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dari kongsi itu, Jel 
dirikan sebuah” ba 
aan internasional 

gantikannja, 

     
    

  

    
Naa 

lan bagi pr 

(mi j/“Tentang 
na (Tidak Ada Deport 

: KETIKA MADJELIS Umum PBB dengan hebatnja mem- 
jang menuduh ja Sovjet Near: ti | 0 menuntut supaja deportasi itu se- lan |gera dihentikan, delegasi Ceylon, India dan INDONESIA hari | Senen mengadjukan Hakan resolusi, jaga mnta kepala mm | 

| berseru lagi kepada peme jinkan masuknja penindjau2 PBB ke Hongaria. 
1 Naskah tadi, jg memuat pula 

- Isangkalan2 dari pemerintah Ho- 
deportasi2 

| jang (dituduhkan dalam resolusi Kuba 
mengandjurkan kepada 

supaja membolehkan 
|para penindjau. PBB masuk wila 

,jah Hongaria tanpa memperkosa 
tani 2. minta kepada 

Isekdjen PBB supaja memberikan 
jang lajak kepada Madje 

di |(portir orang2 Hongaria dan 

  

      

     

an | Kedaulatannja: 

igenja. Dia mentia 

Iperdebatkan resolusi Kuba 

djelis supaja berseru lagi 

ngaria, bahwa tak ada 
orang2 Hongaria sematjam 

Mpg renda 
Hongaria 

  laporan aa 
ri kambing hitam dan ig dipilih lis Umum PBB 
nja kongsi terusan Suez”. 

«3 (Antara). 
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— BUDAPEST TERBAKAR — 
Akibat pertempuran jang hebat di beberapa bagian kota Budapest 
timbul kebakaran2. Pada gambar: Djalan Rackozy, di Budapest 
digambar pada tgi. 8 Nopember jl., masih menundjukken bekas? 
pertempuran?. Tampak debu dan asap akibat kebakaran? jang 
timbul dalam pertempuran? tiap 

Film Tjabul Berisi Bbrp. 
hari sebelumnja itu. 

nTeknik" Hubungan Sex 
Diperiksa 

FE        

      

Bukannja Atlit Nina 
Ponomareva 

MENURUT LAPORAN pihak ke 
polisian Melbourne, seorang kera 
ni wanita dari kapal Unie Sovjet | 
”Grusia”, jang bernama Nina Pa 
ranyk dan berumur 34 tahan, tlh 
hilang ketika ia beserta rombong 
an anak buah kapal "Grusia” itu f 
pada hari Minggu jang lalu meli 
hat2 kota Melbourne, demikian | 
Reuter, Kapten kapal, Olizab be 
serta seorang dari perwakilan 
Olympiade Unie Sovjet di Melbour 
ne pada hari Minggu jang lalu 
telah melaporkan kepada polisi sc 
tempat, bahwa Nina Paranyk te-| 
lah hilang, setelah mercka ber-j 
kundjung ke kebun binatang se- | 
tempat. 

Ketika memberikan laporan itu, 
Olizab telah menjerahkan kepada 
kepolisian setempat foto dari Ni- 
na, dan menerangkan warna dan 
tjiri2 dari pakaian jang dipakai- | 
nja pada waktu itu. 3 
Sebagaimana “diketahui, kapal 

"Grusia” itu datang ke Melbour 
ne untuk mengangkut sebagian 
dari rombongan Olympic Unie 
Sovjet, jang akan turut ambil ba 
gian dalam pertemuan Olympiade 
Melbourne nanti. j Hear 

Berhubung dengan laporan itu, 
pihak kepolisian Melbourne kema 
rin telah menjebarkan angauta2 
nja dan beberapa orang reserse 
keseluruh peloksok -kota Melbour | 
ne untuk mentjari Nina Paranyk 
tersebut. 

Desas-desus mengatakan 
Nina  Ponomareya jang 
hilang. ELIA 

Sementara itu, diperkampungan: 
Olympiade Melbourne orang sedi 
dit Sl karena aa 
desas-desus, ng ' mengatakan, 
bahwa jang hilang itu adalah Ni 
na Ponomareva, djago lempar tja 
kram Unie Sovjet jang mendjadi 
djuara dunia, dan jang baru? i 
telah dituduh melakukan pentju- 
rian 5 buah topi dari salah satu 
toko di London. Banjak pertanja 
an jang diadjukan kepada para 
officials Olympic Unie Sovjet me 
ngenai kebenaran dari . Gesas-de- 
sus tersebut. Tetapi pihak offi- 
cials Olympic Unie Sovjet mem- 
berikan djawaban, bahwa Nina 
Ponomareva masih tetap berada 
dalam pemondokannja. Desas-de- 
sus itu ternjata tidak benar, ka- 
rena dalam hal 'itu orang2 telah 
menghubung?kan nama Nina Pa- 
ranyk dengan nama Nina Pono- 

Oleh Pengadilan Surabaja - 
“Ongkos Lihat Rp. 75.—. 

PENGADILAN Negeri Sutabaja Sabtu j!. memeriksa per 
kara pemutaran film . diar 

     

» h: Mengenai 
Jutu, terdakwa 

.tambah 

Pp tjabul, jang telah dilang- 
5 36 Surabaja. Sebagai       

   
   

d 1 Goon Hwg Menit TYumah tersebut (1g 
anta jang nagin film tersebut. | 

Sabtu itu dipimpin oich. Hakim Soebeno, 
jad, Film jang tersita itu di 

isi film ig diputar 

gai2 Ijara jo dapat  didjalankar 
oramg tentang perhubungan kela 
min antara laki2 dengan perem- 
puan. Menurut terdakwa, tidak 
dilaporkannja dulu kepada" DP 
KN sebelum mempertundjukkar 
nja kepada kenalan2nja, adalah 
karena ia insjaf bahwa . DPKN 
toh tidak akan  mengizinkannja 
apabila dimintakan izin dulu. 

Kepada orang2 jo menjaksikar 
pemutaran film itu, menurut ter 
dakwa Goci Goen Hwa, diminta 
kan uang kartjis Rp. 50,— di 

Rp. 25,— untuk upah 
"makelar”-nja. Demikian ketera 
ngan2 terdakwa antara lain. 

Goei GoerP Hwa menerangkan 
bahwa film tersebut telah diputar 
dirumahnja dengan seizin sendiri. 
Menurut apa jang diketahuinja, 
film tersebut berasal dari Malaya 
dan harga sewanja - untuk satu 

malam Rp.500,—.  Dikatakannja 
pula, - bahwa jang pertama kali 
menawarkan kepadanja untuk me 
njediakan tempat pemutaran film 
ttsb., adalah terdakwa Pek Ing 
Gwan. Oleh sebab itu, demikian 
terdakwa Goei Goen Hwa atas 
pertanjaan Hakim, ia mengang- 
gap terdakwa Pek Ing Gwan-lah 
jang memiliki film tersebut. 

“Terdakwa Pek Ing Gwan (pe 
Imutar film) atas pertanjaan Ha 
Kim Soebeno menjatakan. bahwa 
menurut anggapannja “untuk pe 
mutaran film tsb. tidak memerlu 
kan minta izin dulu kepada 
DPKN: Hei Aa angga 
pannja, tiap2 film itu diputar ha 
ak Tebunkaikun oleh kira2 10 
Orang jg sudah benar? dikena 
nja. Ini menurut terdakwa Pek 
Ing Gwan, berarti tidak disaksi 
can oleh umum. Ia djuga terang 

kan, bahwa ia menerima uang- 
muka Rp: 500,— dan Rp. 200.— 
sebagai orang jg memutar film 
tersebut. 

Saptu itu Hakim Soebeno te 
lah mendengarkan keterangan 
saksi Oei Swan Loen, jg kejika 
polisi mengadakan penggerebe 
gan, ada ditempat pemutaran 

film tsb. Kepada Hakim saksi 
Oci Swan Loen terangkan bah 
wa.ia telah ikut menjaksikan   mareva, karena kedua2nja mempu 

njai nama depan jang sama ialah 
Nina. 

Kekuatan Rakjat Merupakan Backing 
Pengembalian Irian Barat 

GUBERNUR Irian Barat Zai- 
nal Abidin Sjah bersama 4 pe- 
gawai gubernuran hari Selasa 
siang kemaren telah tiba di Dja 
karta melalui Surabaja. Ketika 
berada di Surabaja Zainal Abi- 
din Sjah 1 
sebagai suatu sendjata jg kokoh 
untuk pengembalian Irian Barat 
kepangkuan R.L, harus ada ke- 
kuatan rakjat sebagai backing di 
samping  djalan kebidjaksanaan 
jang ditempuh pemerintah. Atas 
pertanjaan dinjatakannja, bahwa 
tugas dan rentjana utama jang 
didjalankan pemerintah propinsi 
Irian Barat, ialah in tu pe 
merintah memperdjuangkan “ me- 
ngembalihan Iisa Bayi bupeng 

  

menerangkan, bahwa PF 

film itu atas adjakan  temannja 
di Dialan Salak Surabaja. 

kuan RI. dan mengatur pemba- 
ngunan rumah-tangga otonomi 
meliputi tudjuh djawatan jakni: 
kesehatan, pekerdjaan umum, per 

tanian, perikanan, kehewanan, 
PPK dan sosial. 

Biaja utk pemerintah propinsi 
Irian Barat dalam triwulan ter- 

lachir tahun 1956 ini diterima dari 

pusat Rp.344 djuta untuk keper 
Juan otonomi disana. Dalam wak 

tu jang singkat akan dididik 

Ikader2 utk digembleng mendjadi 
tenaga pembangunan guna meng- 
isi kekurangan2 tenaga didaerah 

'sana, dan dalam hal ini terutama 

diberi kesempatan kepada putera2 
kian Barat, Selandjutnja diterang   
  

Ketiga. negeri tadi dalam nas- 

| Perantjis, selama tentara Inggris- 
“PPerantjis belum ditarik mundur 

(dari wilajah Mesir. 

Goci Goen Hwal 
pe (Kpemilik rumah) katakan, bahwa 

Kelim 1isb. memperlihatkan .berbaz 

    

   
solusi Baru | 
Hongaria : 

asi Orang2, Hongario 

pemerintah Budapes, agar 

berusaha, agar 
sampai menjetudjui resolusi2 jg 

dan tidak memperbaiki keadaan 
di Hongaria. 

Kalangan delegasi India semen 
tara itu berkata, hendaknja Ma 
djelis Umum PBB mengambil pan 
dangan jang realistis, bagaimana 
memetjahkan masalah Hongaria. 
Kata2 keras dan antjaman2 . tak 
akan membawa perbaikan. 

Sementara itu sekdjen Dag Ham 
marskjoeld. mungkin akan mem- 
berikan 2 laporan kepada sidang 
Madjelis Umum PBB mengenai 
hasil perdjalanannja ke Mesir — 
satunja mengenai pasukan polisi 
PBB dan lainnja 
membersihkan Terusan Suez. 

“ Bila demikian maka Madjelis 
Umum PBB jang sedianja melan 
djutkan perdebatannja mengenai 
masalah Hongaria, akan tertunda 
hingga 24 djam dan mungkin le- 

menganggap perlu untuk membi- 
|tjarakan keadaan Timur Tengah 
mengingat laporan2  Hammars- 
kjoeld itu. . 

' Mengenai masalah Hongaria je 
masih akan berbitjara ada 20 
crang, diantaranja wakil Inggris 

dan Amerika Serikat. (Antara). 

SOBSI DJAWA TIMUR TE- 
RUS LANTJARKAN AKSI2 
PEMBOIKOTAN THD. PE- 
RUSAHAAN2 INGGRIS - 

PERANTIJIS, 

Kenperensi Kerdja Sobsi Dja- 
wa Timur dgn seluruh tjabang2-| 
nja serta pimpinan? daerah dan 
dewan2 pimpinan daerah serikat2 
buruh di Djawa Timur dgn suara 
bulat telah. menjetudjui utk terus 
(mengadakan aksi2 pemboikotan- 
nja terhadap perusahaan2 Inggris 

    

    
    

na Bea 5, 
. pa Erop 

NEGARA2 EROPA Barat te- 
Tah mengurangi supply minjak- 
nja dan mengadakan pembatasan 
'bensin jang di oleh mo- 
'bil-mobil partikelir, agar dapat 
mengadakan persedizan2 penting, 
disebabkan karena minjak2 dari 
Timur Tengah kini tak dapat di 
angkut melalui Terusan Suez. 
Menurut keterangan, krisis mi- 
niak ini tidak zkan mengganggu 
persediaan minjak untuk keper- 
luan merajakan hari Natal. 

