sampai tgl. 21 Nop. 
jad. buruh2 paberik rokok BAT 
Tjirebon jang tergabung dalam 
SBRI, telah menghentikan peker 
djaan overtime disemua departe- 
men2, ketjuali bagian2 pendjaga 
paberik dan listrik. Penghentian 
pekerdjaan .overtime- ini didasar- 
kan atas instruksi pusat SBRI un 
tuk melakukan aksi protes terha 
dap “agresi Tentara Inggeris-Pe- 
rantjis dan Israel kedalam wila 
jah Mesir, dan penjimpangan dari 
pekerdjaan overtime jang melebi 
hi dari ketentuan2 jang sudah 
mendjadi persetudjuan antara 
SBRI dengan BAT setempat. 
Dapat dikabarkan bahwa aksi 

mogok. seperti dilantjarkan oleh 
serikat2 buruh terhadap perusa- 
haan2 Inggeris dan Perantjis ber 
kenaan dengan agresi militer tsb, 
untuk sementara tidak akan dila 
kukan dulu oleh buruh2 SBRI, 
mengingat beberapa faktor terten 
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Djuga | Menteri' Ki- 
omi Dikoasiajir? 
Pendjagaan Did tlam Koti Yakart1 Di- 
pergtot - KSAD Nasution Member! La- 
poran Tentang ,, Kegestingan" Suasana 

— Dewesa Ini Kepada PM Ali 
KSAD, DJENDERAL MAJOR A.H. Nasution hari ming 

gu malam jbl. menghadap PM ynerangkap Menteri Pertahanan 

Ali Sastroamidjojooditempat kedjaman PM didjalan Merdeka 

Selatan Djakarta. Menurut kererangan2 jang diperoleh »An 

tara” kundjungan KSAD kepaga PM merangkap Menteri Per 
tahanan itu terutama sekali ditakukan' untak memberikan la 

poran2 umum tentang situasi dan ,,kegentingan” dalam ha 

pada 

Djuga wakil PM pertama Moh. 
Roem selama PM Ali tidak dita 
nah air "merangkap sebagai ak 
ting PM telah memberikan pula 

pada itu diketahui bahwa ketju- 
ali kesatuan2 Angkatan Darat 
Angkatan Udara "dan Angkatan 

jir   Isi negara kini dikons dalam 
hubungan dengan perkembanygan 
perkembangan jang fterdiadi da 

wasa ini.  Pendjagaan 
dan sekitar koti. Diakart,. tam 
-pak dipergiat tapi tidak terdjadi 
sesuatu insiden. 

Beberapa “ pembesar-pembesar 
terutam, pembesar-pembesar mi 
liter sediak beberapa hari ini dju 
oa dikabarkan tidak" dibolehkan 
meninggalkan posnja, berhubung 
dengan keadaan genting menge- 
nai persoalan angkatan darat pa 
d. waktu ini, 

Wakil perdana menteri I mr. 
Moh. Roem sementara itu atas 
pertaniaan membantah  adanja 
.peng-konsiniiren” terhadap men 
teri.menteri. (Antara) 

SVPM Mau Henti 
kan Usaha2 nja? 
PERKEMBANGAN terachir 

Cari pemboikotan jang dilakukan 
buruh terhadap semua  kapal2 
tangki jang mengangkut hasil2 
minjak ke Tandjung Uban 
kapal2 tangki lainnja jang keluar 
negeri, memungkinkan maskapai 
menghentikan usaha2nja. Demiki 
an antara lain dinjatakan dalam 
SVPM Staf Bulletin tertanggal 
12 Npoember 1956. Tidak dite- 
rangkan selandjutnja apa jang di 
maksudkan dengan menghentikan 
usaha2nja itu. 

Apakah keterangan ini sedja- 

jan dengan apa jang diterangkan 

lsh Manasementnia di Djakarta 
tatkala menemui Menteri Muda 

erekonomian baru2 ini, tidak 

diketahui. Seperti telah diberita- 

kan. fihak pimpinan perusahaan 
SVPM dan BPM dalam  perte- 

muan dengan Pemerintah di Dja- 

karta telah menjatakan, bahwa 

mereka sekarang mengalami ke- 

sulitan, karena produksi minjax- 
nja sudah mulai mentjapai djum- 

lah jang tidak mungkin lagi di- 

simpan dalam tangki? persedia- 
an jang ada pada. mereka di 
Sungai Gerong maupun Pladju. 
Ha! tsb. telah -terdjadi karena 

pengangkutannja keluar kapal2 
tangki kepunjaan Inggeris dan 
Perantjis telah diboikot oleh. bu- 

ruh. 
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Kapal2 jang diboikot. 
Menurut tjatatan jang ada pada 

pedjabat resmi, sampai tgi. 6-11 
sadja ada 9 kapal, diantaranja 6 
kapal tangki jang telah diboikot 
buruh sehingga harus kembali Ko 
song. Kapa!2. tangki Dollabella 
dan Antonia baru sadja masuk 
keperairan Musi telah kembali la- 
gi, tidak. .djadi terus ke Sungai 
Gerong atau Pladju karena sudah 
dikabarkan tidak akan mendapat 
lajanan. 5 : 

Kapal2 lain jang mengalami pem 
boikotan ini menurut tanggalnnja 
masing2 adalah sebagai berikut: 
5/1 — 9/11: Petaling (Inggris), 
kapal pengangkut jang kemudian 
dapat. .djuga kembali dgn muat- 
an rottan dan karet dgn tudjuan 
Singapura, 4/l1 —. S/ll: Sgamat, 
kapal pengangkut Inggeris kemba 
li dengan membawa rottan dan 
getah, 6/11 — 8/11: Scudai, Kapal 
pengangkut Inggeris kembali dgn 
membawa karet. 
Terhadap ketiga kapal tsb 

ruh telah melakukan. aksi slow 
down. Selandjutnja kapal2 jang 
kembali kosong karena pemboikot 
an adalah: 5/11 — 9/11: Gratafici, 
tangki minjak Inggeris, 6/li 
7/11, KFossularca, tangki Inggeris, 
4/11 — 6/11: Polipes, tangki Be- 
landa,: 5/11 — 6/11: Rita, tangki 
Belanda. 

Diantara kapal2 tsb. belum ter 
tjatat kapal2 pengangkut maupun 
jang masuk sesudah tanggal tsb., 
baik berbendera Inggeris, Belan- 
da, Itali maupun lainnja (Antara). 

bu- 

KES. MOBBRIG. DJATENG 
DJUARA. ! 

« Dengan mengalahkan. kes. Mob 
brig. Djatim 2—1 dan kes. Mob- 
brig. Sulawesi 7—-, pada hari 
Djum'at sore dan Sabtu sore jbl. 
dilapangan Stadion Semarang, ma 
ka kes. Mobbrig. Djateng telah 
mendjadi djuara dari pada Pekan 
Udjian Ketangkasan Mobbrig. Per 
tandingan sepakbola antara kes. 
Mobbrig. Djatim dan Mobbrig. Su 
lawesi jang dilangsungkan Ming 
gu sore kemarin berachir 6—0 
untuk Djatim, sehingga dengan 
demikian kes. Mobbrig. Djatim 
mendjadi. djuara kedua dan kes. 
Mobbrig. Sulawesi djuara ketiga. 

Sementara itu patut diingatkan, 
bahwa tgl. 19 Nop. sore di Stadi 
on Semg. berlangsung pertanding 
an: antara kes. POP Djateng — 
Persib Bandung: tgl. 20 Nop. an 
tara kes. Persib — Persema Ma 
lang, dan tgl. 21 Nop. antara kes. 
Persema —. POP Djateng. 

   

KES. SOVJET TJUKUR, 15— 
KES. AUSTRALIA, 

Dalam pertandingan exhibisi se 
pakbola. jang diadakan hari Ka- 
mis jbl. di Melbourne kes. Sovjet 
telah menggulingkan kes. Austra 
lia dengan angka menjolok 15. 
Halftime 7—1. Permainan tjepat 
dan balcontrole jang baik adalah 
sendjata dari kes. Sovjet Uni. 

laporannja kepada PM.  Dalamj 

Laut djuga selurnh kesatuas Po 

lam kalangan Angkatan Darat de toamidjojo dengan 
didalam hari Sabtu malam 

ri2 terachir ini chususnja dlm kalangan Angkatan Darat. se 

lama PM Ali berada diluar negeri, 

P.M. Ali Tiba 
Kembali" : 

Tidak Benar Pakistan 
Akan Keluar Dari 
Colomho-Groep 

PERDANA Menteri Ali Sas- 

rombongannja 
djam 19.10 te 

“lah tiba kembali di Djakarta dari 
| New Delhi. Atas pertanjaan pers 
| dilapangan terbang apak Ka 

positifa. jang telah ditjapai dida- 

lam Konperensi 4 P.M. negara2 

Colombo, maka PM. Ali menja 

takan, bahwa 'hasil itu jalah Per 

njataan Bersama jang telah dike 

juarkan oleh konperensi di New 
Delhi dan #antutan - penarikan 

mundur tentara Inggris, Peran: 

tjis dan Israel dengan segera dari 

mesir. , 

Pernjataan Bersama itu pen 

ting, karena akan . mengambil 

.peranan didalam pertjaturan poli 

tik internasional, - demikian ' 

Ali, ig selandjutnia tambahkan, 

bahwa sebelum 4 PM itu berte- 

mu merekg masing2 sud h mem 

punjai konsepsi ig parallel. Atas 

pertanjaan apakah - sangsi J£ da 

pat diberikan, djika sekiranja Ino 

oris, Perantjis dan Israel tidak 

mau menaai resolusi PBB, mika 

PM Ali katakan, bahwa" sangsi 

ig terpen ing “ialah pendapat 

umum dunia ig merupakan kutu 

kan hebat" terhadap agressi'1 

        

    
    

ga negara tsb. Selandju nja Pe 

dna Menteri membantah desas- 

desus, brhwa “Pakistan akan ke- 

luar dari "Coto 
ngenai hubungan  P: 
nesia Ali Ka'akan bahw 

tan akan mengirimkan suatu mis 

si perdag”ngan ke Indonesia un 

tuk menindian  kemunskinan? 

perluasan perdagangan antara ke 
dua negara. 

pengiriman tentara 
beberapa negara 

Asia ig telah diminta oleh Me 
sir. PM Ali Sasroamidjojo 'me 
ngatakan. bahwa dalam  konpe 
rensi di New Delhi ha, itu telah 
dibitjarakan  diuga, . tetapi ten- 
t'nc ini tidak diambil kepntusan. 
Ke'erangan2 serupa itu diuga di 
berikannia ketika"ia singgah di 
Medan. Atas vertaniaan? menge 
pai situssi didalam negeri, PM 
Ali katakan bshwa ia akan mem 
peladiarinia dohulu setelah menu 
rr ma laporan? resmi. Demiki 
PM “Ali Sas'rosmidiofo. Tam 
meniambut kedatansannia' itn 
tar lain Wak! PM. I 

. Mengenai 
sukarela dri 
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Mr. 
Mohd. Roem. Menteri? Luar Ns 
seri. Penrangan Perhnruhan daa 
bin? pembesar? “sinir dan mi 
ter. 

IndukRombongan 
Ol: mpic Indon. 
Telah “Bertolak Ke 

Melbourne 
DENGAN menumpang pesa: 

wat GIA jang di-charter Sabtu 
pagi jl. telah bertolak ke Mel- 
bourne, induk rombongan Olym- 
pic Indonesia jang terdiri dari 
33 orang dan dipimpin oleh Ma- 
ladi, Wakil Ketua I KOT, sebagai 
Chef de Mission. Sebelum rem 
bongan berangkat terlebih dulu 
di Airport Kemajoran diadakan 
upatjara penjerahan bendera 
Sang Dwi-Warna oleh Ketua 
KOI, Sri Pakualam kepada Chef 
de Mission Maladi. Dalam peda- 
tonja, Sri Pakualam sekali Jagi 
memperingatkan anggota2 rom- 
bongan kepada amanat Presiden 
Sukarno baru2 ini di Istana Mer- 
deka ketika rombongan  mirita 
Giri dari Kepala Negara. 

. Selandjutnja diharapkan, supaja 
di Melbourne nanti, rombongan 
Indonesia memegang teguh prin 
sip pertemuan Olympiade, dan : 
mendjundjung tainggi kehormatan 
bangsa Indonesia. Maladi dalam 
sambutannja, mengatakan, bahwa 
rombongannja tidak dapat mem 
berikan djandji tentang prestasi? 
jang akan dibawa pulang nanti, 
tapi pertjaja bahwa anggota2nja 
akan berdjuang mati?2an untuk 
mendjaga nama baik bangsg nc 
gara Indonesia. Ia berdjandji 
akan memperhatikan semua ama 
nat jang telah disampaikan kepa 
da rombongannja. Dengan kurnia 
dari Tuhan Jang Maha Esa, mu 
dah2an semua bana akan da 
pat ditjapai, “demikian Maladi, 

Regu atletik dan regu berenang 
Olympic Indonesia jang menurut 
rentjana akan bertolak ke Mel- 
bourne pada djam 00.30 bersa- 
ma2 rombongan sepakbola Olym 
pic Amerika dengan menumpang 
pesawat PAA, baru berangkat 
pada djam 11.00 hari Sabtu itu 
djuga dibawah pimpinan Abdul 
Wahab Djojohadikoesoemo  Ke- 
tua Seksi Hubungan Luar Negeri 
PSSI. BN 

HARGA EMAS, 
Chusus utk. “Suara Merdeka" 

ani 

  

    
   

SEMARANG, 19 Nop. 1956: 
24 karat: djual P. Rp. 50,50 

elit Matan Rp) 4915 
22 karat: djual 8 Ba Na 

beli: Rp. IN 
TOKO £ 

| Tappkahi 
4 2 Telp 316 

KBANG GAN UC YAN 2p Sanur. 

  

Gerwani Per 
DPP Gerwani, gerakan massa 

wanita Indonesia, menjambut dgn 
penuh simpati tindakan kaum wa 
nita Inggeris jang menentang pe 
ngiriman  anak2nja ke medan 
pertempuran di Mesir dan seruan 
nja kepada kaum wanita seluruh 
dunia supaja bersatu mempertahan 
kan perdamaian serta andjurannja 
agar segala persengketaan disele- 
saikan dengan djalan berunding. 
Sambutan Gerwani tersebut dinja 
takan dalam sebuah statementnja 
mengenai situasi internasional de- 
wasa ini, chususnja di Timur Te 
ngah dengan terdjadinja agressi 
Inggeris, Perantjis dan Israel ter- 
hadap Mesir, jang  dianggapnja 
sangat membahajakan perdamaian 

kuat Resolus 
dunia. 

Selaku organisasi wanita jang 
terus-menerus berusaha memeliha 
ra perdamaian dunia jang dijakini 
merupakan sjarat mutlak untuk 
mentjiptakan kesedjahteraan dan 
kebahagiaan keluarga, kaum ibu 
dan anak2, maka Gerwani mengu 
langi pernjataan protes dan kutuk 
annja atas agressi jang dilantjar 
kan Inggeris, Perantjis dan Israel 
terhadap Mesir dan menjatakan 
isetiakawannja kepada kaum wani 
|ta serta rakjat Mesir jang dengan 
'gigih mempertahankan  kemerde- 
kaan tanah airnja. Gerwani menje. 
rukan "agar segenap kekuatan 
Asia-Afrika bulat bersatu mem- 
bantu sepenuhnja kepada Mesir | 

iAdam Malik 
itu, kepada masjarakat diminta ke 
waspadaannja ' agar 'perhatiannja 
tidak  terbelokkan - oleh usaha 
kaum imperialis dan kakitangan- 
nja jang dengan menghebohkan 
peristiwa kerusuhan di Hongaria 
itu hendak mengalihkan perhatian 
dunia, dunia Asia-Afrika chusus 
nja, dari peristiwa agressi di Me 
sir itu kekerusuhan di Hongaria, 
Maka dalam menghadapi ketega 
ngan dunia dewasa ini Gerwani 
memperkuat resolusi Adam Malik 
cs. dalam Parlemen, jang menun 
tut penarikan mundur semua ten- 
tara Yasing dari. wilajah negara 
lain dan pembubaran semua pak2- 
militer Demikian pernjataan DPP, 
Gerwani, , (Antara), 

      

  



  

   
arskjoeld mene- 

bantuannja 

erusan Suez 
    

angan rakjat Mesir melawan 
da He pemnsatan pasukan2 Sovjet di 

              

Sta ja mendjadi . normal 
pasuk ang bukan pasukan Mesir ' 
erah Terusan Suez. Fawzi bersama ' 
jang naiki Hammarskjoeld pergi 

: Mesir dalam persidangan 
asa ini. Dalam pada “tu 
sir bertindak tanpa keragu 
ahnja adalah genting dan 

ernasional|. Kita di 

. 

IOjawaban “Inggris 
Terhadap Desakan 
| Bulganin ? 

nja. gerak gerik armada Ameri 

    

   
   
   

  

   

    

   

  

   

   

  

ada kemungkinan Amerika Seri 
kat harus memberikan. bantuan2 
militer di Asia Tenggara. Mere 
Ika mengemukakan bhw. selama 

  

    
        

   
    uni:ik menghila f 9gz P ” 
tapi Hammarskjoeld jawab bahwa ia sedang memper- 
tipi nykan utk menjer, hkan pekerdjaan itu kepada Badan2 
Neiral,.( Antara) p 

pada segala negara Arab, dengan 
sjarat supaja perdamaian jang ke 
'kal telah tertjapai antara negara2 
Arab dan Israel. Dikatakan bah 
wa ini adalah djawab Inggris ter 

dotjina”. ,,Dewasa ini tidak ad: 
| sesuatu petundiuk bahwa Ame 
'rika Serikat mempunjai maksu. 
untuk mengirim pasukan2 ke Ir 

    
    
  

   

      

3 L fit desakan Kai Sa SO To Ka 
La “5 ki anggar Teakta Bactahui, BBI Sonia Dip | Pembesar2 angkatan laut Ame- 

23 2 M kepada pem Irika Serikat ,dipangkalan ' Pearl 
te aa ea | Harur Hasat Dum 3 Jl me 
EP Be 4 jaga 4 (mendesak supa ti jngumumkan "bahwa mulai saa 

Masjarakat lok Ke Tudjuan Lain agresor 23 2 jar pengganti-|itu tidak Ta lagi Sena 
: Ba. “ Xerugian kepada korban agres-Ipengumuman?2 mengenai  gerak- 

— Amanat Moh.. Rum" Dalam Konp. ' “Igerik armada Amerika Serikat d! 

    

si mereka, Mesir. (Antara). 

Andjuran Gabu- 
agan Kepala Staf 
4K pd Masjaraxat!! 

KONPERENSI dinas Kepolisian seluruh Indonesia di Sema- 
yang hari Sa Ne lah dimulii dengan mendengarkan amanat dari 
Wakil PM | 2 1 Rum. Dalam amanatnja dihadapan para 
konperensisten itu Wakil PM I Moh. Rum a.l. membentangkan 
kesulitan keadaan jang senantiasa dihadapi oleh angauta? kepolisian. 
Pada waktu dulu, demikian Wakil PM Moh. Rum, tindakan polisi 
jakni mentjegah adanja pelanggaran dengan kekerasan, tetapi pada 
waktu sekarang imi tugas itu mengamati? djangan sampai ketente 
raman hukum dilanggar (priventief). 

Dikatakan lebih landjut, bahwa P Pakt Warsawa 

Dik ata untai trf Dipertahankan 
Ojamiran Terbaik Shg 

sesuai dengan paham demokrasi. 
Oleh karang SNI kalau polisi da 

Pertahanan Sovjet Dan 
Polandia 

lam tugasnja ita melanggar keten 
teraman hukum maka Peaaa 
akan berbelok kearah lain. Demi 
kian Wk. PM I Mr. Rum jang 
selandjutnja £ 

SUMBER” SOVJET jang me- 
agetahui mengatakan di Moskow 
pada hari Sabtu bahwa dalam 

P dingan jang kini diadakan 
Gi ibu kota Sovjet antara pemim- 

Pasifik, dimana sedjumlah kapal 
perang Amerika Serikat berlajar 

Ea 
  

'rian Pertahanan untuk memper- 
kuat pertahanan Amerika Serikat. 
Kata pembesar tadi: ,,Beberapa 
kapal perang jang Pa na 

Aa , kukan -aerak-aerik harus diraha- 
Dan ! A. F Siakan. Ini meliputi satuan2 ter- 

ma : : Itentu dan mungkin sekali akan 
MENGINGAT perkembangan terus berlangsung selama keadaar 

pada waktu 'achir2 ini, baik di dunia helum tenang kembali.” 
dalam maupun - diluar negeri, Sementara itu Reuter menga- 
|imaka oleh Gabungan Kepala barkan dari Washington, bahwa 
Staf telah dikeluarkan pengumu-  Menteri2 Luar Negeri Australia, 
iman jang berisikan andjuran ke New Zealand dan pendjabat Men 
pada masjarakat umumnja dan teri Luar Negeri Amerika Serikat 
Angkatan Perang chususnja utk Herbert Hoover Jr. Sabtu jl. me 
bersama-sama- mengadakan suatu Injatakan bahwa menurut penda- 
perbaikan dari keadaan sekarang (pat mereka SEATO adalah per 
ini. Dalam ichtiar perbaikan ke- |sekutuan militer ,,jang selama ta 
adm ini Gabungan Kepala2 (hun jang lalu ini banjak memberi 
Staf mengharap agar usaha2 tsb. Ikan sumbangan bagi kesedjahte 

£   
    

    

     

    

    
   

    
    

mereka tetap bekerdja dengan pe 
nuh kesabaran dan 
hari pertama . konper Ker 
sian ini, dilangsungkan pemberi 
pedang kehormatan” kepada Ke 
pala2 Polisi Propinsi seluruh In- 

Kata pembesar2 tadi seterus-| 

ka Serikat itu bukanlah karenal 

kita dan disamping 'itu mem- BER2. RESMI Inggris me n2 belakangan ini Amerika 
asional,” demikian Fawzi. AFP! ngatakan di London Djum'at jl. | Serikat tidak mengirim pasukan 

f Ari , bhw menurut kalangan Kemlu #|bahwa pemerintah Inggris mem- pasukan ke Indonesia atau Indo 
is intah Inggris sudah mengu- | pertimo kan sebuah rantjangan | Vina walaupun disana yukup 

salak kai paja “diambil tindakan2 Iiguna memomlaLaN ekono Danlok. jer diadi SPSTLEMIRUIAAR 3£ 
92 pelajaran di Terusan Suez, Y|wi dalam djangka | adangs Monlemnja "techbat sim | patisan2 komunis terutima di Irl 

ke Barat atas perintah Kemente-| 

  

Pemeriksaan 
Astraji 
Sebagaimana dikabarka :, dal 

"t : achir b:kas 
     

karena dipersalahkan 1 embuat 
kompensasi Hongkong. 