Inggris akan mengambil lang- 
kah agar penggunaan minjak 
pada waktu hari Natal di-irit, se 
telah diketahui bhw terusan Suez 
baru dapat digunakan dalam '2 
atau 3 bulan lagi. Pengurangan2 
pemakaian minjak lainnja djuga 
terdjadi di Perantjis, Swiss, Italia, 
Nederland, Djerman Barat, Bel- 
gia, Norwegia dan Austria. Di 
Swiss pengurangan supply minjak 
pada umum itu berdjumlah 20Y4, 
di Djerman Barat 2075, Perantjis 
Y4 (33,375) dari penggunaan mi 
njak bensin untuk mobil2 parti- 
kelir, Italia 5Y6,. Belgia 10Y6, 
Norwegia 1075, dan Austria tidak 
mengalami banjak kekurangan mi 
njak oleh karena minjak disini 

'kah resolusinja sedapat mungkin $ 
PBB  djangan| 

akan hanja tambah mempersulit| 

mengenai soal!) 

|iuar Negeri 
2... NGOMPA .groep masional? dari Jar 

linjak '»" 
a Barat : 

      GGAUTA $. P.S. 
       

TAHUN KE VII No, 231 
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Pp    

PAN At NAN Tan EN ANE C3 PENA 4 

HARGA LENGGANAN: ” 
DLM. KOTA : ,Suara Merdeka” 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp. 3:— 
sHUAR KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— »Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp-3,— — Rp. 17,— 
Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-koloni. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeks” Rp.0,75. ,,Minggu Ini” Rp. 1,— 

(dengan materai) £c Rp. 13,— 
- Rp. 16, — 

  

  

  

  
   

— KONPERENSI "COLOMBO-EROUP” DI NEW DELHL. — 
Suatu pemandangan daripada konperensi negar 
New Delhi. Dari kiri kekanan: 
ma), Menteri luar negeri Birma Sao Khan Hkio, 
Jawaharlal Nehru (India) dan menteri pendidikan India Maulana Azad, 

Ada Kehendak Spj Kedudukan 
K.S.A.D. Ditindjau Kembali ? 

Sikap Kol, Lubis Menjulitkan Kedudukannja Sen 

Kolombo jang 
PM. S.W.R.D. Bandaranaike 

P.M. Ali Sastroamidjojo (Indonesia), 

ajor Lukas 

baru2 ini telah dilangsungkan di 
(Langka), P.M. U Ba Swe (Bir- 

P.M. 

diri & Sukar Mean on anabkan— Beberap : 
Keterangan Bekas Maj 

Seksi Parlemen Pertahanan 
: Anggauta 

ANGGOTA SEKSI Pertahanan Parlemen dan bekas major dalam TNI Lukas Kustarjo nw- 
-erangkan, bahwa peristiwa ditahanrja 3 orang perwira (kolonel Sukanda  Bratamenggala, kol. 
Sapari dan kolonel Lubis, tapi 
atas perintah djenderal major 

jang belakangan ini tidak diketa 
asution menjatakan, bahwa si 

bui dimana ia berada sekarang) 
kap kolonel Lubis jang tidzk yne- 'bih lama lagi, bila madjelis tsb.| menuhi panggilan KSAD 'dan malahan sampai sekarang belum uxetahui tempat tinggalnja, ada- 

Jah menjulitkan kedudukannja sendiri dan sukar dipertanggung djawabkan. 

MissiParlemen 
Australia Ke 

Indonesia 
PEMERINTAH Indonesia te- 

lah mengundang angganta-ang- 
gaufa ,,zroep nasiona?” Parlemen 

untuk singgah di Indonesia pada 
ig. 7 s/d 10 Desember jang akan 
datang apabila mereka kembali 
dari Bangkok sesudah menghadi 
ri konperensi Uni Inter Parlemen 
ter di Bangkok. Para anggauta 
Parlemen Australia ita telah me 
nerima baik undangan Pemerin- 
tah Indonesia dan menurut ren- 
fjana, selama mereka nanti men- 
djadi tamu Pemerintah kita di 
Indonesia akan diadakan perte- 
muan2, selain dengan pihak Pe 

it: djuga dengan Seksi 
Parlemen dan ang- 

lemen Indonesia jare mendiad' 
snggauta Uni Inter Parlementer 

Pemerintah Indonesia (kabinet 
B.H.). telah mengirimkan. suatu 
missi goodwill dibawah pimpinan 
Mr. Moh. Roem ke Australia 
dan pada waktu.itu Pemerintah 
Indonesia: mengundang 'supaja Pe 
merintah Australia djiuga mengi- 
rimkan missi goodwillnja ke Inde 
nesia untuk mengadakan kundju 
ngan balasan. Tapi sampai seka 
rang missi goodwill Australia itu 
belum berkundjung ke Indonesia. 
dan apakah singgahnia anggauta2 
Parlemen Australia itu dari kon 
verensi Uni Inter Parlementer di 
Indonesia bulan depan, termasuk 
atjara kundiungan balasan missi 
goodwill Indonesia ke Australia 
tahun jang lalu, tidaklah dielas. 

(Antarag. 

Presider Tg 
24 Ke Jogja 
HARI Rebo ini Pres. Sukar- 

nO pergi ke Bandung utk. meng- 
hadiiri Justram pertama Ikatan 
Siswa2 Sekolah Staf Komando 
Angkatan Darat (SSKAD). Har: 
Saptu tgl. 24-11 jad. akan ke 
Surabaja untuk memberikan tje- 
ramah pada Universitas Atrlang-   didatangkan dari USSR, atas da 

Sar perdjandjian antara Austria 
dan URSS. (Antara). 

dibcrikan bantuan militer. 

Dinjatakan selandjutnja oleh 
akting Gubernur Komala Pontas, 
bahwa dalam usaha pemulihan ke 
amanan dikaresidenan Atjeh seka 
rang dan kabupaten Langkat, pe 
merintah telah menjediakan biaja 
istimewa sebanjak "Rp. 23.300.000. - 
Uang tersebut sebanjak 13/16 di 
peruntukkan bagi daerah Atjeh 
dan jang 3/16 lagi adalah untuk 
kabupaten Langkat, kewedanaan 
Kutatjane dan Blangkedjeren. 

Perintjian daripada biaja istime   wa itu dibagi2kan untuk pamong 

kan, bahwa. alat penerangan sa 
ngat diperlukan utk bahan guna 
menghadapi Belanda dalam pe- 
rang propaganda dan 'sebaiknja 
ditempatkan langsung dibawah 
pemerintah otonom Irian Barat, 
Pada hari pahlawan 10 Nopem- 
ber 1956 jbl. telah diresmikan 
pemantjar ,,Radio Perdjuangan 
Irian Barat” di Soa Siu (Tidore) 
serta Pertjetakan Negara disana 
telah berdiri, sehingga Djapen se 
tempat  dlapat menerbitkan ber- 
kala ,,T'jenderawasih”, Para war 
tawan  djuga menerbitkan ming- 
guan jg dinamakan ,,Irian Post”, 

Demikian . Gubernur Irian Barat 

ga, dan pada tol. 27-11 ke Jogia 
untuk memberikan fjeramah pa- 
da Universitas Godiah Mada 

Utk Keamanan AtjehDi- 
sediakanRp.23.300.000 

AKTING GUBERNUR Sumatera Utara Zainal Abidin 
Sutan Komala Pontas jang tiba di Kutaradja baru2 ini, dalam 
suatu konperensi pers menjatakan, bahwa kedatangannja ke 
Gaerah Atjeh adalah guna melakukan pcrsiapan2 untuk menju 
sun pedjabat2 propinsi Atjeh dan pembentukan DPRD Pera 
lihan. Ia djuga bermaksud untuk menindjau lebih mendalam 
tentang pemulihan keamanan, terutama sesudah seluruh Atjeh 

pradja Rp. 5.:000.000,—,. pekerdja 
an umum Rp. 5.000.006,—, 
nian Rp. 1.500.000,—, sosial Rp. 
7.500.600,—, perikanan laut kp. 
1.000.000,—, . penerangan Rp. 100. 
000,—, kesehatan Rp. 2.500.090,—, 
perikanan darat Rp. 300.000,—, pe 
nerangan agama Rp. 200.000,—, 
perindustrian Rp. 109.000,— dan 
PK Rp. 500.000,—. Biaja terse 
but adalah untuk masa tahun ”56. 
Jang dibawa sendiri oleh ak- 

ting Gubernur pada ketika ia da 
tang ke Atjeh sekarang ini ada 
sedjumlah Rp. 2.000.000,—,  jaitu 
bahagian jang diperuntukkan ba- 
gi pamongpradja. Uang tersebut 
didjelaskan oleh akting Gubernur, 
adalah untuk melaksanakan sesua 
tunja jang berguna bagi masjara 
kat dan pelaksanaannja ' diserah- 
kan kepada masing2 kepala djawa 
tan serta pamongpradja setempat. 
Pertanjaan tentang tjalon Gu- 

bernur untuk daerah otonomi pro 
pinsi Atjeh nanti, dinjatakan oleh 
akting Gubernur Sumatera Utara 
itu: ,,Sudah ada, akan tetapi be 
lum dapat saja terangkan orang 
inja sekarang”. 

Selandjutnja Sutan Komala Pon 
tas meminta serta mengharapkan, 
supaja segenap tenaga diseluruh 
Atjeh ini dikerahkan guna mengi 
si daerah otonomi jang bakal di 
bentuk itu dan djika belum tju 
kup, djanganlah hendaknja meno 
lak orang2 dari luar daerah jang 
sudi menjumbangkan tenaganja. 
Ditambahkannja- Ajuga, bahwa pe 
merintah akan menjerahkan dae- 
rah otonomi itu adalah untuk da 

Australia jg terdiri dari 9 orang: 

Seperti diketahui, tahun ja-lahu 

perta- 

Dengan sendirinja simpati dari 
seluruh Angkatan Perang kepada 
nja akan hilang. Tetapi sebalik- 

Inja, kalau ketika itu dia meng- 
hadap dengan tabah, mungkin 
prosesnja akan mendjadi lain dan 
tidak seperti sekarang ini. Menu 
rut Lukas Kustarjo, adanja peris 
“wa itu haruslah didjaga djangan 
Sampai ada partai2 jang mau me 
nunggangi peristtwa itu untuk 
mentjari keuntungan2 sendiri. Dan 
disamping itu jang penting ialah 
keutuhan Angkatan Perang dan 
keselamatan- negara haruslah be- 
tul2 didjamin. 5 

KSAD. ditindjau kem- 
bali? - 

Berbitjara mengenai keheboh- 
an dalam Angkatan Darat diwak 
fa achir2 ini sehingga menjebab- 
kan ada jang menghendaki kedu 
dukan KSAD ditindjau kembali, 

i 

|Lukas Kustario menjatakan, bah- 
wa jang penting baginja ialah bu 
kan soal KS. nja, tetapi soal 
kebutuhan pradiasi 

  

   

| Mehurat! Kukas,: didalam» Ang 
katan Darat sekarang ini sedang 

  

sadja jang mendjadi KSAD mesti: 

dan seterusnia demikian. 
Diterangkannja, bahwa meski- 

pun keadaan dalam Angkarar 
Darat sekarang ini sulii, tetap: 
keadaannja lebih baik daripada 
diwaktu2 jg lalu. Kelantjaran mc 
nudju kepada perbaikan tampak 
ada dan perhatian Pemerintah 
memang ada. Mengenai kehebo- 
ha. disebabkan kead?an asrama2 
jig buruk, dikatakan bhw sesung- 
guhnia asrama2 tentara itu sebs 
lumnja memang sudah meniedih 
kan. Kehebohan itu disebabkan 
karena rupa2nja ada partai jg 
meributkan seolah2 hendak mem 
bela nasib tentara. 

Tindakan KSAD tidak 
melanggar. 