|ikan Hara 
. Perlutjutan 

wa program perluijutan sendja, 
sabu ji. menambulikan hara, 
ing banjak ,,idee jama 
paganda” nota Sovjet ' 
au menimbulkan hara 

“DBikemukakan -bhw “ini adalah 
pertama kalinja pemerintah So- 
“jet menjatakan bersedia ,,me- 
melihara taman pertjobaan” ter 
batas berupa pelaksanaan ren- | 
tjana Eisenhower th. 1955 supaja | 
dilakukan penarikan dari udara 
atas pelaksanaan. pengurangan 
persendjataan dsb.-nja jg jazim di 
sebut "open Skies proposal” (usul 
angkasa terbuka) atas zone ter- 
tentu di Eropa. Eisenhower se- 
gera merundingkan move baru 
Sovjet Uni dai masalah2 politik 
ju r negeri lainnia dengan Men 
teri Luar Negeri Dulles jang kini 
sedang dirawat dirumah sakit | 
“Water Reed”. 
Gedung Putih sementara itu 

elum bersedia memberikan ko- 
nentar dan sekretaris pres. J. Ha 
erey mengatakan, bahwa usul |   

— ASTRAJUDA KENA 2!4 TAHUN — 
konsul-muda R.I. d' 

pada hari Djum'at jbl. di Pengadi-» 

    

: pan Baru 
Reaksi5Pembesar2"AS 

   

          

  

    
   
    

  

     
     

Penang, Arsjad 
Negeri Djakarta, 

am sidang tersebut Hakim telah men- 
“djatuhkan hukuman per Ijara 214 tahu un atas di Astrajuda (kanan) 

gan: mengenai dagang 

Usul Rusia Timbul- 
Sg 
x 

Mengenai Program 

p 2
2)
 

Sendjata Rusia 
PEMBESAR2 AMERIKA SERIKAT berpendapat bah 

a jang diusulkan URSS hari 
baru. Kata mereka, disam 

jang tilak akseptabel dan banjak pro 
itu mMergandung suata harapan ba-a 

pan. Demikian tulis wartawan UP Do 
said Gonzales dari Washington, nalam Minggu jl | 

Pengusaha: Nasio asio 
nal Terkena! Aki 
bat Aksi Buah 

Pelabuhan 
DEWAN EKONOMI Indone- 

sia kensulat Sumatera Utara me 
ajaa djui mogok protes jang di- 
lantjarkan oleh pihak buruh pela 
buhan sebagai pernjataan solider 

ap Mesir. Akan tetapi me 
nurut anggapan DEISU tiara jg. 

kan pihak buruh itu 
tidaklah effektif, demikian kata 
ketua DEISU, J. Pohan kepada 
pers di Medan. 

Menurut J. Pohan aksi buruh 
Pena jang dilantjarkan ter- 

  

! 

  

MIA Ip 
: Ng e I P3 

Ha aa 

2d 

3 
: 

apa # Sy 

lah 
. Setiap 

bungan 

Dengan alasan jang sama setiap 
Yikali diulang permainan diploma- 

ik j “tidak tjerdik itu dan ka 
“3 Nan 'pahwa persoalan 
ini tidak akan dimasukkan keda- 
lam agenda serta penjelesaian ma- 
salah tersebut akan ditunda sam- 
ai tahun j.a.d. 

P Beam usul2 delegasi Ame 
rika Serikat, tjara2 jang sama 
diusulkan pula dalam masa per- 
sidangan tahun ini. Majoritet da- 
ri Panitya Umum (General Com- 
mittee) mengusulkan hendaknja 
Madjelis Umum. menerima reso- 
lusi jang berisi rekomendasi agar 
sidang biasa Madjelis Umum ke-11 
ini tidak membitjarakan setiap 
usul tentang penggantian perwa- 
kilan Republik Tiongkok (peme- 
rinta Taiwan (atau memberi- 
kan kursi kepada wakil Pusat pe 
merintah Rakjat dari Republik 
Rakjat Tiongkok. 

  
Politik serupa itu dari forum 

internasional jang tertinggi jang 
dipanggil oleh PBB adalah sangat 
mempengaruhi kedudukan moral 
dan politik Perserikatan Bangsa 
Bangsa. Demikian Shepilov selan- 
djutnja, 

Perbandingan? kenjataan dan 
ttg. setiap orang ke-4 jang 
mendiami bumi ini. 

Lebih djauh dinjatakan, bahwa 
pengabaian hak2 sah dari 600.000. 
000 bangsa Tionghoa, jang terbe- 
sar didunia ini, akan membawa 
kerusakan besar pada seruan or- 
ganisasi dunia ini. Kenjataannja, 
kedudukan jang mestinja kepunja- 
an pemerintah Tiongkok jang sah 
menurut unfang2 telah diserobot 
dan diserahkan kepada Regim 
Chiang Kai Shek jang korup, dan 
ini merendahkan PBB dimata du- 
nia. 

  

Gambaran jang sebenar 
mikian Shepilov seteru 2 
orang jang ke-4 diplanet kita ini 
adalah orang Tionghoa dan dalam 
PBB jang dinjatakan sebagai or- 
ganisasi universil,, masih belum 
ada wakil jang sah dari Tiongkok. 

Kita hendaknja tidak lupa hah- 
wa Tiongkok tidak hanja ang 
ta PBB tetapi ia djuga salah sa- 
tu pendirinja. Bukan Chiang Kai 
Shek jang telah diberi kedudukan 

nja, de- 

a        

    

    

Lan an idea P Jpin-pemimpin Polandia dan pe-| tidaklah menjimpang dari fjara2 |-aan dan keamanan Asia Teng-4 sovjet Uni ,,akan dipeladjari de-| p kapal2 Inggeris dan Peran permanen dalam Dewan Keama- 2. an demapeig smga cina ja impin2 Uni Sovjet telah diam- Yang seharusnja. f | Isara”. Pernjataan ini dikeluarkan ngan teliti”. Harrold Stassen Pe. tjis itu telah menjebabkan bebe- nang p3Ag, : aa Pant , PemBihan 
sung Belang MINI gu. — fbil putusan untuk mempe Selandjutnja diandjurkan  ter- |/esudah sidang Dewan Anzus jg. | asehat istimewa — Eisenhower|rapa pengusaha nasional terpenga BA Pn asah berau ban 
Sesudah menjampairan amanat- aa enan La sbg | utama kepada warga Angkatan terdiri dari para Menteri Luarf susan perlutjutan sendjata sege- ruh karenanja. Lawan Hm sama dengan Rakjat? negara be- 

nja itu Wakil PM. Mr. Moh. Rum | naik i perbatasan perang untuk memelihara dan | Vooeri ketisa negara tsb. dan. memanggil panitya antar Ke- hgan itu J. Pohan Na JUT” sar lainnja jang memberikan sum sda siang harinja kembali ke |kedua negara tsb. terhadap setiap h turan? disi- IpembesarZ tinggi "militer. ton Di Perlanan kan agar pihak buruh dapat Me pangan tak ternilai ketika meng- 
Djakarta dengan pesawat terbang fagressi kaum imperialis. NA mbak an keran Seperti dikstohni, » ketisa ne- aa smdah 3 NN SEN mandang aksi itu dari“dua dju hantjurkan kekuasaan Fasisme. 
ago, P3 entara itu TN! 13 pan . “ 3 Na 23 p - : jata dan sesuda panitya ini H8 Nan emas Pemula ditaabahkan. 
2 Keno Na Na Menurut sumber2 itu perun demi keutuhan Angkatan Perang |£ara ANZUS ini semuanja ang Near RU Soviet Ane rusan. Pertama, mengenai p 

tanta SEATO rula. Menurut UP. | 
salah satu , pokok: pembitjaraar 
dalam sidang tsb. jakni tentanc 
herita2 mengenai perasaan tidak 
buas dikalangan ..tentara komu- 
nis Vietnam Utara”. (Antara). 

Perlakuan Lunak 
Terhadap Kaum 
Kontra-# evolusi 

Di R.R.T. 
PANITIA TETAP Kongres 

2 La Ai in “ak antjapai ba- tel. 19 Nopember PM. Alijdingan ts. akan menti 1 
Sastromstdiag tiba ai | Semarang foak" jang. menentukan pada hari 
untuk mena Lan ISabtu tsb. Dikatakan bahwa para 
Dea sa PM Ali akan|ptmimpin negara2 tsb. akan me- 
kembali ke Djakarta pada hari Ingeluarkan suatu statement. res- 

, : “mi jang -engemukakan bahwa Reho j.a.d. 2 : 

Dwitunggal Su. hubungan,antara mereka  teruta 

F KIA ntu .Ima akan didasarkan atas persa- 

, .maan hak, jang . mutlak, saling 
menghargai, 'ak akan -mengada- 
kan tjampur tangan dalam “uru- dislav Gomuika, sekretaris perta 
san dalam negeri masing2, ker- ma Tartai Persatuan Pekerdja 
dja-sama persaudaraan dan sa- Polandia. (Antara). 

odal BPM 

seluruhnja. Demikian menurut 
keterangan Penerangan Angkatan 
Darat. (Antara) 

  

ling membantu dilapangan poli- 
tik, ekonomi dan kebudajaan. 

Seperti telah diwartakan de- 
iezasi “ Polandia ke perundingan 
di Moskou ini dipimpin oleh Vla- 

     

ANGGOTA Parlemen, Dr. Ha 
dji Ali Akbar, dari. Fraksi Ma- 

  

  Penanaman M 

   

sangat Menata” jang Rakjat: ara begju 3. aa 

pemetjahan uni nda- | ma .£ f — 12 ngambil resolusi2 jg maksud- 

patikai uar, dan menu- Rp-:300 3 Djuta ' Setahus 2 memberikan perlakuan Jebih 

Pa MANIA aga Pet Kn 2 - 5 5 lunak kepada orang2 kontra-re- 
Aa ena ia tidak melihat | BPM Merasa Sulit?Untuk Pindahkan/Kantor sotwsio ner, demikian diberitakan 
sanggup mM lapi s0nirongi € Pusatnja Ke Indonesia Se Aa 

ae sg : 2 1 : 5 7 & 5 
kana "ERA 3 Th »KARENA BPM mempu ja! perusahaan dipeibagai ne Tindakan2 baru itu ig dilukis 

: 0 dkewarl Zara didunia dan bukan hanja ii-Indonesia, maka sulitlah atau kan sebagai sesuai dengan poli- sapen dsa du dia aah “penis "untuk "meain shkan mtor pasatna ke In li pembaNgonan, Sosis Meng: Na 5 K donesia. Jang mungkin dilaksa 2kan ialah pendirian sebuah (UKan, 2 Ta terlebih dahulu menjatakan, bah 2 : FR as olusioner jo sebenarnja harus 
3 . kedjadian2 “disekitar - Angka| -Ochter maatschappij dalam lin kuagan sheligroup”. Demik:an Padan fakta pendiara 

Jrektur N. Y. De BBM, Ir. i.£.3. Brouwer atas pertanja tan Darat pada achir2 ini dirasa : bisa dihukum tanpa masuk pe: 
3 an ,,Antara” bagaimana 

ea Ig .meri $ z 5 lisahkan itu ditambah — Iagi (mindahkan kantor pusatnja masing2 ke Indonesia. BPM hing ig dikeluarkan dari pendjara dr 

Kabi 
dentil, andjuran angg 

kan sebagai hal2 jg sangat. meng penlapat BPM tentang maksud Fe djara atau dibebaskan. Pemerin 
gelisahkan. Keadaan pg untuk mengharuskan perusahaan2 minjak asing” me tah RRT akan membantt mereka 

gan statement Parindr, jg mej MN AGAn - 5 Jam memperoleh pekerdjaan. Te 
minta diadakan inet Pres. ga kini berbentuk N.V. jang berpusat di Den Haag. itapi mereka jg setelah mendapat 

nggoua Pu tes. 
men Lucas as AN supaja Ne- 

  

  ' 'Brouwer menjatakan kesannja Diterangkannja bahwa BPM kan perlakuan lunak kemudian 
tentang peru kakaan BPM di Indo kini sedang mengusahakan sebuah ayang Haa Na an 
nesia bahwa kerdja sama dan projek pemboran minjak jang akan 2 aa aa Kera ar 
Isuasana antara pedjabat2 Peme- baru di Tandjung, Kalimantan jg Ba sin Hua. 
rintah dengan BPM adalah ,,baik diharapkan akan dapat menghasil Menurut Rcuter. 
sekali” (excellent) dan menurut kan 1.000.000 ton minjak tanah Chou En Lai A da 
Brouwer hal inilah jg mendjadi mentah setahunnja. | 

« ' |... Isjarat dan memungkinkan tertja- 6 2 3 

Dr. Ali Akbar -menjatakan, Upah dan gadi Indone | kan Kundjungan painja sukses dalam usaha2 BPM 1 adji 
bahwa memasg dilihat dari ilmu |di Indonesia. Sta sangan Merana : N : » . nafsi, pribadi Sukarno. tidak “da |”. Selandjutnja direktur perusaha M@ Negara2 Asia 
pat disatukan dengan “pribadi an asing itu menjatakan bahwal.” : 

Si Indonesi:  ongkos2 ekplotasi | Hatia, tetapi pemuda2 | 
nerusahaan hampir 60 per sen'le 

   gaar. dinjatakan Jam 
stitement GPII-jg meminta sup 
ja diberikan kesempatan kepada 
tenaga2 muda je djudjur' untuk 
memimpin. Negara dan lain2nja 
lagi, . : 

tepas. 

  

  

4 

   

  

PERDANA MENTERI .Chou 
En Lai dari RRT pada hari Sab- 

'ika Serikat akan minta pendje- 
-asan2 selandjutnja kepada URSS 
melalui saluran2 diplomasi dalam 

URSS ,,sungguh2 
apa jang diusulkannja.” 

mengatak 
iah satu sumber jang patut diper- 
tjajai, malam Minggu" jl: peme- 
rintah .Perantjis ,,melihat 
nilai tertentu” dalam 

djata itu, tapi dalam pada 

harapirinja “dengatr sikap" skeptis 
mengingat .- 'peristiwa2. didunia 
achir2 ini." (Antara) 

TARIP KAPAL LAUT INDO- 
NESIA—EROPAH DINAIK- 

KAN 1575. , 
Dari Djakarta Vrachten Confe 

rentie LAAPLN memperoleh ka- 
bar bahwa tarip2 ongkos pengang' 
kutan dengan kapal2 laut dari In 
donesia ke Eropah dinaikkan dgn 
tambahan netto 15”, (limabelas 
persen) dari ongkos pengangkut- 
an-dasar (basisvracht). 

Imbangan Suara 
$Jangi Mutussan 
| Masuk Tidaknja 
RRT Daiam PBB 
MADJELIS UMUM - PBB. 

Djunrat jl. telah menolak usul 
India supaja diadakan perdebat- 
an penuh mengenai masalalr per | 
wakilan RRT dalam PBB. Usul 
India ini ditolak oleh 45 suara 
lawan 25 dan 9 suara abstain. Se 
terusnja Madjlis Umum meneri- 
ma baik resolusi Amerika Seri- 

    tu pagi meninggalkan Peking de- 
   

aa Pa 3 3 

tor 1945 dulu telah me ana P emberontakan 
bersatunja "kedua tokoh itu kedi “ ” bih tinggi dari pada - dinegara2 Seng bar 

lainnia. Hal ini disebabkan kare "gan penah Naa Ye . 
& tunggal unt jadi | D4 V: Lm Dwlwsssi utuk dia Di Vjetnam Utara ?",: A Bai . Ran pesawat terhang sintal: me 

Pa # di.Indonesia gadji 

uk didjad t ikut seh ih bang ata Er Hear $ kan pengikut seluruh bangsa” In. Pa Dem aa aa Panen Wet 

« KEMENTERIAN luar negeri Ji upah buruh sangat tinggi nam, Kambodja, India, Birma, 

Amerika Serikat mengumumkan schingga djumlah jang dibajar Pakistan, 

    

th donesia melawan  pendjadjahan 

Nepal dan Afghanis- 
Belanda hingga berhasil sampai 
tahun 1950. Teiapi sesudah" ta- , | 1 a 
hun 1950 itu, kata Dr. Ali Ak-| malam Sabtu jl, bahwa menurut s!ech BPM setiap tahun utk mak tan. Demikian diberitakan oleh 

mul: a|siaran radio resmi Republik De- «jini da'am perbandingan dgn kantor berita ,,Hsin Hua” pada 
rena sifat2 kepribadian Sukarno| mokrasi Vietnam (radio Hanoi- ' utk bahan2, hari Sabtu. Kantor berita resmi 

   bar, Dwilunggal mulai retak, 

idiumlah ongkos2 

  

     d n Hatta muntjul: kembali men: pasukan Tentara Rak: ' berjinokapan2 dan sebagainja, dari RRT ini mengatakan, bah- tari dialin untuk berkembang ljat Vietnam di Cau-gai dekat | 7.7» Sencnt besar, Menussi wa kundjungan Chou itu' atas 
menuru: bakatnja masing2. Ke Yinh (Vietnam utara) telah dise- undangan dari negara2 jg akan       

Brouwer bila dih'ung dgn sega- 

'a djaminan2 dan fasilitet2 | : 
ial, maka BPM setiap bulannja' Anggota2 rombongan Chou 

retaka, itu menurut Dr. Ali Ak', 
bar mempunjai effect besar ke 
dalam masjarakat “dan keadaa 

rang oleh apa jg disebut anasir2 
kontra-revolusioner. 

dikunajunginja. 
h 

itu 

  

    
     
   

   

    

   

            
   
   

   

     

   
   
   

    

   

    

ini berlarut2, hingga segals lapi Disiarkan “seterusnja bahwa membsjar rata2'Rp 1.500—— ke antara lain falah Hlo Long, Wakil san masjarakat djuga mengaliMi pasukan? tentara jg ditempatkan (pada setiap orang burubnja. s ate 1 negeri keretakan,  misalnia t bag r: . an dara2 se-|' 3 1 ' Banaa Seat direkt Te bi: en Pt 'erinta didaerah tsb. di: saudara - Ri Chang Yen, wakil direktur kabi- han, tentara ataupun partai2, Pe Sg Ha setjara sukarela Projek baru BPM, 'net Ns Ontik La dan Kung 
' Ba asa memberi jelasan ada 1 . i tg. Peng dari departemen penerangan 

Oleh karena itu, mak dites sape pendjelasan2 kep: " "Tentang projek BPM jg baru kementerian luar negeri. Sementa- "Ali Akbar Takjat” telah diserang, dan ,.,be-|di Kalimantan diterangkan bahwa Kementer dio RRT ig dapat rangkan 'oleh Dr. “Ali “Akbar Berapa" orang telah tewas atau tahun depan BPM akan melek 'T,itu Siaran radio RRT je dapa b-hwa persatuan dan kesatuan Serapa | orang : Gin IN Nana ” an melaku- ditangkap di Tokio katakan, bah- 
to R hutan Ari | , Tapi ketertiban sudah kan suatu pertjobaan menjalur- wa Hoang van Hoan, duta besar bangsa kita dapat hidup “1 pulihkan kembali beberapa tas ag RDV untuk Tiongkok dan Yong kal Sukarno-Hata  kemb an kembali 'dan beberapal kan minjak tanah kasar jg ken- 1 2 alau ar ita  kemb en sa " tertangkap 8 aa 1 “—. Aun, ketua misi ekonomi Kambo bersatu seperti pada Prok anasir sabot” Ban tal sekali melalui pipa-pipa dari @ja ke RRT, pada hari Saptu pa-    17 Agustus 1945, karen. 

rakat masih tetap : 
pribadi Dwitunggal | 
ian ig dapat menjelamstk 
ra sekarang ini. “Dem 
kok2 keterangan D 
ig diberikan. setj 
diachiri dengan 
masiarakaf, , . di 
supaia bersama2 memi: 
mendesak kepada priba. 

Tandjung ke Balikpapan, melin- 'gi itu djuga meninggalkan Peking 
tasi pegunungan Meratus, 'jaitu dalam satu pesawat terbang dgn 
suatu djarak sepandjang 250 km. Chou En: Lai. - 
Projek ini akan memakan ongkos ' : 1 
sebanjak 55.000.000 dollar. Aan i 

! Perdana menteri RRT itu dinan 
Mengenai investasi baru, Brou- tikan kedatangannja di New Delhi 

wer menerangkan bahwa ia ha- Pada tanggal 28 Nopember. Menu 
$ S3, rut kantor berita Reuter di New 
rapkan Undang2 minjak dan per Deini jang mendapat keterangan 
tambangan jang“baru akan berisi dari sumber2 jang berkuasa disa 

Selandjutnja Radio Hanoi me- 

nigitakan bahwa disedjumlah dae 
rah lainnja terdjadi peristiwa2 sa 

bot dan pengatjauan dikalangan 

ar|rakjat.  Rakjat dihasut  supaja 

nimelakukan sabot. Tapi panitya2 
administratif setempat dan polisi 

lah melakukan langkah2 seper 

lunja untuk mendjamin keterti- 

dinantikan 

  

   

  

  
   

   

no-Hatta untuk kembali bers perdamaian serta me-|ketentuan2 jang menarik untuk na jua Kan, Kinasat Hebbpaps 
dalam Dwitunggal dan ikut » harta. dan njawa para| melakukan penanaman2 modal hari di New Delhi untuk menga- 

2 Ba ea na Ba 5 5 . : dakan pembitjaraan dgn perdana. 
alam pemerintahan untuk “menje|saudara setanah-air. Disamping” dan peluasan usaha2 BPM jang menteri Jawaharlal Nehru, dan ra abang 

    lamatkan -Negar 
ri keruntuhan 

Ta 

  

setelah itu mengadakan perdjala- 
nan keliling di India. Chou per- 
nah sekali mengundjungi India 
waktu dia kembali dari konperen 
Si Djenewa tentang masaalah In- 
do tjina dalam bulan Djuli tahun 

  itu. .panitya administratif regio- lebih besar. 
nal terus-menerus membetulkan 
kesalahan2 jang telah terdjadi di 
zaman perobahan agraria dan 
terus-menerus. pula berusaha me       

  

Dalam 10 tahun jang baru lalu 
menurut direktur BPM itu 'peru- 
sahaannja telah melakukan " in- 
vestasi2 modal baru di Indonesia 

  

   

kat jang menghendaki supaja ma 
salah perwakilan RRT dalam 
PBB itu dalam persidangan th. 
ini djangan diperdebatkan lagi. 
Resolusi ini disetudjui dengan 49 
suara lawan 22 dan 8 abstam. 

Jang. menentang. resolusi AS 
ini ialah 9 negara Blok Sovjet 
(URSS, Ukraina, Byelorussia, Po 
landia, Tjekoslowakia, Bulgaria, 
Rumania, Hongarii da, Alba- 
nia), Afghanistan, Birma, Cey- 
lon, Denmark, Mesir, Finlandia, 
India, Indonesia, Nepal, Sudan, 
Swedia, Syria dan Yaman. Jg 
abstain: Kambodja, Israel, Jorda 
nia, Laos, Libia, Portugal, Saudi 
Arabia dan Tunisia. (Antara). 