Lukas Kustarjo selandjutnja 
menerangkan, bahwa tindakan. 
KSAD memanggil kol Bratameng 
gala dan kol Sapari jang menu- 
rut kabar terus ditahan itu, tidak 
melanggar karena KSAD memang 
gil menghadap bawahannja. Dan 
adalah mungkin bahwa KSAD 
sebelumnia menahan kedua orang 
kolonel itu tidak memberitahu- 
kan terlebih dulu kepada kedua 
perwira itu. 

Mengenai Peraturan KSAD 
No. 1 jang. membatasi berbagai 
maftjam penerbitan dan jang di- 
hebohkan oleh sementara pers, 
Kustarjo mengataknn bhw pera- 
turan itu memang sudah semesti 
nja dikeluarkan sebab dalam ke 
adaan perpetjahan seperti seka- 
rang ini peraturan itn dimaksud-. 
kan catk. mendjaga djangan sam- 
nai keadaan mendjadi tambah me 
runtiing. 

Jang pentine bukan nama dari 
peraturan itu, melainkan . isinja: 
peraturan demikian terserah apa 

  

Berapa Ketipan 
Tiap Bulannja 

.(Bisa Dipakai Utk Men 
dirikar Beberapa Sexo 
lah ,,10 Nopember“ 
DARI PANITIA Sementara 

Sekolah 10 Nopember di Indone 
sia didapat keterangan bahwa pa 
nitia tsb. kini sedang ' menghu- 
bungi para guru dan mahaguru 
dikota Surabaja untuk meminta 
bantuan bagi usaha mengumpul- 
kan uang dari para murid dan mz 
hasiswa untak pembangunan ,,Se 
kolah 19 Nopember”. Seperti di 
ketahui, uhasa ini dirintis olek 
sorang2 10 Nopember 1945” da 
lam suatu reunie dikota Surabajz 
baru2 ini dengan tudjuan mem- 
buat sekolah sebanjak2nja untuk 
diberikan kepada masjarakat Su 
rabaja sebagai tanda terima ka- 
sih. 

. Salah satu usaha jang segera 
hendak dilaksanakan, ialah pe- 
ngumpulan uang dari para siswa, 

sekali, sebulan pada tiap tanggal 
10, masing2  Rp:050, Rp.1,— 

dan Rp. 1,— dari siswa2 sekolah 
rakjat, sekolah landjutan dan per 
guruan tinggi.  Djika ini dapat 
berhasil sebagaimana diharapkan,   pat diisi sebaikinja, sehingga 

memperoleh kedjajaan guna keha- 
hagiaan masjarakat umumnja. De 

| 3 4     Zainal Abidin Sjah, 

  

    

  

m 4 

NON Kebudajaan | 
.Kon Batevimaset Ciengot 
Yaa Ko silon en We enscheepan 

    

    

      

   

maka tiap bulannja dari murid2 
sekolah rakjat sadja sudah dapat 
ikumpulkan uang kurang lebih 
.75.000,—. ' (Antara), 

  

     

  

    
ika $ 

KL 

berdjangkit: penjakit, Jaitu' “siapa 

Giganti, “diganti dengan jang lain | 
dan kemudian didjatuhkan lagi 

kah mau dinamakan 
KSAD, Undang2 
lain2. 

Peristiwa penahanan ' ketiga 
Orang perwir, itu mungkin seka 
IL akan dibawa ke Parlemen 
oleh salah satu partai. Terapi me 
nurut Lukas. hal itu tidak disetu 
djuinja karen, bisa menimbulkan 
pertentangan jo lebih - runtjing 
dan pada saat ini tidak ada guna 
nja kita menambal runtjing per 
teniangan. 

peraturan 
Pers atau jg 

MR. WILOPO 

suara, saia diantaranja tidak   
Mr. Kartono & 
Soal Wk Ketua 
Konstituante 
Anggap ,, Baik“ Kalau 
'emua Aliran Djadi 

Wakil Ketua 
KETUA PARLEMEN Mr. Sar 

tono hari Selasa menjatakan kec 
pada pers, bahwa menurut pen- 
dapatnja, ia menganggap akan 
»sbaik” kalau sekirania waki!2 ke 
tua Konstituante jang akan dipi 
lih dalam satu-dua hari jang 
akan datang ini akan terdiri dari 
semua ahran2 besar jang men- 
tjerminkan semua aliran2 masi 
rakat, jaitu Islam, Nasionalis, Ke 
risten dan Komunis. 

berikan komentarnja mengenai 
berlarut2nja '— pemilihan ketu 
Konstituante di Bandung dewasa 
ini, tetapi dengan singkat dan de 
ngan tersenjum ia menjatakan 
bahwa semuanja nampak didjalan 
kan dengan ,,demokratis”.  Se- 
perti diketahui, sidang2 Konsti- 
tuante di Bandung itu telah me- 
nentukan 'akan dipilihnja lim 
orang wakil2 ketua disamping se 
crang ketua.   

Barat Mau Adjukan Usul 

vjet Ke Sid 
jet, bahwa usul rentjana perlut 

, achir api baik dibitjarakan oleh PBB 
Yensi 5 negeri (Inggris, Perantjis, Amerika Serckat, Uni Sovjet, Mindia). Amerika Serekat, dan Inggris boleh djadi scan berbun!   1 pola, kata kalangan 

    

FI 

' Kalangan 'jg dekat pada PM. 
Guy Mollet selandjutnja katakan, 
periimpin sOSialis' tsb, berpenda- 

  

  

ahmoud Fawzy: 
Kalau Perlu Kami 
Akan Bel! Lebih Ba 
niak Sendjata Lagi 

Dari Kominis 
MENTERI LUAR negeri Me- 

sir, Mahmoud Fawzy, pada har! 
Senin raalam menjafakan, bahwa 
Mesir “akan beli lebih banjak 
sendjata dari negara2 komunis 
— ,djika kami membutuhkan” 
— katanja. ,,Djika kami membu- 
tahkaa, kami akan mendapa' 
sendjata2 dari mana sadja.” Dis 
mengatakan kepada para waria: 
wan waktu dia berhenti sebentar 
di Arsterdam dalam perdjala- 
nannja ke PBB: ,,Bukannja suatu 
rahasia, bahwa kami telah mem: 
beli sendiata dari negara2 ko: 
munis.” Demikian Fawzy. (Ant. 

Dim Soal Ha 
tang Bid. 

Pemerentah Tetap Ber 
pegang Pd Keterange: 

nja Semula 
BERHUBUNG dengan dilan- 

fjarkannja nota protes Belands 
ke II kepada Indonesia mengena! 
sgpal penghapusan hutang2 KMB, 

enteri . Keuangan menjatakan, 
bahwa pemerintah Indonesia da- 
lam mendjawab nota tersebut te 
tap berpegang kepada keterangan 
nja semula, baik jang ia 'utjap- 
kan sendiri kepada pers, maupun 
keterangan pemerintah jang dike 
juarkan Kementerian Luar Ne- 
eri. 

: Ja tegaskan sekali lagi, bahwa 
bagi Indonesia soal jang pokok 
'alah penindjauan masalah hutang 
KMB dan penghapusannja setjara 
“nilateral itu dari sudut politik 
Jan hukum, dan untuk hal ini ke 
serangan pemerintah pada waktu 
jang lalu telah memberikan kete 
jesannja. Mengenai angka2, serta 

MENURUT KALANGAN kementerian Juar negeri Pc- 
rantjis hari Senen Perantjis akan mengatakan kepada Uni Sov- 

anfjis menganggap usul Sovjet ifu sebagai suata propaganda 
a, tapi Perantjis tak akan 

“dari sperbatasanwantarablokoSo: 

PerlutjutanSendjata So- 
ang P. B.B. 

jufan sendjata Sevict jang ter- 
dari pada oleh 'kompc- 

tadi. Walaupun para diplomat 

begitu sadja mendiakaia. 

pa sbahwa' Saran Sovjet supaja 
membatasi rentjana udara-terbuk: 
“dari presiden EKisenhower hinggz 
300: mil niasuk! Oniasirig2 #wilajak 

Vjet dani Baratimerupakan sabtu 
usaha untuk menetralisasi" Eropa 
Dengan demikian, kata kalangan 
tadi, maka negara2 serekat Barat 
jang paling kuat dari Amerika. 
jalah Perantjis, Inggris, Italia dan 
Djerman Barat nasibnja akan ter 
gantung dari Sovjet. Kabinet Pe 
rantjis lebih suka 'menggabung- 
tan rentjana Sovjet tadi dengan 
rentjana2 perlutjutau sendjata T, 
mur dan Barat lainnja, jang kini 
dibitjarakan oleh  Panitia-ketjil 
Perlutjutan Sendjata PBB. 

Usul2 Sovjet 
Seperti telah dikabarkan usul2 

Sovjet dalam pokoknja adalah 
sbb.: 1. Dalam djangka waktu 
dua tahun j.a.d., ini kekuatan 
angkatan2 perang Uni Sovjet. 
Amerika Serikat day RRT ma- 
sing2 supaja dikurangi mendjad: 
| djuta atau 114 djuta orang. Se 
dang angkatan perang Inggris 
dan Perantjis akan dikurangi men 
cjadi 650.600 orang masing2, dan 
angkatan2 perang negara2 lain- 
nja mendjadi 150.000 sampai 200. 
000 orang. 2. Dalam waktu 2 ta 
hun j.a.d. ini supaja alat2 sen- 
djata atom dan hidrogin dilarang. 
benghentian produksinja serta pe 
larangan pemakaiannja, dan penc 
hantjuran segala persediaan jang 
ada. Sebagai langkah pertama se 
gala pertjobaan alat sendjata hi- 

drogin dihentikan dengan segera. 
3..Di tahu, 1957 1/3 seluruh 

angkatan peranp Inggris, Peran- 
tjis, AS dan Sovjet supaja diha 
pus, diserta psmbentukan penga 
wasan jg tjukup, 4. Supajs ang 
katan perang Inggris. Perantjis 
dan AS jo ada diwilajah negara2 
Nato dikurangi dengan djumlah 
ig besar. Begitu pula sngkatan 
perang Sovjet di wilajah2 nega 
r32. Pakt Warsawa. 5. Segala 
pangkalan militer ig sda di ne 
geri2 asing harus dihapus dalam 
waktu dua tahun ad. 6.. Peng 
luar?n2 militer supaja dikurangi 
seimbang dengan pengurangan 
angkatan? perang dan pengura- 
ngan persendjataran. 7. Agar ke   tafsiran mengenai djumlah jg ber 

beda seperti dikemukakan dalam 
nota Belanda itu, pemerintah 

menganggap hal itu tidak menge 

wadjiban2 jg telah '“disetudjui itu 
dilakukan, maka harus diadakan 
nengawas”n “internasional jg te- 
li dan bermanfaat, dalam ma 
na badan pengawas internasional 

| Mr. Wilopo Terpilih .. 
Ketua Konstituante 

Mendapat Suara 240 — Kjahi Dahlan Dari 
| N. U. Dapat 220 Suara 

(PNI) hari Selasa kemarin tel 
Gengan mendapat suara 240, sedangkan K.H. D 
nanngatan suara jang berlangsung dari djam 09, 

ah terpiih mendjadi Ketua Konstituante 
achlan (NY) mendapat 220 suara. Dalam pe- 
45 sampai kira2 djam 12.40 telah masuk 452 

sah dan satu la gi blanko. Pada djam 17.69 sorenja dilakukan timbang-terima dari Ketua sementara K.H: Rid wan kepada pemilihan ketua ita ternjata, bahwa Mr. 
“Lalam pemilihan ini memegang kantji. 
kongan dari biok Islam jang mempunjai 213 suara. 
hanja mendapat tambahan 7 suara dari partai2 kefjil. 

Djadi da 

. Ketua baru Mr. Wilopo. Dalam ' 
Wilopo mendapat bantuan dari partai2 ketjil jang 

Perlu di ketahui, bahwa K.H. Dachlan mendapat se- 
lam pemilihan tadi K.H. Dachlan 

Sebelum pemunguian suara di 
langsungkan, 

Mr. 