RokossovskyPang 
'litaa Pakt War 

sawa ? 
DIKALANGAN kaum diplo- 

mat di Moskow tersiar. kabar 
pada hari Sabtu bahwa bekas 
menteri pertahanan Polandia 
Konstantin Rokossovsky akan 
mendjadi panglima besar perse- 
kutuan pertahanan Pakt Warsa- 
wa, mengganti marsekal Ivan 
Konev dari Uni Soviet. 

Menurut berita dari Warsawa 
Rokossovsky, jang menurut ke 
utusan Partai Persatuan Peker- 

dja Polandia pada permulaan 
bulan ini tak diangkat lagi men- 

  

sukan barang2 kedalam 
dan kedua 
barang2 keluar negeri. 

PBB dan untuk mengukur apakah DEI Sumatera 1 : 
menghendaki Pohan, tidak dapat menjetudjui 

aksi 
Dalam pada itu UP dari Paris barang2 untuk dalam negeri, ka 

aa . rena' barang2 itu an bahwa” menurut sa dah menda 

nasional dar sudah dibajar pe 

Suatu Aksi je seperti ini bisa 
usul-usul wa skibat berkurangnja pereda- 

Sovjet mengenai perlutjutan sen- ran barang2 didalam 
itu samping 

pemerintah Perantjis akan meng- pertjuma oleh pemerintah. Achir 
mia“ dikatakan: 
men'etudjut 
'akukan terhadap pengiriman ba 
-2ng? kenegeri 

negeri 
perkara pengiriman | 

Utara, kata J. 

memboikot . pemunggahan 

.sebenarnja su 
milik pengusaha 

inah pula dengan depisen. 
memba. 

negeri. di 
pengeluaran depisen 

bahwa DFLSU 
apabil. aksi itu di 

: aoressor dan- ini- 
'aht'ara io lebih effectif, kata- 
nja. (Antara. 
  

bungan perseorangan dimana 
dak ada pembatasan2 seperti hal- 
nja. kalau tingkatan negara. 

Bukan hubungan perseora- 
ngan, 

Bertanja kemudian Shepilov, me 
ngapa Madjelis mau dihadapi ke- 
adaan jg tak dapat dibiarkan itu 
ketika wakil pemerintah . Tiong- 
kok jang sah tidak diberi kemung 
kinan untuk menundjukkan funk- 
sinja dalam PBB, funksi jang di- 
tahbiskan oleh Piagam PBB. Si- 
tuasi itu hanja ditimbulkan oleh 
Suatu negara besar jang tidak 
mau melihat kenjataan2, dan mem 
pergunakan kesempatan adanja 
semua pengungkit dari tekanan 
politik dan ekonomi dalam peno- 
lakannja utk mentjegah pemulihan 
hak2 jang sah dari Tiongkok da- 
lam PBB. Negara besar itu, ka- 
tanja tidak suka akan pemerintah 
RRT, tetapi kata2 seperti ,,suka" 
dan ,,tidak suka” dapat dipergu- 
nakan hanja dalam tingkatan hu- 

ti- 

Inggris-Perantjis Mau 
Kobarkan Perang Lagi? 
Butan Bermaksud Te 

HARIAN TENTARA Uni 
njatakan, bahwa dalam mingyu j Inggeris Perantjis bukan 
nja menarik kembali pasukan2 

lainkan. sedang menjiapkan diri 
linhan, 

Dilapangan diplomasi sedang 
diusahakan memperoleh” ,,soko- 
ngan aktif” dari Amerika Serikat 
dan kini Tiga Besar Barat ber- 
usaha merumuskan” garis-besar 
politik kerdjasama, Demikian ha- 
rian tsb. (Antara) 

Pemakaian Bea 
sin Di Perantjis Di 
kurangi -Dengan 

30pCt. 
PEMERINTAH Perantjis pada 

hari Sabtu memutuskan utk me- 
nutup semua stasiun2  minjak 
bensin selama 48 djam tiap achir 
iinggu. Stasiun2 itu akan ditu- 

Ha tg Saptu tengah hari sam- 
Senin tengah hari. Pembata- 

san dari pendjualan bensin ini 
jang disebabkan karena tidak di 
dapatkannja minjak dari Timur 
Tengah, akan berlaku mulai 
minggu ini. 

Putusan pemerintah  Perantjis 
itu diumumkan setelah ada perte 
muan antara kabinet inti dari pe- 
merintah Guy Mollet dan para 
wakil dari industri2 mobil dan 
minjak. Pada pertemuan itu perda 
na menteri Guy Mollet memerin 
tahkan kepada industri2  minjak 
untuk mengurangi pemakaian ben 
sin dengan 3075. Para wakil dari 
industri2 minjak menerangkan ke 
pada perdana menteri Perantjis, 
bahwa menurut pendapat mereka 
kesulitan itu dapat diatasi tanpa 
pembatasan jang keras, asal para 
pemilik mobil ikut membantu dgn 
setjara sukarela mengurangi pema 
kaian bensin. 

. Bagaimana dengan Inggris? 
Sementara itu berita Reuter da 

ri London pada hari Djum'at me 
ngatakan, bahwa menurut dugaan 
pemakaian minjak di Inggris akan   djadi anggota politbiro partai 

tsb., pada hari Djum'at telah be- 
JYangkat dari Warsawa ke Lignice 

diatur dengan sistim kupon, seper 
ti pada waktu perang dunia jang 
lalu. Diduga, bahwa tiara demiki 

(Antara), 
      

      
     
   

    

     
   
  

    

rik"?asukanpja Sori 
Wilejah Mesir — fnlis ,, €risnaya Zvezda" 

Sovjet ,,Krasnaya Zverda” me 

mereka dari wilajah Mesir me 
mengobarkan kembali permu 

Inggris Tak Akan 
Dikeluarkan Dari 

Pakt Baghdad 
PERDANA MENTERI Irak, 

Nuri el Said, mengatakan adalah 
mustahil bahwa akan diusahakan 
untuk mengeluarkan Ingggeris 
dari Pakt Bagdad, demikian hari 
Djum'at diberitakan oleh kantor- 
berita Turki. Dalam pertjakap- 
an dengan kantorberita itu, El 
Said selandjutnja. mengatakan 
bahwa Irak sendiri tidak mem- 
pertimbangkan keluar dari pakt 
sb. 

Irak seperti negara2 anggota 
lainnja akan tetap setia dalam 
persekutuan itu dan akan melak 
sanakan kewadjiban2nja, demiki- 
an Nwfi el Said. Baru2 ini, seper 
ti diberitakan, 30 orang anggota 
arlemen Irak telah mengandjur 

kan ke-4 anggota negara Musli 
min dari pakt tsb. supaja Ingge 
ris dikeluarkan dari persekutuan 
itu. (Antara). 

  

Djandji Hammars- 
kjoeld Kpd Nasser: 
Polisi? PBB :/Hanja Te- 
rikat Pada: Resolusi 

Madilis Umam P3B 
RESIDEN MESIR Djamal 

Abdi Nasser malam Sabtu telah 

menerima kundjungan Sekretaris 

Djenderal PBB Dag Hammar- 

skjoeld selama 1/2 djam, dalam 

mana Hammarskjoeld berdjandji 

kepada Nasser bahwa ia dalam 

mendjalankan 'tugasnja guna me 

melihara penghentian tembak-me 
nembak di Timur Tengah tidak 

akan mengakui tuntutan2 setjara 

unilateral dari ,,pihak2 jang ber 
kepentingan” lainnja. 

Hammarskjoeld tiba dari Italia 

di Mesir untuk berusaha me- 

njingkirkan sisa2 perbedaan pa 

ham mengenai Pasukan Polisi 

PBB. Wartawan UP memperoleh 

keterangan bahwa —— Hammars- 

kjoeld telah berdjandji kepada   Me 1 ener 1954. Kundjungannja di negeri-ne jaitu kedudukan ' markas-besar an-itu akandimulai pada hari Na engun L ikan tjita2 ,para Saudara Se” seharga 25.000.000 dollar atau Seri Asia ini Mean Mba Sri pasukan2 Uni Sovjet di Polandia. tal atau segera setelah itt. Re si sItanah-air, termasuk djuga umat R,, 300.000.000 setiap tahunnja. Dalangsung Tan 6 (Antara) : esepsi IKatholik”, kat Radio Hanoi. - pa - na ac . “ ta) 2 - Sg 4 KF st 4 
2 DALAM reog. matik pam (Citra: D Banduna Kini Dlm Kead Genting anggota KB f ti iba juga g an ung imi ca aan ” en ing m 

dihadliri 0 Presiden 1 Hana ak : $ MEREKA : di Bandung Daru2 ix uundjungi resepsi tersebut — Pada Djum'at malam jl. sedjak terangannja selalu tidak berada| ank jang liwat gedung tsb. Ke kesibuikan,, baik. -oleh orang2 jg diabatan pula dan dan hi ga berdjabatan tangan djam 21.00 kelihatan beberapa ke dikantornja. : djadian ini mulai | pada diam datang dan pergi serta hadirnja selamat kepunda 'Idengan Presiden, diperoleh ka- sibukan dikalangan pihak alat2 . 21.00 dan dua kali setiap djam djumlah tentara dan kendaraan?    

    

Kusuma ke- negara (A-D.) di Bandung. Dari kesibukan2 itu dapat dika      Br, bahwa untuk menengok 
“| uarganj: 

    
    

    

  

ketahui, Adeng ad: | a di Bandung, Adeng : barkan lebih djauh, bahwa De 
Grang dari pem pot kerdapat kesempatan | ke-| Sampai sedemikian djauh be-|wan Konstituante jang sedang 
muda jar dari tahanan selama Pa lumlah lagi diketahui apa jg ter|bersidang pada  Djum'at  ma- 

Agaknja FPS jang juga menda ldjadi"pida malam itu sedang Pe'lam itu telah 3 kali dikedjut- 
Tab Heral menighuditri resepsi (nad TT III jang sampai djam kan dengan kegaduhan  berdja- 

iatersebu , (Antara) 13.00 diusahakan utk ditanja ke-|lannja mobil — berlapis — badja 

F3 “ Ta 2 

  

"RERE 
In gek 1 

Yg
 

    

kemudian liwatnja tank2. itu, 

terdja 1 lagi jang kelihatan se- 
bagai sedang dalam 'berpatroli. 

Selendjutnja dapat djuga di- 
kabarkan bahwa dirumah Pang 
lima TT UII pada malam itu 
tampaknja djuga berada dalam 

jang tidak biasa terdjadi seha- 

demikian djauh, pada  Djum'at 
malam itu tiada  terdjadi - suatu 
apa dan keadaan malam tente- 
ram. Demikian dikabarkan di 
Bandung, 

Nasser bahwa PBB tidak, 

memberikan konsesi2 istimewa 
dalam melaksanakan resolusi 
PBB dan tidak akan 

ig berkepentingan 
rusnja diterangkan 

wa pasukan Polisi 

sis Timur Tengah (agresi 

sir), (Astara), 

"Soal: 
Orang? Ke -'4' Dalam" 

Adalah Orang Tionghoa 
ALAM PERNJATAANNJA jang diutjapkan dihadapan sidang Matjelis Umum PBB, keti- 

ka hari Kemis jbl., menteri luar negeri URSS, D. T. Shepilov, telah menguraikan hai-hal berhu- 
gan dengan pentingnja RRT dimasukkan sebagai anggauta P.B.B. ” Dinjatakan bahwa, ketika 

itu adalah untuk jg ke-7 kalinja Madjelis Umum menghadapi suatu persoalan jang vital baginja, 
jaitu persoalan pemulihan hak2 jang sah dari Tiongkok dalam PBB, Hak-hak ini sama sekali 
tidak dapat dipertengkarkan sehingga musuh2 Republik Rakjat Tiongkok dalam | tantangannya 
tidak mempunjai argumen jang sexus sedisiipun, , 

Sementara itu Shepilov menjitir 

sentatif, 

kok 

mengakui 
tuntutan2 unilateral dari pihak2 

i lainnja. Seie- kan oleh Ar 
bahwa sek- India d 

ri-hari. Akan tetapi sampai se- djen. PBB mengataka, pula bah 
PBB itu ha 

nja terikat kepada resolusi Ms- 
djelis Umum. PBB mengenai kri 

Ing- 
gris-Perantjis-Israel terhadap Me- 

Shepilov : Soal Masuknja 
R. Dalam”P.B.B. Ada-. 