Konstitusi sebagai  pendjelmaa 
tjita2 rakjat. PNI berpendapa 
bahwa segala golongan dan al 
ran jp hidup dalam masjarakat harus dapat dimasukkan 
nja kedalam Konstitusi, sehin 
ga Konstitusi sni merupaka .Suatu taman bunga jg indah”. Mangunsarkoro | 
pula, bahwa pimpinan 

tjita 

luante itu adalah penting. kare: 
na harus dapat menghimpunkan 

Mangunsarkoro 
(PNI) dalam pidatonja mengemu 
kakan, bahwa PNI mentjalonkan 

Ir. Wilopo itu karena ia &erse 
dia menerima kewadjiban,? agar 
Konstituante menghasilka,, suatu 

mengatakan 
Konsti- 

Mr. Sartono menolak utk mem 

Isuasana chidmat 

  — Mr, WILOPO — 

|segala kehendak rakjat dan dju-! 

   

  

   
   

  

   

    

   

Film Berwarna 
:| Kundjungan 
!(Pres. Ke Sovjet 
»|. PRESIDEN Sukarno Senin ma 
2 am menjaksikan film dokumen- 
nlter berwarna bikinan Soviet Uni 

Djakarta atas usaha Kedutaan 
Besar Sovjet Uni. Film itu mem 
pertundjukkan kundjungan Presi 
Cen Sukarno ,ke Moskow, Le- 
ningrad, Zwerlovsk,  Tashkent 
Can lain2 ckota sampai ke Sochi 
ditepi Lautan Hitam dan betapa 

i| meriahnja sambutan jang diberi- 
kan oleh rakjat Sovjet kepada- 
nja. Pertundjukan film itu men- 
dapat perhatian besar dari para 
Menteri, pembesar2 sipil dan mi 
iter Iainnja, korps diplomatik 
dan para undangan lainnja. 

Terlebih dulu diputar film PEN 
'entang kundjungan Presiden Su 
karno ke Peking dan pertemuan? 
ang diadakannja beserta Menteri 
Luar Neseri ' Ruslan Abdulgani 
dengan Mao Tse Tung, Chou 
En-lai dan pembesar2 RRT lain 
yja, Sesudah pertundjukan film 
tentang kundjungan Presiden ke 
Sovjet Uni kemudian diputar film 
ballet Sovjet dgn tjerita Romeo 
dan Juliet, tjiptaan Shakespeare, 
dimana an jg ke- 
namaan, Galina Ulanova, me: 
mainkan peranan Juliet. Sebelum 
pertundjukan fil itu dimulai dan 
pada achirnja korps musik Ke- 

    
| ga kehendak tokoh2 Islam, Na polisian egara memperdengar- 

sional, Kristen dan Katolik, So| kan lagu kebangsaan Indonesia mana dan tokoh2 kemasjaraka- Raya dan lagu kebangsaan So- 
an umum. - z 
.PNI menjatakan, bahwa per | VICE (Antara). 

djuangan didalam  Konstituante | 
itu bukanlah untuk mentjapai ke 
menangan situ golongan, tetapi 
untuk . kepentingan seluruh rak 
jat. Demikian Mangunsarkoro. 
Kemudian berbitjara  Prawoto 

Mangkusasmito (Masjumi) ig me 
njatikan perasaan sjukur. karena 

menundjukkan 
perasaan tanggung -djawab - bela 
pa pentingnja memilih pimpinan. 
Tetapi. demikian Prawoto, sa- 
jang sekali. perasaan .tanggung 

:karena masih hdanja kampanje 
pada saat pemilihan. "Da, ini t 
lak akan menenihgkan keadaan, 
Demikian Prawoto ' Mangkusas- 
mito. (Antara). 

KALANGAN2 RESMI d 

presiden Gamal Abdul Nasser 

Gewasa ini. 

Perbandingan 

Mr. SUPRAPTO dari fraksi 
Pembangunan di parlemen ketika 
membahas Rentjana — Anggaran 
Belandja negars 1956 dalam si- 
dang Senen siang  mengemuka- 
kan angka2 tentang besarnja 
modal Belanda dan modal2 asing 
laimnja di Indonesia, didasarkan 
atas koers Rp. jang senjatanja 
tartinja bukan koers resmi), sbb.: 

Modal Beland, 40 miljard Rp, 
modal asing lainnja (USA, Ing- 
gris, Perantjis dll.) 23 miljard 
Rp., djumlah 63 mifjard Rp. Di 
taksir keuntungan tiap tahunnja 
25940 atau 15 miljard Rp., arti 
nja hampir sama denga, peneri 
maan RAB 1956. Agas ' perhitu 
ngan ini Mr. Suprapto berpendi 
ian, bahwa dalam usaha meng 
hilangkan defisit RAB jg setiap 
tahunnja selalu menekan, maka 
salah satu hal jg terpenting ia 
lah bagaimana pelaksanaan pol: 
tik pemerintah terhadap modal 
asing di Indonesia itu. (Antara). 

PAKISTAN MENGURUS KE- 
PENTINGAN2 S. ARABIA 

DI INGGRIS. 
Pakistan akan mengurus keren 

tingan2 dari Inggris di Saudi 
Arabia dan. kepentingan2 dari 
Saudi Arabia di Inggris, berhu- 

      nai pokok persoalannja, demikian Ka aivori : bung  diputuskannja  hubungar $ 5 .|itu diperlengkapi dengan segal: g au vs Pada Menteri Keuangan Mz. Jusuf Wi hak dan funks: sesuai aa tu| diplomatik antara kedua neger: bisuno. . (Antara). casnia. (Antara). tersebut. 
  

SEPERTI DIBERITAKAN, be 
lakangan ini dikota Surabaja te- 
lah terdjadi tjoblosan dengan 
barang tadjam, jang kebanjakan 
ditudjukan ' kepada anak2 pela- 
djar perempuan “dari  sekolah2 
landjutan. Perbuatan itu kabar- 
nja kebanjakan dilakukan oleh 
anak2 umur antara 15 dan 20 ta 
hun dan tidak diketahui golongan 
apa dan dimana tempat tinggal- 
nja. Pentjoblosan itu biasanja di 
lakukan ketika peladjar2 itu se- 
dang berdjalan, baik djalan kaki 
atau naik sepeda. Diantara jang 
telah kena tjoblosan itu, kabar- 
nja. ada jang sampai perlu di   Main Njoblos Paha Model Surabaja 
Digaadjar Hakuman 3 Hari Pendjara 

operasi karena lukanja mendapat 
infeksi. Pentjoblosan itu biasanja 
diarahkan dibagian punggung 
dan paha dari belakang: dan ha 
bis mentjoblos pentjoblos — terus 
melarikan diri, 
Gangguan2 itu nampaknja tam 

bah lama tambah mendjalar, dan 
kini telah hampir merata seluruh 
kota, hingga menimbulkan kege- 
lisahan bagi masjarakat, terutama 
kalangan peladjar wanita jang 
biasanja djadi sasarannja. Polisi 
jang mengetahui kedjadian itu 
segera melakukan  pengusutan2: 
dan pada hari Kemis jl, telah ber 
hasil menangkap seorang anak   

umur 17 tahun bernama Prado- 
no.  Pradono tertangkap basah, 
jaitu ketika habis menusuk  se- 
orang perempuan Tionghoa jang 
sedang naik sepeda di Djl. Kali- 
anjar Wetan. Alat penusuk jang 
dipergunakan Pradono adalah ro 
tan jang ditadjamkan. Tetapi pe 
rusukannja kali itu  hanja me- 
ngenai rok perempuan Tionghoa 
itu. Didepan pengadilan, Pradono 
mengakui perbuatannja, dan me- 
ngatakan ' bahwa perbuatan itu 
hanjalah buat ,,main2” sadja. Ka 
renanja oleh Hakim Pradono di 

djawab itu tiba2 terganggu olch. 

Jang Menarik Inaran dari dugaan2, bahwa presi 
|aen Nasser telah menolak untuk 

  

(HargaTimahNa 
gu pertama bulan ini menurut 
AFP - harganja panas dan'terus 
naik, disebabkan karena penga- 

lrah poktiki Dalan masa itu “di 
| London harganja mendjadi 863 . 
(poundsterling & shifting Peran 
(dibanding dengan harganja padi 0 
lachir Oktobersjt. 803 SN NON 
“ling 2 shiflingi per ton. DIIN 
York pada masa sma kena 
adalah .110.38..US$ “sen , “) 
dibanding dengan hargan 
ga achir Oktober jl. 115.72 US$ 
sen per Ib. 

Nasser Angkat Bahu Di- 
ngin Ihd. PM Pakistan 
Tidak Mau Terima Saron Kundjungan Suh- 

rawardy Di Kairo 
Ii Karachi pada hari Senin mem 

benarkan sebuah berita dari Bagdad jang mengatakan, bahwa 
»engan hormat menolak” utk, 

menjetudjui saran dari H.S. Suhrawardy, bahwa perdana men” 
teri Pakistan hendaknja mengadakan kundjungan singkat da 
Kairo selama kundjungannja keliling di Timur Tengah pada 2 

Lebih landjut kalangan? tadi" 
mengatakan, bahwa hingga kini 
belum diterima kabar jang pasti 
dari New York, apakah utusan 
Pakistan di PBB sedang menga 
dakan penjelidikan tentang -kebe 

menerima pasukan? Pakistan dim 
pasukan polisi PBB. Sebuah .per- 
njataan kedutaan Mesir di Kara- 
chi jang dikeluarkan baru? ini, 
mengatakan, bahwa nama Pakis- 
tan tidak termasuk” dalam daftsr 
jang disampaikan oleh sekretaris 
djendral PBB kepada presiden 
Nasser, untuk mendapatkan per- 
setudjuannja. 

Reaksi Pakistan, lebih tak 
pertjaja bertjampur  me- 
njesal. 1 

Reaksi. Pakistan terhadap beri- 
ta2 ini lebih menundjukkan tidak 
pertjaja bertjampur dengan pe- 
njesalan daripada menundjukkan 
kemarahan. Surat kabar berbaha 
sa Inggris, "Dawn", pada hari Senin memuat dengan huruf? he 
sar dalam induk karangan sebuah 
tjeritera dari wartawan istimewa 
kantor berita Associated Press jg 
bertitel ”Nasser mengangkat ha. - hu dingin bagi perdana menteri", 
Kalangan2 resmi di Pakistan 

merasa heran terhadap sikap Me- Sir itu dan menjatakan, apakah 
keanggotaan Pakistan dalam Com monwealth dan pakt: Ragdad da lam mata Mesir dipandang seba gai ,,kambing hitam Inggris", 

Suku Ambon 
Di Nederland 
Akan Dipindah Ke 
Pulau Madagaskar ? 
SALAH satu - suratkabar Be- 

Janda, baru2 ini ' memuat berita 
dari korespondennja di Den 
Haag, bhw pemerintah Perantjis 
dan Gubernur Madagaskar dalam 
azasnja menjetudjui pengiriman 
100 keluarga suku Ambon ig kini 
berada di Nederland kepulau Ma 
dagaskar, utk. mentioba menetap 
disana, Tindakan ini diambil se 
bagai pertjobaan apakah orang2 
suku Ambon jang sekarang ter- 
katung2 kedudukannja. di Neder. 
land itu dapat menetap ditempat 
jang iklimnja sama dgn Maluku 
itu, Bila pertiobaan ini gagal pe 
merintah Nederland akan menang 
gung mengembalikan 100 keluar 
ga itu ke Nederland lagi, Berita 
itu menjatakan bahwa inisiatif 
kearah rentjana ini diambil kira? 
1 tahun jl. oleh seorang Belanda   beri hukuman denda Rp. 15,— 

swosidair 3 hari pendjara, (Ant.). 
dari Paris bernama Le Reutte, 

   
jg diputar dibioskop Metropole,- 

ik. PASARAN timah dalaip piing- 

(Antara), 
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| Akan segera Gitolong! 
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SAI AMA MAA AA LA 

PENGUMUMA 

  

   

   
   

    
    

Yidjual dumuka umum, bertempat di Rumal 
ketjamatan Majong, kawedanan Petjangaan, kabupaten 

  

jepara, 
- barang2 jang telah kami sita pada tanggal 18 April 1956, berhu- 
bung dengan surat2 penetapan Ketua Pengadilan Negeri Djepara, 
masing2 tgl. 3 Maret 1956 No. 8/IlTa/Schuldbekentenis (Ex. No. 
Sa?56/Rj.) Cred. Verb. / 
Verb. No. 41/54 (Ex. no. 8/56/Dj 
A. 1) satu stel gilingan tebu'”Dietsel' 

kuatan 18 PK: 

    

berupa : 
     

2) 64 bidji kawah masakan gufa: f $ 
1) Hak Jasan sebidang karas perumahan terletak didesa Ngetuk 

. diatas, tsb. dalam register letter C 
Kla8II, lebar kl. 0,10.5 H.A. batas2- 

Kardjo, sebelah timur karas Sahelan, 
dan sebelah barat karas Rowo, 

ras bab B. I),diatas, jakni: 
genting, pagar boto, balungan 
lebar 

ketjamatan Mzjong 

nja sebelah utara karas 
sebelah selatan djalan 

   
   

2) Rumah2 jang berdiri 
a. Rumah bangun limasan Pp 

kaju djati, dasar. tanah, ukuran 
10 meter, tinggi kl. 3 meter. en anal Sena 

b. sebuah rumah dapur bangun limasan beratap genting, pager' 
boto, balungan kaju djati, dasar tanah, ukuran lebar kl. 10 
meter, dalam kl. 6 meter, tinggi 3 meter. dea 

3) Hak jasan tanah2 terletak « tsb. dan termaktub 

  

     
  

  

ak didesa Ngetuk 
dalam register letter C no. 721 atas nama Koentari adalah 
sbb.: 2 Pn s Ni 

a. sebidang karangan, perceel no. 27 D klas II, lebar 
kl. 0,32.0 HLA. (tiga ratus dua puluh desiare) batasnja sebelah 
utara karas Soekir, sebelah timur djalan desa, sebelah sela- 
tan karas Soeminah, sebelah barat wangan. 

b. sebidang sawah blok Te ari, perceel no. 75 S klas III, lebar 
kl. 0,22.1 H.A. (dua ratus dua puluh satu desiare) batas2nja 
sebelah utara sawah Suminah, sebelah timur sawah Irdjam, 
sebelah selatan sawah Wagidjah, sebelah barat Soekir. 

c. sebidang sawah blok: Sinongko, perceel no. 52 S Klas IV, le- 
bar kl. 0,13.1 H.A. (seratus tiga puluh satu desiare) batasnja 
sebelah utara sawah Wasidjah, sebelah timur Wangan, sebe- 
lah selatan sawah Tasmirah, sebelah barat tegal Marjadi. 

C. 1) Hak jasan tanah? semua terletak didesa Ngetuk tsb. diatas 
dan termaktub dalam register letter C nomor 80 atas nama 

Soenardi, adalah sbb: “. 1g 
a. sebidang karas perumahan, perceel nomor 105 D klas I lebar- 

nja kl. 0,37.0 H.A. (tiga ratus tudjuh puluh desiare) batasnja 
sebelah utara djalan urung2, sebelah timur karas Partodirono, 
sebelah selatan djalan desa dan sebelah barat karas Masru- 

& kin dan” Noerhadi:. : 
b. sebidang sawah blok Ploso, perceel No. 98 S klas FI, lebarnja 

ki kl. 0,32.0 FLA. (tiga ratus dua puluh desiare) batasnja sebelah 
nja sebelah utara sawah Norowito, sebelah timur wangan, 
sebelah selatan sawah Partodirono, sebelah barat kuburan: 

c. Sebidang sawah blok Sinongko, perceel nomor 85 S klas IV, 
bar kl. 0,13. 1ELA. (seratus tiga puluh satu desiare) ' batasnja 
desiare) batas2?nja sebelah utara sawah Bok Karsinah, sebelah 

— fimur wangan, sebelah selatan dan barat djalan desa, 
2) Empat buah rumah jang sama berdiri dikaras bab C.I hu- 

ruf a ja'ni: 3 3 

a. sebuah ru bangun lantjip-atap genting, pagar boto, ba- 
lungan kaju djati, dasar tanah, ukuran lebar kl. 9 meter, da- 
lam kl. it meter, tinggi kl. 3 meter, 

b. sebuah rumah bangun betawen beratap genting, pagar boto 
dan papan, balungan kaju djati, dasar boto, ukuran lebar kl. 
9. meter, dalam kl. 10 meter, tinggi kl. 3 meter, 

c. sebuah rumah dapur dan sebuah rumah gudang beratap gen- 
ting, pasar boto, balungan kaju djati, dasar tanah, masing2 
ukuran lebar kl. 8 meter, dalam kl. 9 meter, tinggi 3 meter. 

PEMBELJAN: dengan pembaiaran tunai (kontan). 
PENDJUALAN: dilakukan dengan perantaraan Pengawas Le- 

-. Ilang kelas II di Pati. Aa 
JANG MINTA LELANG: (Executant) Administratur B.R.I. tja- 

- bang Djepara di Diepara. : 
TIANG DIMINTAKAN LELANG : (Geexecuteerde) 1. Soenardi, 

#:. Soeparto Da 3: Koentari (Isteri Soeparto Dachlan) dan 

4. Sadjirah (Isteri Soenardi). : 
: Panitera Pengadilan Negeri Kudus/ Djepara 

di Kudus, 

R. M. SOEDIBJO. 

    

ST ML SL TI SL ML TT Ta RE 3 5 : 4 & 
£. 

KOPLAMPGLAS UNTUK. VESPA 1955/1956 : 
« BAN DALAM (LUAR-NEGERI) UNTUK. VESPA : 
£ , ZUSPAN MODEL LUXE "UNTUK VESPA 150 cc.: 
: ' FAS, BAGAGE-DRAGER MUKA/BLAKANG, DUOZIT, 

.. YUTUP ZADEL, TUTUP BAN UNTUK VESPA. 
Pengendara” VESPA jang -mengalamkan kerusakan ditengah 

sialan dalam kota! boleh, tilpon : 2400 DJOHAR. 

Saru Terima! 
t 

NV. ,SSURACO Tib. Semarang: Djl. Gadjah Mada No. 5, Semarang. 

  

.: ' - s 

2 Ta : 

Perhatian Para Peladjar! 
Pendaftaran udjian telah tiba, sediakanlah PASFOTO sekarang 

djuga — kami hitung hanja Rp: 0,50 sebidji. 

Alamat termurah : 

5 Photopress ,,SIGUNTANG” 
Bodjong 99A — Semarang. 

apangang angen ar rrPrPrrtraa 

Ta LL LL KM TEE ME EL LL ALL 

Black Hair Cream 
PENDAPATAN BARU 
HITAMKAN 
RAMBUT 

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

  

.C. Pusing kepala. Dan 
matikan kutu2. 

Aturan pakai: Se- 
hari dua kali. 
Rambut putih kembali hi- 
tam, bisa beli dirumah 
Obat diseluruh Indonesia. 
Harga perbotol Rp. 30,— 
Ongkos kirim 1 Pp 

DA LL AA AL AL A2 AL ML MA AL 
4 - s , 

ZALF WASIR (Aambeien) jg mudjarab dan Iwar biasa faedahnja 
terhadap segala rupa sakit WASIR: memberhentikan darah, meng- 
hilangkan gatel, pedes dan sakitnja. Zalf ini memberikan kesehatan 
baru kepada penderita sakit.WASIR. Harga ....... 

— Tabib MS. RAHAT 
Agen2: SEMARANG, Te 
pore” di Pasar Djohar y obat ,,A A” Gg. Pinggir 9. — 

NING TONG” Pemotongan 9. — 

  

  

    - " 9 

  

  

    
SALATIGA, Toko obat ,, PO : 
KUDUS, Toko ,SAUDARA” Pekodjan 11A. — PATI. Toko 
,MOT”- Dji. Raja 213. j 

sap ma 
& 1:34 

& Ii dh Hu nk 
Ig 

PER da aa e - 

SIN SHE SHANG HAY CHAN MUN WIEN 
Kesehatan Terganggu? Djangan Kwatir, 
Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di scgala piosok. E 

Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit luar/dalem, baru/ 
lama, tea/muda maupun anak : . 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonja/ 
Noneh punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 
Djuga achli Nudjum (siang Mia) “alamat : 

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

  

  

  

Trima Tamu tiap? bari... 
men saman. ea 

  

Tanggal 17 sampai 21 Nopember 
Lana Turner — Richard Burton 

! da Fred Mae Murray 

»Ihe Rains Of Ranchipur 
' TECHNICOLOR 

e CINEMASCOPE   
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(Belanda Indo 
5 na Kn MS BOR £ Y 

“— — — Bentrokan antara pemuda? Belanda Indo dengan rakjat 

jang terdjadi pada Sabtu malam dan Minggu siang di Semarang, 
adalah merupakan persoalan jang harus diselesaikan dengan se- 

No. 41/53 (Ex. no. 7/56/Dj.) dan Cred.: 
2 7 z 

No. R. 10312 type H. 16 ke- 

kl. 10 meter, dalam kl. 

20.— | 

120.30 Ketjapi 

o | Gjepat2-nja dan sebidjaksana-bidjaksananja, Untuk sementara, ke- 
'dendaman dari kedua belah fihak itu sudah bisa diredakan oleh 
alat-alat negara, Tetapi, ibarat suatu kebakaran, belum berarti 
bahwa seluruh api bisa dipadamkan, 
— — — Apa jang mendjadi pokok pangkal persengketaan itu, | 
tampaknja sukar ditjari. Sehingga 

Pa 

Mitsalnja sadja, andjuran2 agar orang mengibarkan bendera Sang untuk ketua dan wakil2 ketua 
Merah Putih tiap-tiap 17 Agustus, atau pada hari- Pahlawan, atau Konstituante. 

sewaktu Presiden berkundjung ke 
da Indo kebanjakan tidak mau mengibarkan bendera. 

orang akan menarik kesimpulan, 
bahwa bentrokan2 itu adalah akibat "tabungan rasa dendam” jang 
sudah lama, dan sekarang ini menemukan saat meletusnja, 

Kesadaran dari kalangan Belanda Indo akan merupa- 
kan soal jang sangat penting mengenai penjelesaian masalah ini, N 
Sebab, selama ini tingkah-laku dan sikap orang2 Belanda Indo ketjil telah mengadakan pertemu- 
dirasa sangat menjolok oleh rakjat. S C Selain golongan itu | selalu 
mengasingkan diri, djuga menundjukkan sikap atjuh tak" atjuh. 

Semarang, dari golongan Belan- 
Malahan 

kelihatan djuga, orang2 Belanda Indo jang bekerdja pada peme- 
rintah, djuga sedikit sekali jang mau memberi tjontoh kibarkan 
bendera, Lain kedjadian lagi jang merupakan sikap ”memantjing2” . 
sentimen rakjat adalah tingkah laku pemuda2 Indo. Kalay mereka 
bersepeda, atjapkali dengan sikap “merasa djagoan” sendiri. 

» — — — Daripada sikapnja: itu atjapkali memberi gambaran, 
bahwa mereka itu bukan sadja passief terhadap keadaan masja- 
rakat Indonesia — dimana mereka mendjadi warganegara —, ma- 
lahan seolah-olah mereka itu, x merasa hidup pada 20 tahun 
jang lalu, dimana mereka masih berlindung dibawah bendera tiga 
warna, 

— —— Kita chawatir, djikd dari 
mau menjadari keadaan dirinja jang oleh sebagian besar rakjat | 

golongan Belanda Indo tidak 

dianggap suatu perbuatan jang sangat menjolok, maka kedjadian2 
seperti belakangan ini tidak akan menguntungkan mereka. Kesu- 
litan2 na masih banjak dihadapi oleh masjarakat kita akan di 
tambah oleh pe: rbuatan2 Belanda Indo itu. 