'Bag 
“Planit Kita Ini 

    Vital' 
si 
lam 

« 

da 

Satirist besar Uni Sovjet, Salty- 
kov Shehedrin, jang isinja menja- ' 
takan :.k. bahwa jang satu suka 
akan anu sedang jang lain lebih 
suka akan jang lain pula, Berhu 
bungan .dgn itu ia menjatakan 
bahwa hal itu tidak ada sangkut 
pautnja dengan PBB beserta prin 
sip2 moral PBB jang tinggi. Ia 
menjatakan dapat memaklumi ada 
nja suatu negara besar jang tidak 
suka akan Tiongkok dan meman- 
dangnja terhadap Rakjat Tiong- 
kok megaranja dengan, prasangka, 
tidak pertjaja serta ketakutan, te- 
tapi suatu organisasi seperti PRB 
jang menghimpun 79 negara tentu 
nja tidak dapat menerima begitu 
sadja perasaan dan. pandangan 
satu negara atau perasaan dan 
pandangan kaum2 rasial dan ko- 
lonialis jang bermatjam ragam, jg 
menghembus - hembuskan Aanti- 
tionghoa. 
Pertanjaan kemudian diadjukan 

olehnja tentang apa hubungan dan 
sangkut paut sihntara penjelesaian 
persoalan pemulihan hak2 jang 
sah dari Tiongkok dalam PBB de 
ngan sistim sosial dan politik jig 
diadakan Rakjat Tiongkok dine- 
gerinja benar2 tidak disukai oleh 
sementara kalangam Amerika dji- 
ka anggapan demikian benar, Pia 
gam PBB didasarkan atas pertim 
bangan bahwa setiap bentuk pe- 
merintahan dan setiap sistim so- 
sial adalah urusan dalam negeri 
bangsa jang bersangkutan. 

Sedikit ttg. $ 6900.0090.0090. 

landjut dikatakan bahwa 
dapat mengerti mengapa 

Lebih 
orang 
“kemenangan revolusi Tiongkok ti- 
dak disukai oleh kepala? kaum 
monopoli Amerika jang mempu- 
njai hubungan dgn regim Chiang 
Kai Shek dengan rentjana2 kolo- 
nialisnja jang berdjangka pan- 
djang. Di ingatkan kembali dalam 
hal ini oleh Shepilov tentang pem 
berian dana Amerika sebanjak 
$ 6.000.000.000 kepada regim 
Chiang jang disertai harapan bah 
wa penanaman uang sebanjak itu 
akan berkembang hiak setelah re- 
volusi Tiongkok dapat dihantjur- 
kan. Mereka ini berpikiran bahwa 
tidak hanja pintu Tiongkok untuk 
perbudakan jang hanja terbuka te 

  

tapi djuga pintu2 negara Asia 
lainnja, setelah berhasil harapan? 
mereka itu. Tetapi iatuhr 

  

    
gim Chiang merupz 
berat bagi mereka jang g 
harapan demikian itu. PRB tidak 
Gapat beranggapan tersangkut pa- 

  

da harapan2 demikian. 

sebenarnja. Apa persoalan 
. Menge rp 

  

   

  

   

  

kemukaka gas 
rikat sebenarnja 1 
pur tangan urusan. da 

    

neg 

      

    

   

  

   
     

Tiongkok dan sementara itu me- 
langgar prinsip2 universil PBB 
serta persamaan hak sa be- 
sar dan ketjil jang di 
dalam Piagam PBB. So 
kan dimasukannja Tio 
bab juridis Tiongkok s ' 
djadi anggauta PBB. Soa 
lah pemilihan perwakilan j 
oleh wakil RRT. Anggaut 
bukan pemerintah2 tetapi nega 
djika PBB diadakan untuk 
nerima setiap pemerintah baru, 
maka kita akan mempergunakan 
semua waktu kita untuk mema- 
sukan pemerintah2 baru itu seba 
gai anggauta, Hanja peme h 
RRT jang berhak mewakili Tiong 
kok dalam PBB, demikian dinjata 
kan selandjutnja. 

        

    

Kemarin dianggap terbela- 
kang, tetapi 

Fakta2 kemudian diadjukan oleh 
Shepilov, tentang pengudjian ke- 
kuasaan. efektif di Tiongkok jang 
disokong dan ditjintai oleh Rak-!| 
jat Tiongkok, tentang transforma | 
si politik dan sosial, tentang pe- 
ningkatan kehidupan fundamentil, 
tentang suksesnja dalam industri- 
alisasi, tentang perkembangan-per 
kembangan ekonomi serta kebuda 
jaannja, peningkatan taraf peng | 
hidupan, dll.2 tjontoh jang repre | 

demikian Shepilov, jaitu 
selama Rentjana 5 Tahun jang 
pertama: di Tiongkok telah diba- 
ngunkan 500: buah paberik2 in- 
dustri besar. Kemarin Tiongkok 
dianggap sebagai negara terbela- 
kang. 

Sedikit ttg. pendidikan di 
Tiongkok. 

Setelah menjatakan bhw ,,kema 
rin” Tiongkok masih dianggap ne 
geri terbelakang, maka dinjata- | 
kan selandjutnja bhw dgn kata2! 
lain pabrik2 industri besar dan ' 
modern dapat diselesaikan di 
Tiongkok setiap 38 atau ' 4- hari. ' 
Tjontoh lain, demikian Shepilov 
seterusnja, hari ini, 57.000.609 
orang anak2 bersekolah di" Tiong 
kok .jang. baru.sadja ,,kemarin” 
dianggap suatu negeri jang sama 
sekali butahuruf, sedang sementa 
ra itu mahasiswa2 diperlipat gan 
da djumlahnja pula. 

Tiongkok sokongan raksasa. 
Lebih landjut Shepilov menjata- 

kan uraian berhubungan dengan 
Ikeputusan  konperensi Bandung 
|jang bersedjarah, Djika Konperen 
Isi Bandung ini adalah simbol 
|kebangunan .Rakjat Timur, maka 
|demokrasi “Tiongkok jang besar 
jadalah salah satu 'sokongan rak- 
isasa dalam perdjuangan semua 
Rakjat tertindas melawan tirani 
kolonial, untuk perdamaian dan 
persahabatan antara bangsa2. 

Perkembangan dim negeri, 
Rentjana 12 tahun dalam lapa- 

ngan pembangunan ilmiah dan 
Tehnis telah diadakan di Tiong 

& dan rentjana tudjuannja akan 
diselesaikan pada 1967, sehingga 
bertingkatan sama dengan negara? 
ig madju dalam lapangan tenaga 
atom, radio elektronik, otomatisa 
si, ilmu alam dll. Rentjana ter- 
sebut telah dilaksanakan. Mengge 
likan djika tak mau melihat fak- 
ta-fakta demikian. Dalam  iapa- 
ingan perdjuangan utk perdamai- 
lan di Timur Djauh dan diseluruh 
idunia Tiongkok  menundjukkan 
bantuannja tak ternilai. Dikemu- 
kakan kemudian demonstrasi usa- 
ha damai Tiongkok jang dinjata- 
kan dalam  pernjataan bersama 
Chou En Lai - Nehru pada 5-prin 
sip ko-eksitensinja, pada 28 .Djuni 
1954. Dalam bagian lain di ingat 
kan kembali inisiatif “Tiongkok 
untuk mengadakan ,  djaminan 
perdamaian di Pasifik. 

| 
| 
! 

INDIA PADA SABTU 
usulnja baru 

| masal 

Sebuah resolusi baru jg diadju- 
hur Lall, wakil tetap 

alam PBB menerangkan, 
bahwa putusan madjelis umum 
untuk tidak membitjarakan  per- 
wakilan Tiongkok itu ,,tidak da- 
pat berlaku karena tidak berhasil 
mendapatkan suara dua pertiga 

,terbanjak.” Dalam sidang ' pada 

$ dinjatakan 

i dan keamanan bangsa? dapat di- 
e Selesaikan tanpa 'Biongk 

kan. (Antara): 

| India Maa Tiadakan 
it Resolusi'/Amerika 
Mengenai Perwakilan Tiongkok Dim PBB 

ibI berusaha dengan mengadjukan 
untuk meniadakan berlakunja sebuah resolusi 

tidak akanj madjelis umum PBB jang menjatak 
ah2 perwakilan Tiongkok 

djelis umum tahun 1956 ini, demikian Reuter, 

(P.B.B. 

  

    

   

  

   
      

    

    
     
     

    

     

    

     
   

   

    

   

Tjatatan usaha damai Tiong 
kok, 

Diuraikan 'lebi djut, bahwa 
pemerintah RRT a- 30 Djuli 
1955 mengusulkan agar semua ne 
gara Asia dan Pasifik, termasuk 
Amerika Serikat menanda tanga- 
ni Pak Perdamaian kolektif ' utk 
mengganti Blok2 militer jg agre- 
sif didaerah Asia dan Pasifik. Di 
tambahkan bhw. selain itu Tiong 
kok djuga mempunjai peranan diin 
urusan2 dagang dan bantuannja 
dlm usaha perlutjutan persendja- 
taan. Sedjak 1951 Tiongkok me- 
ngurangi angkatan bersendjatanja 
beberapa kali, jang semua pengu 
rangannja berdjumlah lebih dari 
2.700.000 orang. Anggaran belandja 
utk pertahanan Tiongkok dalam 
th. 1956 “dikurangi dengan. 19Yo 
seluruh djumlah Anggaran Belan 
djanja. 

Tiongkok dim hubungan luar 
negeri, : 

Dalam. lapangan hubungan luar 
negeri, Shepilwy menguraikan, bati 
wa, dalam tahun 1955 Tiongkok 
menerima lebih dari 4.000 o 2 
tamu asing dari lebih 60 n 
dan termasuk d isini wak 
lemen, partai2 politik, 
kil kalangan ekonomi, keh 
keagamaan, SB2, organis 
muda, wanita, kaum tjer 
dai, dari kalangan pendidi 
kesehatan olah raga, dan 
pers. 

33 negara sudah mengakui. 
Tiongkok telah, diakui oleh 33 

negara jang berpenduduk lebih da 
ri 1.000.000.090 orang, dan 29. buah 
dari djumlah tsb telah/akan me- 
ngadakan hubungan - diplomattk 
dengan Tiongkok. 