Kabar Kota 

Soal Krojokan 
Dpt Perhatian 
Dari Alat2 Negara— 
Anak2 Diserukan 

nTenang" 
DENGAN dihadL.ri oleh fihak 

Kepolisian, KMKB, Guru? dari 
pelbagai Sekolah Belanda di Se- 
marang, Pengasuh2 Asrama Kha- 
rangpanas, Wakil Wali Kota Se- 
marang, DPD dan Pers, Senin 
malam jg baru lalu bertempat di 
ruang Kepolisian Seksi fil malisa 
ri dilangsungkan pertemuan utk 
membitjarakan insiden jang ter- 
djadi di Sek. Tehnik Avond Cur- 
sus Pandeanlamper, Karangpanas 
jang sebagaimana dikabarkan ke 
marin. Pertemuan tsb. dipimpin 
oleh Kom. Rachmat dari Public 
Relations Police Kares, Semg. Ka 
rena kedjadian itu terdjadi diling 
kungan Pol. Seksi II, maka oleh 
Kepala Seksi Il didjelaskan du- 
duk perkara sebenarnja jang di 
katakan mendjadi rangkaian dari 
pada peristiwa jang terdjadi pada 
tgl. 7-11 di Djl. Dr. Wahidin (Ta 
nah Putih), jaitu krojokan jang 
menjebabkan 6 orang Belanda In 
do mendapat luka2. Lain? ketera 
ngan belum didapat. 
Sesudah fihak Guru2- memberi 

pendjelasan2 .tentang jang... J3 
diambilnja untuk membatasi peris 
tiwa itu, jaitu a.l. dengan menge 
luarkan murid jang mungkin ben 
trok dengan anak2 Indcnesia- ii- 
hak KMKB mendjelaskan pula 
tentang adanja negara hukunw 
dan perlindungan2 jang diberikan 
nja pada golongan minoriteit, pu 
la fihak Wakil Wali Kota, achir 
nja fihak Tritunggal telah me- 
ngeluarkan pengumuman sbb. : 
Berhubung. dengan adanja' per 

istiwa .pada- achir2 sini, jaitu per 
Kelahian antara” anak2 sekalah 
bangsa “Indonesia “dan Indo Be- 
landa,. maka dengan ini diberitat 
hukan, bahwa hal 'ini telah, men 
Gapat perhatian dari alat? nega- 
ra. Untuk menghindari segala se 
suatu jang tidak dringinkan, ide 
mi keselamatan . bersama, mala 
diserukan ,,ketenangan” masing? 
anak2: sekolah chususnja “dan pen 

y :duduk pada. umumnja. 

PENDAFTARAN PELAMAR? 
35 Kak HADJL. 
Menurut instruksi bersama jang 

dikeluarkan oleh menteri2 Aga- 
ma, Dalam Negeri dan Kesehat- 
an, maka pendaftaran pelamar 
Hadji untuk tahun 1957 telah -di 
mulai pada 1 Nopember tahun ini. 
Pendaftaran pelamar Hadji di 
Djawa dan Madura akah ditutup 
pada tgl. 31 Desember 1956 dan 
Gidaerah2 diluar Djawa dan Ma 
dura pada tgl. 15 Djanuari 1357. 

SUMBANGAN UNTUK LANG- 
GAR KP. TIREMAN. 

Hasil sokongan jang ' diterima 
untuk perbaikan langgar Kp. Ti 
reman Pekodjan menurut pengu 
muman Panitya adalah sbb: . da 
ri derma dengan lijs menurut 
izin Pemerintah Kotapradja beru 
pa uang tunai sebesar Rp.6.289,78. 
Bantuan perseorangan berupa 
uang tunai Rp. 1.500— Sedjum 

| 

lah bahan2 pembangunan menu- 
rut taksiran seharga Rp.13.135,—. 

  

SIARAN RADIO R.I. 
Semarang 22 Nopember 1956. 

Djam 06.25 Orkes Puspa Kemala. 
07.10 The Laton Girls Choir. 07. 
30 Suara “Nien dll. 07.45 Tionghoa 
modern. 13.15 The Moon Islanders. 
13.45 Orkes Melachrino. 14.10 Ge 
ma Siang. 17.00 Dongengan ka- 
nak2. 17.30 Peladjar dan Sastra. 
18.00 Pengadjian. 18.15 Krontjong 
asli dan Baru, 18.30 Ruang ALRI. 
18.45 Krontjong asli dan Baru 
(landjutan). 19.30 Permainan Pia- 
no. 20.30 Laporan Olympiade ke 
16. 21.00 Mimbar Islam. 21.15 Da 
ri dan untuk Pendengar. 22.15 Da 
ri dan untuk Pendengar (landju. 
tan). 23.30 Penutup. 

Surakarta 22 Nopember 1956. 
|Djam 06.10 Genderan pagi. 07.20 
'Genderan pagi (landjutan). 13.10 
IDisco Varia. 13.40 The Boston 
!Promedane Orshestra. 14.10 O.K. 
Pandawa. 17.00 Dunia anak2. 17. 
40 Varia Djawa Tengah. 17.50 Ru 
ang Pemuda Pemudi. 18.15 Pe- 
ngadjian. 18.30 Seni Karawitan. 
19.30 Lagu2 Arab. 19.45 Mimbar 
Islam. 20.30 Hidangan Nusantara. 
21.20 Pusparagam oleh Ros. 22.15 
.Lagu2 Harmonium. 23.090 Penutup. 

Jogjakarta 22 Nopember 1956. 
Djam 06.10 Trio @uartet. 06.35 
Suara Woro Mawarsari. 08.45 Mu 
sik pagi. 07.20 Orkes Puspa Ke 
mala. 07.30 Luciano Tajoli. 07.40 
Instrumenntal . pagi. 13.10 Ujon2 
Siang. 14.10 Ujon2 Siang (landju 
tan). 17.00 Melody kota Udang. 
17.45 Pengadjian. Untuk Kesela- 
matan umum. 18.15 Konsert Sen 
dja.. 18.30 Seni Suara Djawa. 19.40 
Lagu2 Extra. 20.15 Bingkisan da 
ri Tiongkok. 21.15 Gema Malam. 
21.30 Bunga Rampai Gembira. 
22.15 Bunga Rampai Gembira (lan 
djutan). 23.00 Penutup. : 

“ 

Djakarta 22 Nopember 1956. 
Djam 06.10 “Bahana Singapura. 
06.30 O.H. Teruna. 07.30 Njanjian 
'Nurjati all. 13.10 Orkes Kulintang. 
13.30 Seni Sunda Studio Bandung, 
14.10 “Lagu2 Maluku. 17.00 Sen. 
ding Dolanan Djawa. 17.30 O.H. 
Suara Maluku. 18.30 Varieta Ma: 
hasiswa. 19.30 @uintet Saulius. | 
20.30 Laporan Olympiade ke- 16, 
21.15 Tjiandjur Pantja Suara, 
22.15 Orkes Kr. Kesuma. 23.00 
Penutup. | 

Yiirebon 22 Nopember 1956. 
Djam 06.10 Vocalia pagi. 07.10 
Jimmy dll. 07.40 Seruling Ambon, 
1310 Tango ria. 13.40 Orkes Kr, 
Puspa Kemala, 14.10 Genderan 
Bali, 17.00 Peladjaran Njanji. 
17.30 Siaran A.P. 18.35 Solis kita. 

Tunggal. 21.30 La 
zu2 Melaju. 22.15 Orkes Kr. Ikai 
Budaja, 283.00 Penutup, |   
  

KEBON BINATANG AKAN ME- 
NERIMA 2? EKOR LEO. 

Didapat kabar, bahwa tidak la 
ma pula Kebon Binatang Sema- 
rang akan menerima 2 ekor Leo 
laki dan perempuan dari sdr. Val 
kenburg jang kini sedang eng 
usahakan untuk mengirimkan bi- 
natang tsb. kepada Pemerintah 
Daerah Kota Besar Semarang. 
Sendirinja 2 ekor' binatang tady 
akan memperkaja Kebon . Bina. 
tang untuk dapat dipertontonkan 
kepada chalajak ramai. 

TANAMAN SAJURAN BAJEM 
TINGGI 2,70 M. 

Dirumah sdr. Soebardi, Sekreta 
ris Balai Kota Semarang jang 
tinggal di Pendrikan no. 204 ter- 
dapat sebuah tanaman bajem di 
dekat sumur jang tingginja 2,70 
m.,dan achir2 ini mendapat per 
hatian dari beberapa orang. Ta 
naman tsb. termasuk tanaman jg (kan, bhwa sebagian besar orang: 
agak luar biasa di Semarang. | 

PENDIDIKAN SOERIA. 
Pendidikan Soeria” di djl. Sa 

dewa (Pendrikan Utara) 45 Sema 
rang membuka kursus untuk boek 
houden, bahasa Inggeris, Belanda 
dengan sjarat2 beridjazah SR VI 
dan peladjaran tsb. akan dimulai 
pada tgl. 1 Desember 1956. Pen- 
daftaran dapat dilakukan mulai 
sekarang pada sdr. Soetanto, -djl. 
Sadewa 1/4 a dan sdr. Sujadi, 
Pendrikan Utara 1i1II/17, Lebih 
diauh batjalah iklan jang dimuat 
hari ini. 

PARA PENDJUAL (VERKO- 
PER) BERSATU. 

Pada tgl. 18/11 dalam suatu per 
temuan antara sedjumlah kaum 
»Verkopers” (pendjual). di Sema- 
rang telah terbentuk ,,Persatuan 
Verkoper Djawatengah” dgn Kho 
Djoen Ting dan 4 orang lain jang 
ditundjuk mendjadi formator utk 
menjusun pengurus lengkap. PPD 
Gibentuk dengan maksud utk mem 
bela nasib para ,,verkopers” jang 
tergabung dalam perusahaan? itu 
dan meninggikan deradjatnja,- dgn 
tidak ' membedakan kebangsaan, 
paham, keturunan ataupun agama. 
Sebelum perang di Djawatengah 
telah ada organisasi serupa 'chu- 
sus untuk golongan : Tionghoa 
Chinese Verkopers Bond” tetapi 
jang sedjak beberapa tahun berse 
lang.ini, telah dikubur 

  

MENDAPAT PERHATIAN BEI: 
SAR DARI FIHAK DPKN. is: 

Berpuluh-pulah surat Gaji. pem 
batja jang budiman telah sampxui 
dimedja- Redaksi jang maksudnja 
menanjakan perihal pembukaan 
Undian Pekan Raya ke Ii Serma 
rang jang menurut pengumuman 
dahulu dari Panitia Penjelengga- 
ra akan dilakukan pada tgl. 329 
Nopember 1956. Fihak2 jang ber 
kepentingan diharap tenang, kare 
na dari fihak DPKN didapat ke 
pastian, bahwa soal tersebut men 
dapat perhatian sepenuhnja dan 
diikuti seksama pula untuk kebe 
resannja perkara undian tadi. Be 
berapa kali fihak jang bersang 
kutan didengar keterangan?2nja 
mengenai undian tadi. 

14 GERBONG BERAS UTK 
K.P.N. PB.P, 

Dari: pihak PKPN Djawa Te- 
ngah diperoleh berita, bahwa da- 
lam minggu ini Kooperasi tsb me- 
nerima kiriman beras dari daerah 
Djawa Timur sebanjak 14 ger- 
bong kereta-api jang djumlahnja 
Ik. 170 ton. Menurut 
beras tsb adalah beras impor jang 
didatangkan oleh Pemerintah da- 
ri Amerika. Jang sebagaimana di 
kabarkan, kiriman? beras dari 
Amerika 'itu hanja melalui pelabu 
han2 Medan, Surabaja dan Dja- 
karta. Dan kiriman beras jang di 
terima oleh PKPN Djawa Tengah 
tsb merupakan sebagian dari pa- 
da usaha Gubernuran Djawa Te- 
ngah untuk menekan meningkat- 
nja harga beras, jang diperoleh 
dari jang berwadjib di Djawa Ti- 
mur. 

MEMBANTU PEMERINPAH 
DLM. MELAKSANAKAN. KE- 
AMANAN.  DALAM/LUAR 

8 NEGERI. 
Menurut keterangan pada tgl. 

17/18 Nop. '56 di Semarang diada 
kan sidang pleno ke II oleh Ba 

sia jang dipimpin oleh Mr. Wong 
sohegoro, selaku ketua. Setelah di 
adakan. perumusan, sidang memu 
tuskan, bahwa Badan Konggres 
Kebatinan Indonesia telah menje 
diakan diri untuk membantu Pe 
merintah dalam melaksanakan ke 
amanan didalam maupun diluar 
negeri dan mengadakan pendidik 
aan rochani disegala lapangan ser 
ta mendesak kepada Pemerintah 
untuk segera melaksanakan Un- 
dang-Undang Perkawinan jang di 
mintanja oleh golongan wanita, 

ANGGARAN BELANDJA PEME- 
RINTAH K.B. SEMARANG 

DINAIKKAN. 
Dari kalangan Dewan Pemerin- 

tah K. B. Semarang diperoleh ka 
bar, bahwa dalam rapat dinas 
DPD. tgl. 15/11 telah diputuskan 
untuk menaikkan anggaran belan 
dja pemerintah K. B. Semaran 
th. 1957 sebesar Rp. 37.500.000,— 
sampai Rp. 40.000.000,—, Sedang- 
kan pada th. 1956 hanja sebesar 
Rp. 36.000.000,—. Untuk melaksana 
kan rentjana tersebut kini telah 
ditjarikan sumber2 penghasilan ba 
ru, antara lain truckpool, pasar- 
ikan, tempat2 pentjutji oto umum, 
menambah dan memperluas pasar- 
.pasar. Adapun tudjuan menaikkan 
anggaran belandja itu, dimaksud- 
kan supaja soal2 pembangunan ke 
dalam dan keluar dapat berdjalan 
lantjar, Kedalam, misalnja soal? 
perbaikan nasib kepegawaian dan 
peralatan, serta keluar soal-soal 
perbaikan kampung? dan peruma- 
han-perumahan. Diharapkan, ren- 
tjana tersebut pada awal tahun 
Pe bisa diadjukan kepada 

  

SIDANG PLENO DPRP PROPIN 
SI DJAWA TENGAII, 

Pada tgl. 21/11 dan pada hari2 
berikutnja, DPRP Propinsi Djawa 
Tengah akan melangsungkan si- 
dang pleno anggauta. Diantara 
atjara jang terpenting akan mem 
bitjarakan dan mengesjahkan tja- 
lon2 PPD (Panitya Pemilihan Dae 
rah) Propinsi Djawa Tengah. Se- 
bagaimana dikabarkan baru2 ini, 
dalam suatu pertemuan antara Gu 
bernur Djawa Tengah dgn wakil2 
partai dan organisasi tingkat Pro 
pinsi telah ditentukan : komposisi 
dari pada PPD tsb jang terdiri 
dari wakil partai jang ada dalam 
DPRP, Propinsi. 

keterangan: 

dan Konggres Kebatinan Indone | 

  

Blok Islam 
Terbentuk 
Dim Menghadap! 

Sidang2 Konstituante 
PADA SENIN pagi, karena 

tiada rapat Konstituante, fraksi? 
uriuk mengadakan  rapat2-nja 
masing2. Jang sudah diketahui, 

fraksi PNI, fraksi Masjumi, frak- 
si N.UL, fraksi PKI dan partai? 

annja masing2 untuk membitjara 
kan dan menetapkan tjalon2-nja 

Sepandjianos keterangan jang di 
peroleh. fraksi partai2 Islam jak 
ni Masjumi, NU, PSII, Perti, 
Akui dan PPTI telah membangun 
kan syatu ,.blok - Islam”, jang 
akan tetap kompak dalam meng 
hadapi sidang?  Konstituante 
“baik dalam soal pemil'h-n ketua 
maupun dalam menghadapi soal 
soal jang bertalia, dengan penju 
sunan konstitusi negara itu nan 
fi. Keterangan ini diberikan oleh 
kalangas ,,blok Islam” itu berhu 
bung dengan tersiarnja kabar se 
Ol h2 ada usah: untuk mentjobi. 
menarik NU dari blok tsb. 
Mengenai fraksi2 lainnja ma 

sih belum ada keterangan apa- 
kah mereka itu akan membentuk 
sesuatu blok atau tidak. (Antara) 

|Iebih Lumajan 
Mengemis ? 

Ada Pengemis Di Dja- 
karta Jg Bisa Biajai 3 

Orang Isteri 
| DARI HASIL penjelidikan lem 
baga sosial Kotapradja Djakarta 
dapat disimpulkan, bahwa peng- 
hasilan dengan tjara mengemis di 
(Djakarta seharinja adalah antara 
IRp. 18,— sampai Rp. 25.— Arti 
Inja, lebih baik daripada pengha- 

kungan daerah ini. Demil 

5 Dasar Bagi 
Angg. Tentara 

Watok Tabiat-Penge 
tahuan-Kemauan Ke- 
sanggupan Kepertja- 
“jaan & Disiplin 
MULAI djam 09.00 bertem- 

pat di Institut Angkatan Laut 
Morokrembangan Surabaja hari 
Sabtu telah dilangsungkan 136 
aspiran kadet mendjadi kadet 
pada IAL tsb. Mereka itu terdiri 
“tas 64 orang lulusan S.MLA. dan 
72 orang aspiran kadet keluaran 
S.M.P. jang telah mengikuti pen 
didikan selama 3 tahun di IA 
Ha. , 

Dalam pidato sambutannja Ko 

lonel Nazir, KDMS — Suraba- 

ja, menjatakan, antaranja para 

kadet itu adalah putera2  gene- 

rasi sekarang dan generasi J8. 
»kan datang jang berkewadjiban 

mengembslikan kedjajaan dilau 
tan, seperti jang pernah dimili- 
ki bangsa Indonesia didjaman2 

jang sudah silam. Kini Indonesia 
sudah merdeka dan kepada pe-   silan kaum buruh biasa. Demiki- 

lan keterangan Sumardi dari pe- 
Ingurus lembaga sosial kepada 
.pers. : 

Selandjutnja Sumardi menerang 

orang ini masih mampu mendis 
'Jankan pekerdjaan biasa. Mereka 
' mengemis karena terpaksa, jaitu 
disebabkan oleh kesukar.n mere 
ka dalam mendapatkan pekerdja 
an. Tjaranja minta2 adalah ber 
matjam2, sda jang menjewa ba 
ji. membawa orang buta, ada din 
ga jang melakukas intimidasi. 
dengan membawa pedang atau 
keris d»n berbuat seperti orang 
ians galak. : : 

Dan pernah djuga diketahui, 
bahwa beberapa pengemis di'em 
pat asalnia diudik mempuniai sa 
wah dan ladgng: bahkan mereka 
ini. sampai bisa membelandiai 3 
orang isteri. Kalau keadaan ini 
dib'arkan berlarut2, maka akan 
'imbul sediala2 sosial jang tidak 
brik. (Antara) 

  

  mudanjalah terletak. kewadjiban 

ang berat "untuk bertanggung- 
djawab akan hari dep»n Indo- 

(nesia dan: ,,hari depan kita 'ada- 

lah kepunjaanmu sekalian”, de- 
mikian Nazir. 

Nazir menambahkan, sebagai 

hal2 jang penting bagi seorang 
militer: 1 watak dan tabiat, 2. 
pengetahuan, 3. kemauan dan 
kesanggupan, 4.  kepertjajaan 
akan diri sendiri dan 5. disi- 
plin. Nazir achirnja  menjeru- 

kan untuk menggunakan kepan- 
daian tetapi djangan meninggal- 
kan disiplin sebagai sendiri dari 
segala organisasi dan ' undang2 
ketentaraan. (Antara). 

— PNI ranting Kranggan Sema 
rang Tengah telah lahir setelah 
PNI anak ranting VIII Semarang   
|Tengah dilebur, sedangkan susu- | 

Chamdan .Moechlar dan wakilnja 
sir. Noorman. 

Kol. Bratamenggala 

Tak Benarkan KSAD 
| 

1 pePa 

(2 PADA HARI SE 
'njampaikan beberapa | 
oke Sukanda Braftame 

Edaknja ia didjatuhi kukuman 

Siplin”. 

Baji Berke- 
pala Dua 
BERITA interlokal dari pem- 

bantu ,,Antara di Banjuwangi me 
njatakan, bahwa pada tel. 16-11 
Djual 
Orang wan'ta bernama R. pendu: 
duk Karangsari (Yrako-Genteng- 
Banjuwangi) tciah melahirkan se 
orang anak jang berkepala dua. 
Masing2 kepala itu  tirabulnja 
dari leher, dan masing2  djuga 
mempunjai mata, kuping, hidung 
Can mulut lengkap, tetapi ma- 
sing2 telah pula mempunjai gigi 
dua. 5 

Keadaan tangan dan kakinja 
Styerti manusia biase tetapi pada 
punggungnja tzmpak ada 2 tu- 
Ing mendjeludjur. kebawah, se 
hingga tampaknja seakan-akan 
rasing2 kepala mempunjai fu- 
lang punggung sendiri2. 

Ibu dalam keadaan sehat, te- 

tapi anaknja itu meninggal du- 
Dls $ 

Berita tentang anak adjaib ini 
segeia tersebar, sehingga banjak 
jang mendjengik dan telah mem 
berikan sumbangan berufa uang 
dan bahan2 kepada R. 
4 2 

TAHANAN MELARIKAN DIRI. 
“belum lama berselang seorang 
tahanan bernama LJH berasul 
dari Kp. Pandeanlamper Semg. 
telah melarikan diri dari tahanan 
Pos Sebandaran dengan djalan 
merusak djendela ketjil. Menurut 
keterangan LJH pada tahun 1950 
telah tertuduh, melakukan peram 
pokan dan ketika ditangkap dan 
ditahan di Pos tersebut untuk me 
hunggu pemeriksaan ia berhasil 
meloloskan diri. . 4 
KETJELAKAAN DI BODJA. 
Pada hari Minggu j.l. kira2 dj. 

10.00 diantara Kp. Tampingan — 
Karangmanggis daerah Bodja, te 
lah terdjadi ketjelakaan dimana 
sebuah Truck TO Mlati H. 6223 
telah terdjerumus dalam djurang. 
Ketjelakaan tsb membawa korban 
seorang bernama W. jang menda 
pat luka2. Apa sebahinja dan be 
rapa kerugiannja belum diketa- 

  

  

ui. 
PERNJATAAN MASJUMI SMG. 
Rapat Peringatan Ulang Tahun 

ke XI Partai Masjumi K.B.S. pa 
da tgl. 11 Nop. jbl. mengeluar- 
kan pernjataan jang berisikan al. 
solider dan sympati kepada per- 
djuangan rakjat Mesir dalam mem 
pertahankan kemerdekaan dan ke 
daulatan negaranja dari 
an agressor : Inggeris, 
dan Israel dan mengadjak" kepada 
ummat Islam dan rakjat Indone 
sia untuk membantu rakjat Me- 
sir baik dengan moril maupun 
materieel. Solider terhadap per- 
djoangan rakjat Hongaria. Mende 
sak kepada Pemerintah Pusat 
supaja bersama sama dengan ne 
gara2 demokrasi lainnja berusaha 
untuk menghentikan politik im- 
perialisme Sovjet Rusia untuk me 
narik kembali tentara Sovjet Ru- 
sia dari Hongaria dan menghen- 
tikan politik interventie terhadap 
Hongaria: menjerukan kepada 
chalajak ramai untuk lebih insjaf 
bahwa peristiwa di Hongaria mem 
buka tabir rahasia Soviet Uni..ig 
tjinta . kemerdekaan dan perda, 
maian dan mengetjap Sovjet Ru- 
sia sebagai negara imperialis @#n 
bentuk baru, : 

8 

diam 69.09 pagi se” 

Saba 

Pembebasan Tugas Seorang Perwira Me- 
inengch Herus Dikeluorkan Oleh Menteri 

IN ,,Antara” dapat berkesempatan me 
rtanjaan dan menerima djawabah ko 

lo | hepggala aa hukaman disiplin 
Gan dibebaskan dari fugas oleh AD. Atas pertanjaan betul 

Gisipia, kolongl Sukanda men 
diawab: ,,Betul. Saja telah didjatuhi hukuman disiplin. Adalah 
kak daa kekuasaan KSAD untuk mendjatuhkannja bilamana 
ia menganggap komandan bawahannja itu melanggar aturan di 