Dagang dgn 62 negara. 
Dalam tahun 1955 sadja, 'tiong 

kok mempunjai hubungan das z 
dgn 62 Negara, jang tersebar di- 
seluruh dunia. Karenanja Uni 
Sovjet Wrusaha keras untuk men- 
tjapai -penjelesaian positif - 
tang pemulihan kembali hak jang 
sah dari Tiongkok. 
Demikian Shepilov 

djauh menjatakan 
peduli akan kir 
kembali hak2 
kok dalam P 
mun “Republik 
akan. madju teru 
lan kemadjuannja Z 
nasionalnja. . Tetapi sen 

bahwa tidak 

| 

    

    

    

    

    

dari 

      

  

jang 
bahwa 

telah dipul 
ang sah dari 

lebih 
ti £      

     
    

    

   
   

  

a 1 adanja 

T dalam PBB merupakan ke- RR 

rugian besar. Dikatakan 
an bahwa menurut kepe 
nja, Madjelis telah menji 
beberapa kedjadian bahwa 
ada persoalan intergesional 
besar jang mengenai 

1    

   

  

ti 
jang 

perdamaian 

    

   

    

K Seba 
gai tjontoh Gikemukakan oleh 
Shepilov tentang persosian peh- 
ting jaitu perlutjutan persendjata 
an. Djuga dalam lapangan atom 
tidak ikut sertanja Tiongkok .me- 
rupakan hal jang tidak mentjapai 
sukses. Djuga dalam lapangan eko 
nomi, PBB tidak berdaja menje- 

e masalah pengembangan 
ama ekonomi karena Tiong 

diabaikan. Masalah Timur & 
h tak dapat diselesaikan, ke- 

tjuali djika Tiongkok ikut erta. 
Ttg. pikiran? 2 Tiokgkok. 

Membahas pikiran? untuk me- 
masukan Tiongkok disamping wa 
kil pemerintah Taiwan, Shepilov 
menjatakan bahwa hal itu menun 
djukan ada fihak2, jang ingin-me- 
lihat adanja wakil Tiongkok jang 
besar. Rentjana/pikiran? ini ada- “ 
lah tantangan terhadap Rakjat 
Tiongkok jang besar. Belum per- 
nah ada dan tidak ada 2 Tiong- 
kok itu, demikian Shepilov  me- 
nambahkan. Tiongkok hanja satu, 
jaitu RRT, dar Rakjat Tiongkok 
tidak akan setudju wilajahnja di 
kurangi.. Setelah menguraikan per 
soalan Taiwan dan ketegangan jg 
ada disana dihubungkan dengan 
usaha Tiongkok utk menjelesaikan 
nja dgn mengadakan perundingan? 
Djenewa - jang berdjalan sampai 
kini dengan fihak AS, ia menjata 
kan sokongannja jang penuh ter- 
hadap usul2 wakil India, jaitn di 
pulihkannja kembali dgn segera 
hak Tiongkok jang sah (Antara). 

Sjarat-Sjarat Dar 
Israel Utk Tarik. 
Mundur'i Pasukan 

Pasukannja 
DALAM suatu rapat umum di . 

Tel Aviv pada malam Sabtu " 
Shimon Peres, direktur djenderal 
kementerian pertahanan Israel, 
telah mengemukakan 3 sjarat 
hagi penarikan mundur pasukan? 
Israel dari semenandjung Sinai 
dan daerah Gaza, jang diduduki 
oleh pasukan2 Israel dalam per- 
tempuran melawan Mesir baru2 
ini. Sjarat2 ita jalah: Nak 

1. djaminan bahwa daerah Ga- 
za tak akan dipakai lagi sebagai 
pangkalan bagi kaum fadayin un 
tuk meluntjurkan serangan terha- 
dap Israel. 

2. djaminan bahwa semenan- 

djung Sinai tak ak.n di-remilite- 
risasi sebagai batu: lontjatan pe- 

njerbuan di Israel. : 
3. djaminan bahwa Mesir tak 

akan memblokade lagi selat jang 
menghubungkan Laut Merah de- 

ngan Teluk Agaba dan jang “di- 
butuhkan oleh kapal2 jang me- 
nudju pelabuhan Israel Eilath. 

Kepada para wartawan Peres 

dalam pada itu menerangkan bah 
wa maksud serbuan Israel ' ke- 
arah Selatan 2 minggu jl. ialah 
mendjamin hak Israel ,.tidur tak 
terganggu oleh  kechawatiran 
akan gerombolan2 pembunuh”, 
mendjamin hak bagi kapal2  Is- 
rael melintasi Laut Merah tanpa 
adanja gangguan dan menghan- 
tiurkan batu lontjatan militer 
Mesir di Sinai darimana ofensif 
terhadap Israel ttlah dipersiap- 

   

   

  

» 

    

Pi 

# 

an untuk dibitjarakannja 
dalam PBB dalam sidang m 

hari Djum'at, 47 negara dari 79 
negara anggauta PBB menjetudji 
resolusi Amerika Serikat jg mit: 
ta tidak “mempertimbangkan dlm 
sidang tahun 1956 ini setiap usul 
resolusi jang mengeluarkan peme 
rintah. Taiwan dari atau menje 
tudjui perwakilan Tiongkok dlm 
PBB, (Antara-Reuter) 
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“Edira: 

—E-— ——— 

"GRAND : 
5.18 - 7.5 -9.15 

Extra: 

2 tak berlaku) 

”Rex” - "Orion” 9.—12, 
Gris - Indra - Royah 10.—11.— 

TINGGAL SEDIKIT MALAM : 
PREX” 445-70-015 (17 th) | 

isan : Ini malam penghab: 
"ORION”  500-7.15-9.30 

, (VistaVision) 
. Burt Lancaster - A, Magnani 
"THE ROSE. TAI O.O” 

  

INI MALAM PENGHABISAN 
GRAND” 5- 72 0. (13 th)! 

-. John Mills - John Gregson 
"ABOVE US THE WAVES” 

PMN an 
  

“INI MALAM PENGHABISAN : 
"EURO SE Ie ATT Mb) 

Paulette Goddard - J. Hoyt .| 
"SINS OF: JEBEBEL" 

(Color by Ansco Color) . 

TINGGAL INI & BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 

TERISI 5 Sele Oa A13 th) 

Rd. Mochtar - E. Zainah 
'Fifi Young - Ellya 

”BERDJUMPA KEMBALI” 

TINGGAL INI & BESOK 
MALAM PENGHABISAN: 

"INDRA" 5.- 7,- 9. (17 th) 
B. Hermanto - Nana Mayo 

«Salim: Hamid - R.A.S. Sumarni 
"KRISIS ACHLAK" 

Wembeinapeman 

« TINGGAL INI & BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 

"ROTAL 3. 92 95417 th) 
Lana Turner - John Hodiak 

"MARRIAGE IS A 
PRIVATE AFFAIR” 

  

  

  

TINGGAL INI & BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 

"ROXY” 430-7.9.30 (17 th.) 
Nagita Gs 23 

Raj Proor AMBER : 
: pa India Teksi Indon. 

TINGGAL SEDIKIT MALAM: 
"DJAGALAN” 5.-7.-9.- (13 th) 
— Chang Ch'ing - Chen Fu 
"TE PIEB KWAI CHE” 

(Holiday Express) - 
Tiongkok Tekst Indon. ' Fin 

  

. 

N. V.. Stoomvaart Maatschappij 
»Nederland” mempermaklumkan 
Kapan para penerima muatan 
ahwa: 

In.., bafjan" 
tel. 19 November 1956 telah ma- 
suk di pelabuhan Semarang de-j 
ngan muatan dari Europa. 

£ 

  

Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak Rp. 15,— 
BARYLTIN, Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 
ramdut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 
NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 

” Harga 2 Rp. 10,— 
DC HAIRDYE Tijelup rambut untuk membikin hitam rambut di- 
tanggung tidak luntur. Harga Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 
Rp. 10,—, 5 Grams, Rp. 15,—, 10 Grams Rp. 25,— 
CLBEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 
jang susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 
rawat dil. Harga Rp. 10,— 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
Dapat beli di tiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan luar harus tambah 1576 ongkos kirim. 
SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN 
TJOTJOK . 
POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA 

TIDAK 
Rp. 20,— 
Rp. 30,— 

DC POMADE: Mengkuatkan 

akar2 dan kelendjar2, tjegah 
rontoknja rambut. Bikin pan 
djang dan hitam rambut putih. 

Gampang dipakai. ' Rp. 25,— 

AGEN BESAR : 

ACHMAD KARIM 

Toko Umum 

Pintu Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat di- 
mana-mana : 

Pesanan luar kota tambah 154. 
DC "FHARMA LTD.” 

Bandung — Djakarta. 
Dapat beli diseluruh Indonesia. 

  

Batjalah : : : 

»Suara Merdeka 

(Radio SUCCESS 

ASTHMA CURE ISTIMEWA 
“Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk “Kering atau Basah, 

  

      

  

IeerbaTiAN? sUDAH BISA 
2» 

' . aa 
#  RADIO, VERSTERKER, 

| TAPERECORDER 
# MESIN DJAIT ,,PFAFF” 

MESIN TULIS 
# PERSEDIAAN LENGKAP:- 
Tn SERVICE DIDJAMIN 

    

   

- “ 

Gadjah Mada 1A Tel. 1995 Semarang. 
  

: - 5 1 . Perhatian Para Peladjar! 
Pendaftaran udjian 'telah tiba, sediakanlah PASFOTO sekarang 

djuga — kami hitung harga Rp. 0,50 sebidji. 

Alamat termurah : 
Photopress ,,SIGUNTANG” 
Bodjong 99A — Semarang. 

Sekolah Mode ,,ROSANA” 
Djl. Mataram 162 (Pandean 36) Smg. 

  

Didjual :   
Mulai sekarang memberi peladjaran membuat. OORKNOPPEN | ' 1007o baru. 

Gan AVONDTASSEN dari BENANG PLASTIC dgn. model2 jg. Keterangan:, 
terbaru. GRAND HOTEL "SIN 

| PANDANARAN 151 
SEMARANG - Telf. 2237, 

  Bahan2 tersedia. Pendaftaran mulai sekarang. Tempat terbates. 

OLES 
KIDNEYING 
Ida 

TA 

   
    &b Na— (SG ae) 

Memperkuatkan gegindjel. Tua dan muda memakan obat kuat:   ST 2 LA LL LL LI LK 
GOLES, tenaganja pasti bertambah lipat-ganda. MADE IN ENGLAND 

  

1 DE SOTO BUSCHAS.-) 
SIS 1956 (LONG CHASSIS) 

HOA" 

     
   MAAN 

    

BELI BAISEM ,SINGA App JANG ISI DIDALAM 
KWALITEIT LUAR BIASA BAIK, HARGA PER DOZ. Rp. 18, —, UNTUK GROSSIER DAPAT KORTING ISTIMEWA. 

nat DA 

Indonesia 150 x 51 

    

       
     

     

   

  

V 0 BRYLCREEM memelihara supaja rambut « 
dan kulit kepala sehat dan bersih — 
mentjegah kelemumur dan keringnja 
rambut. 

@ BRYLCREEM memberi kilap kepada ram- 
but, jang sangat dikagumi kaum wanita. 

@ BRYLCREEM adalah cr?me jang murni 
dan bermutu — lain sekali dari 
brilliantin dan minjak. 

@ BRYLCREEM adalah obat rambut jang 

sempurna, terpudji karena rambut 
rapi, terpudji karena kulit kepala sehat, 

BRYLCREEM 
untuk rambut rapi dan sehat   

  —g RN 
Un Will an.   

  

DATANG BULAN 
TERGANGGU 

Sakit peranakan dsb. 
Datanglah bitjara dengan : 

Didj ual ||ajelidikan2 jang paling teliti oleh Factory 

Obat GOLES antuk lelaki mengandung bahan2 jg terpilih minerale dan tetumbuh ja: lapat melantjarkan terutama pertumbuhan anggautz Iran, pembikinannja Aa La Pan , an Ta Tn - mentjepat O ,, membantu ng ja, Jg lama djadi baru. Obat LES ini membangunkan Fikiran jg telah : tenaga jang sudah kendox, 

    

  

        
    

an menambah darah, membantu angg:       
  

Il. KARAS Aa 
klas I lebar 2200 M2 

dalam kota Semarang ditepi : 
djalan Raja Smg.-Mgl. dengan | Apakah Njonja akan lakukan 
2 xyumah kosong terletak di 
Srondol No. 126 Semarang. 

2. TEGAL 
klas I lebar 21.350 M2 

djika ternjata suami Njonja mata 
'kerandjang dan gadis tetangga 
suka: menggoda LI. 

disebelah timurnja, semuanja 
tanah jasan (Ini. bezitrecht) 
keterangan pada 

Pontjol 2la Magelang.   
  

PRO RAPI!! 

Itutah pedoman Coiffeur ,,Satrya" 
EL. M.H. THAMRIN (Kembangpaes Baru) 37 SEMARANG 

Sengadia dibuka mulai djam 16.900 — 22.69 

Untuk melajani saudara2 jang ta?” sempat diwaktu pagi/siang. 
5 ' 3 , 

PRO RAPI!! 

  

MARILYN Monroe S8 
      Tom Ewe 
  

a TP 

Drama 

orang kaptain dengan seorang 
wanita jang mengambil hati dan 
bermain api tjinta tjuma untuk 

menolong djiwa kekasihnja ! 

Dia datang untuk berchianat..... 
kemudian setelah ia pergi 

ia balik kembali dgn. 
kesadaran 5 
tjinta palsunja... Ka 

DITUNGGU -DI "REX”! 

pertjintaan antara se- 

untuk memurnikan - 

Gir wiLoaa 
SCREEN REGPRONIC SOCND" 2 

NE aa : CGNEMAScOPE fi 
Coroa wr Omuat 

  

       MERGULPI Curat 
Man mam BL WALET me CLOPL MARUOO 

  

   
    

A New Love Team 
—in an Exciting 

seh Action Hit! 

William HOLDEN |! 
Eleanor PARKER | 

FORSYTHE 
In MGM 

SI "ESCAPE FROM 
| FORT BRAVO" 
| — COLOR sm Lah . 
| DEMAREST-ANDERSOM- BERGEN (4 
Asep gaun 

TE ran 

DITUNGGU "ORION”! . 
    

    

DITUNGGU: "ROYAL! 

   

     
        

  

B ESOK 
PREMIERE 

BESAR! 

PPL UX” 
5.40 .7.00-9.60 

Saban Sore 

djam 3.0 

A
n
i
t
a
 

Sahan Sore 

ii : PREX” TINGGAL — INI MALAM ”ORION” Ko o LN "| jam 3.15 4.45 7.00 9.15 SEDIKIT MLM. — PENGHAB.  5.007.15 9.30 K R Ae HN 
SuperScopet | BENEDICT BOGEAUS seoseon (untuk 17 tahun) : Oo. « 

(Kartu Bebas Bref Hartes Immorgal sforp : 

   

  

   

          

   

    

   
Tonnessoes Pariner 

st TONY CARUSO « MORRIS ANKRUM 
#enried Yg ALTLU PIN Seretepag Dp MINYAR BIN PA BEAROPUP sap 

ARK dikit 4 MUSI LALNKLN 4 Peatorat Dp BERCENT BOKLAUT 

  
  

'Goles Pirainer Pills (Obat Otak) | 

) Didjual t 

memperkuatkan pinggang jang sering pegal, obat ini, menjembuhkan njakit2 seperti berikut : menghilangkan Kepala Pusing, memperkuatkan tubuh-tubuh, males Pe ran Ta tah, rambut rontok, kurang nafsu makan, dan ta'bisa tidur, suka marah, lekas tjapai, Fikiran ta” tenang, Otak urat sjaraf dan tulang2 dan mem djantung, kekuatan obat GOLES ini Maa Mapan ea ea mena banjan. ag put jang pentaaah untuk sakit baru sembuh, i jur dengan segera kemba tan seperti kembali biasa adanja. Serin memakan obat GOLES KIDNEYING TABLETS, dan bersama Suami Isteri memakai Tobat ne In Kekua- jan dan Kesehatan, dapat tetap terpelihara hingga usia landjut, hidup pun senantiasa dan ber- gembira. (Made in Londom Kaum Wanita jang ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu dipudja-pudja, pakailah : Kadja Obat GOLES SISTERING TABLETS Istimewa mustadjab dapat menghilangkan penjakit-penjakit, dan memulihkan b kurus keliwati gemuk lemah tiada Potongan mendjadi sehat serta kuat dan Pa Me 2 £ berpenjakitan,  Kutus lemah, gemuk-lemah karena gemuk kurang darah, kurang napsu mak i it LA PUSING, SUKA MABUK, DATANG BULAN TA' TENTU. PERUT MUL ES” Sea 
dalam 

haraannja dll. Lekas memakai SISTERING TABLETS, tidak berapa tar mem- buktikan dengan segera kemandi j da bad : BA kan oleh: (Made in TT ena Obat ini bekerdja dalam 24 djam. Obat ini, diusaha 

Goles Lupuliner Tablets 
(Memperbesar Mutiara) 

Ini adalah sedjenis obat mustadjab untuk menjembuhkan penjakit tidak bisa tidur. Tjobalah makan obat GOLES LUPULINER TABL EOS lantas dibuktikan, pokoknja hatinja. mendjadi tetap, tubuh mendjadi kuat, menentremkan pikiran, bikin kuat buah pinggang. 
tanggung 

Bi jaki - sih baru atau Tama, dapat disembuhkan dan | tidak "merang 

  

  

    

       Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit segala pikiran na dan djuga penjimpan ingatan Kepintaran atau kebodohan sesuatu orang eren itu sangat bersangkutan dengan otaknja.' Kian sehat otaknja kian bi- ! djaksana ia mendjadi dan kian ta djam pikirannja. | »GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan" obat jang paling | baik untuk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pikiran, i Serta menguatkan ingatan. Djika di biasakan memakai Obat ini otak se- nantiasa sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh kelemahan otak : tidak akan timbul lagi. 

(Obat Gosok| 
  

Goles Love-Friend 
Obat ini terbikin dari kwaliteit jang sudah terpilih. Gunan , , : ja b i tan jang habis sakit, badan belumlah kukuh, Seudars ae en An bala kegajahan, dibantu oleh obat ini agar mendjadi sehat kembali, Pe Pa i - F€ nghidupan s d 6 Agent Djawa Tengah : Bisa dapat beli di Toko2 Obat $ “da gmim Toko Obat FIK MIN YOK PONG, Gang Warung 10 Agent: HWAY AN TONG Gang Warung No. 3 ENG TAY HO D Pek ) | NGO HOK TONG ang tangan e sin ) SEMARANG 

e POR TON BEROK Unta Le am Sh 
Na OR1ON” BESOK MALAM PREMIERE 433 7ov 9.15 (17th)   GREGORY PECK 3 AUDREY HEPBURN' ) ROMAN HoLipAy» Sebuah film jang tak asing bagai par : ikutlah bergembira dan romantick : Dia wig djumpai orang2 jang gandjil 

1 MOBIL FIAT 1100 
1948/1949 

1 RADIO G.E.C, 
type B.C, 5541L 

        
Film jang akan membawa ke- 

| (gembiraan dan tentu Tuan akan 

tertawa terpingkal2 ! 

   

GT. 6- MOD, 

   

  

jang tingan 'harganja! 

SEGAR 
SEHAT 
HEMAT 
dengan 

OBAT GOSOK GIGI W 
    

PRLLLLLALALALALBALALLALAKLAIKLALAALKAKLILALALAL LAI I ISL AAA AN 

           

KALENG. 

Aa 

t 
BE. 6 

ongkos 
hemat 

   

Sopan dan senantiasa dengan senjuman jang 

menarik, ia melajani para langganan! Karena 

giginja istimewa putih, berkat pemakaian se- 
tiap hari dari obat gosok.gigi. Gibbs... 

— untuk rambut berkilap 
dan kesehatan kulit kepala... 

ja 

aa aa an On Ran aa Ia pe panuti ushona 

gigi sehat... 

1 

  : SARI YOU 
1) N KILLED 

MCLEAN AFTER You 
SHOT POWN HIS BALLOON, 

ULL HAVE yoy 

pakai bandspread 
keadaan semua bagus 

"bisa dilihat mulai djam 9. 
DJL. TJENDRAWASIH 52 

SEMARANG. si 

IN TKAT CASE 
IV BETTER 
GET RID 
OF YOU, 
BENSON/ 
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“SUpFPSCOPE 
  

“Tjerita drama jang menggemparkan tentang tambang emas jang 
djadi sengketa dan perebutan, ..... 
iang bergelimeng kedjahatan 

“menggunakan ketjantikannja untuk jari kekajaan ! !! 

Film persembahan R.K.O. jang paling tegang dan mengagum- 
"kan, 
pergulatan dan pert 

BOR on rgs rekan 
umpahan darahnja jang... 

  

   Le aan Sy 
“— TECHNICOLOR   THE 

des —the boldest story of love you 
) have ever been permitted to see! 

ROGERS/ F'L 
ARRESTEP FOR MURDER/ 

  

      

        

       

         
     

          

N-NOL 1 
PIPNIT 
MEAN IT! 
PON! 
“SHOOT! 

YOUR PARTNER N 
Ming PLENTY! 
WE HNOW ALL 
ABOUT Your 
RACKET) 

      

     

   

IT WAS MCLEAN'S IPEA ro FiL 
THOSE URANIUM CLAIMS, EN 
RUIN YOUR GRAZING LAND WITH 

" BULLDOZERS TO MAKE YOU PAY OFF/ 3 WAS ONIN His LANYER/ 

       

      

         
  

  

  
.... tentang gelanggang djudi AS on jp. MAGNAN " HA abarkp dan tentang wanita jang Pan Ae RU ANNA I — Engkau membunuh MceLean 

“Best Actress of the Year," setelah Ongkan menembaki balon bermaksud —N.Y. FILM CRITICS AWARD nja, Rogers! Saja akan mengusa Djangan kau tembak! 
: F 

hakan supaja engkau dihukum serta kemegahan pegunungan Sirra Nevada sebagai saksi | ritm jang menggondol 4 (empat) buah OSCARS ! ! karena membunuh! 2 « ter. Mel Ma Kar ab Hat ana Langen — Kalau demikian lebih     
  

baik 
engkau saja bunuh sekuli, Ben- 
son! 

  

— Djangan! Saja tidak pia mn — Itu semug adalah rentjana emikian! MeLean, sendiri untuk membu 
ka pertambangan uranium, ke 
mudian merusak daeruh pa 
dang rumputmu dengan bull 
dozers denga, maksud supaja 
engkau mau membajarnjal Sa 
ja hanja seorang pembelanjat 

— Kawanmu telah ber 
tjeritera banjak sekali! 
Kami sudah mengetahui 
semua kedjahatanmu! 

| 

   

  

    

    

    

  

     SHUT UP, CHUCKLES! 
THEY HAD NOTKING 
ON US TiLL You 
BLABBEP/ 

2 Y 
Ea WN 

sg Tutup mulutmu, Chuckles! 
Mereka tidak mendapatkan ke 
terangan sesuatupun sebelum- 
nja engkau membuka mulutmu 
baru ini! 5 
— Earsl Engkau ma 
sih hidup! 
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