Ketika ditanja benar tidaknja 
ia dibebaskan dari tugas, Sukan 
da mendjawab: ,,Benar saja dibe 
baskan dari tugas serentak dgn 
djatuhnja hukuman disiplin. Me 
nurut pendapat saja. tindakan 
membebaskan dari tugas adal:h 
melanggar hak seorang perwira. 
Seorang perwir. dibebaskan da 
ri tugasnja harus atas usul ma 
gistraat kalau tugas tsb. akan se 
kirenja menjulitka, pengusutan 
perkaranja oleh mogistraat. Pem 
bebasan perwira menengah ha 
rus. dikeluarkan oleh Menteri 
Pertahanan.” : 

Ates pertanjaan atas tuduhan 
apa hukuman disiplin dan pem- 
bebasan tugas itu djatuhkan, kol. 
Sukanda mendjawab: ,, Tuduhan 
terhadap -saja sampai kini masih 
Selum dielas. Schuldvraag - pun 
belum ditentukan”. Atas perta- 
niaan apakah jang akan diper- 
buatnja dalam keadaan seperti 
Sekarang ini, kol. Sukanda mene 
#rengkan: Dalam batas2 kemung 
kinan, saja akan tetap memper 
cjoangkan keadilan dan hak se- 
Orang perwira. Kalau terhadap 
seorang kolonel bisa begitu sadja 
“ambil tindakan, bagaimana ter 
hadap bawahan, bintara dan per 
wira pertama lainnja. “Dalam 
memperdjoangkan ini saja akan te 
lap memegang teguh sumpah pra 
djurit daa code kehormatan per 
wira dgn tidak memikirkan utk 
berchianat terhadap negara kita 
Repub'ik Indonesia, jang kita 
proklamirkan pada tahun 1945 
dgn undang2 dasar sementaranja 
dan Pantjasilanja. Saja masih te 
“AP pertjaja pada keadilan jang 
Tega dipertahankan”, 

Sekian pertanjaan" diadi : kepada kolonel Suka Pn 
Wwabannja.. Selandjutnja dapat di , kabarkan. bahwa ja pada tgl. 8 Nopember jang Jalu bersama ko lonel Saparj telah dipanggil un- tuk menghadap KSAD di Diakar ta. Disitu, kedua perwira tadi di depan ,.media hidjau” telah men dengar, bahwa mereka didjatuhi hukuman disiplin dan, pembeba S:n Tugas, Kemudian mereka kem bali ke Bandung, (Antara) 

Sudah ,, 

L ta-anggota polisi 

jaan. pengurusnja diketuai oleh sdr ' 

  

Konsinjering anggota2 Angkat- 
an Darat dalam lingkungan KMK 

BDR itu, menurut Major Djuh- 
ro, diadakan selama 4 hari, ja 
itu mulai hari Djumat tanggal 
i6G/1t diam 12.00, berhubung 
dgn situasi den perkembangan2 
jang diangg ,mengchawatir- 

kan' serta guna mentjegah pe- 

ngaruh d si luar jg bersifat ku 

rang baik kedalam lingkungan 
KMKBL., : 

Dalam pada itu Wakil Kepala 
Polisi Djakarta Raya Adjunet Ko 

misaris Besar Abdurachman, atas 

pertanjaan ,,Antara”  menerang- 
kan, bahwa konsinjering nggo- 

dalam lingku- 
ngan daerah Dja'ar:a Raya, se- 
tiara resmi  sesungguhnja tidak 
ada. Jang ada dan dilakukan po 
lisi dalam hari2 terachir ini, ha- 

nja- tindakan ,,siap sedia” sadja, 
untuk sewsktu2 dapat bertindak 

t'pa' apabila keadaan dianggap 
memerlu' an, teristimewa dilapang 
-usaha2 pendiaga“n keamanan. De 
mikian Wakil Kepala : sisi Dia- 
karta Raya. 

»B. M.? dan »Bintang 
Timur” diminta ketera- 
ngan-keterangannja. 

Dalam hubungan persoalan di 
atas lebih djauh diperoleh ketera 
ngan, bahwa pihak KMKBDR da 
lam waktu singkat ini akan me- 
minta keterangan? dari penang- 
sung diawab mingguan Berita 
Minggu”, Djakarta, sekitar di 
muatnja berita2 dari ,,B.M.” tgl. 
18 Nop., tentang perkembangan? 
dalam Angkatan Darat jang di 
anggap dapat menimbulkan ke- 
gontiangan2. 

Djuga penanggung djawab ha 
rian Bintang Timur”, Djakarta, 
oleh pihak Kedjaksaan Agung di 
minta keterangan?nja sekitar be- 
rita jang termuat “dalam harian 

jitu tgl 19 Non., jang pokoknja 
'mengatakan, ,,Kol. Z. Lubis men 
tiari perlindungan dirumah bekas 
“an Mr. Burhanuddin Hara- 
20 . 

Perita ,,Bintang Timur” ten- 
tang soal diatas, telah dibantah 
ikebenarannja oleh Mr. Burhan- 
uddin Harahap sendiri. (Antara). 

WAKIL PERDANA MENTERI 
ROEM ISTIRAHAT DI 

5 ST. CAROKUS: " 
. Mari Senen sore jk pada djam 
16,90 - Wakil Perdana . Menteri 
Mr. Moh, Roem beristirahat di 
rumah sakit ,,St. Carolus” (Dja- 
karta) untuk kurang lebih se- 
minegu lamanja. - 

Menurut keterangan jang:diper 
Sleh Antara”, . penjakit Mr. 
Rocem, jang disebabkan kena tem 
hakan peluru, pada waktu ig lalu, 
kini timbul lagi, hingga ymemeriu 

ikan perawatan seperlunja. 7 

AntjamanTehnisi 
Se-Indonesia 

Akon Serentak Letak 
kan Djabatan Bila: 
Tuntutannja Tak Dpt 
Penjelesaian Jang 

: Memznaskan 
PADA tgl. 17 dan 18-11 il. 

di Semarang telah berlangsung 
konperensi kilat kaum Tehnisi 
dari Kementerian  Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga seluruh Indo 
nesia untuk membitjarakan kedu- 

nja dengan  berlakunja PGPN 
1955 tetapi jang dianggap masih 
belum sesuai. Soal ini telah di 

kemukakan kepada pihak jang 

berwadjib utnuk disesuaikan se- 

bagaimana mestinja tetapi. jang 

sedemikian djauh. belum ada wu 

diudnja. : 

Oleh pada sebab itu maka 

adjukan kepada Menteri Peker- 

ijan Umum dan Tenaga, Ke- 

tua Dewan Urusan Pegawai, 

Menteri Dalam Negeri, 

teri Keuangan, Gubernur2 selu- 

-uh Indonesia, dll. Maksud reso 
usi itu mengantjam, bila sebe- 
um tgl. 18 Desember . depan 
ljam 12 siang.tuntutan jang per 
nah diadjukan itu belum  djuga 

mendapat penjelesaian jang me 
muaskan maka semua Tehnisi dia 
lam lingkungan Kementerian Pe- 

kerdjaan Umum dan Tenaga 

termasuk mereka jang bekerdja 
pada Daerah2 Otonoom propin- 
si seluruh Indonesia, akan seren- 
tak minta berhenti dengan hor- 
mat. 

Konperensi kilat di Semarang 
'tu dihadiri oleh utusan2 dari 
Djawatimur, Djawatengah, - Dja- 
wabarat, Kalimantan Selatan, Ka 
limantanbarat,. Kalimantantimur, 

Nusatenggara, Sumateratengah, 

Sumateraselatan dan Sulawesi jg. 
masing2 mewakili antara 75 — 
150 kaum tehnisi jang ada didae 
rah itu. (Antara). 

  
dukan mereka dalam hubungan: ' 

fibuat sebuah resolusi jang  di-, 

Men- | 

Keadaan Di Djakarta 
'eda" Kembali 

Konsinjering Tentara Ditjabut—Tetapi Tindakan 
Siap Sedia Dan Waspada Tetap Dipegang 

KOMANDAN MILITER Kotabesar Djakarta Reya, Major Djuhro atas pertanjaan me 
nerangkan kepada ,,Antara”, bahwa perintah k okinjering anggota2 angkatan darat dalam ling 
kungan Komando Militer Kotabesar Djakarta Raya, terhitung mulai hari 
djam 12.00 siang, telah ditjabut kembali. 

Senin tinggal 19-11 
Perin tah pentjabutan konsinjasi itu, menurut Major 

bjuhro, dikeluarkan olehnja sendiri sebagai Ko mandan Militer Kotabesar Djakarta Raya, atas 
dasar pertimbangan, karena keadaan dan suasa na dewasa ini dianggap sudah .,,reda” dan me 
mungkinkan ditjabutnja perintah itu. “Walau pun perintah konsinjering itu sudah ditjabut, te 
tapi kita tetap bersikap ,,siap sedia” dan waspa da dilapang pendjagaan keamanan dalam 

4 n Major Djuhro. 
ling 

  

Kepentingan Mi- 
njak Belanda 

& Ingeris 
Bukan Terletak Di 

Timur Tengah 
KEPENTINGAN2 miniak Ing 

gris dan Belanda" tidaklah tcr- 
utama terletak didaerah Timur 
Yengah, melainkan utk sebagian 
besar dilain bagian dunia jakni 
di Amerika Utara dan Hindia Ti 
mur (Indonesia). Demikian di 
terangkan dalam sebuah tulisan 
tentang kepentingan Inggris dim 
produksi minjak tanah dunia | di 
dalam surat kabar ,,Financial Ti 
mes” jang terbit di London. 

Produksi perusahaan2  minjak 
tanah Inggris tahun 1955 berdjum 
lah lebih dari 127 djuta ton. Ku- 
rang-lebih 62 persen dari angka 
ini dihasilkan oleh daerah diluar 
Timur Tengah. Amerika “ Latin 
sendiri menghasilkan lima. per 
enam 'lebih banjak dari sumber2 
minjak Timur Tengah, sedangkan 
dua daerah jang terpenting lain- 
nja ialah -Amerika-Utara dan 
Hindia Timur (Indonesia, Kali- 
mantan dan Irian Barat). 

Djuga bagi Royal Dutch Shell 
Group (usaha tjampuran Belan- 
da-Inggris dimana tergabung a.l. 
Bataafse Petroleum Mij) daerah2 
minjaknja jang terpenting diluar 
Timur Tengah letaknja. 

Di Timur Djauh Inggeris mem 
punjai sumber2 minjak jang se- 
'ahunnia menghasilkan 11,7 djuta 

on minisk. tanah mentah. 10,7 
“Yuta ton dari djumlah itu diha- 
ikan oleh sumber2 jang terletak 

'idaerah Kalimantan — Inggeris 
'an Indonesia. Daerah2 minjak 

? Kalimantan Inggeris mengha- 

ilkan kl. 116.000 barrel sehari- 
ya. Di Indonesia, demikian  ha- 

nemperoleh kemadjuan2 dalam 

saha2 eksplorasinja. Sebagaima- 
1a pernah diwartskan menurut 

'irektur BPM L. E. J. Brouwer 
4d T ndjung (Kalimantan) BPM 
kini sedang mengusahakan pem- 
Seran baru jang diharapkan akan 
menghasi!kan 1“ djuta ton minjak 
“.rh mentah setahun. Projek ini 
akan ' meliputi “investasi” modal 
t-mbehan'sebanjak 55 djuta dol- 
tar (Antara). 2 

  

KOLONEL WAROUW BE- 
RANGKAT .- KEPOSNJA 

JANG BARU.. 
Dengan menumpang “kapal Tji- 

wangi Kolonel Warouw' hari ' Ke- 
mis telah berangkat ke Peking, di 
mana ia akan mendjabat djabatan 
nja 'jang baru selaku atase mili- 
teri! "5D si 
Tampak: mengantar, sampai kepe 

labuhan antara lain Panglima TT, 
VII Overste Sumual. 

Seperti diketahui sebelum diang 
kat mendjadi atase militer di Pe- 
king, Kolonel Warouw mendjabat 
Panglima TT. VII di Makassar, 

ien suratkabar itu, Shell: sedangi 

    
PERSIB MENANG 3—1 DARI 

PERSEMA. 
kedua Selasa sore kema- 

rin jang hertanding dilapangi 1 

Stadion Semarang adalah ke. 

Persib Bandung melawan kes. 

Persema Malang jang berachir 

dengan kemenangan 83-42 bagi 

Persib, sedangkan pada waktu 

istirahat angka tadi menundjuk 

2—1 untuk Bandung. Langsung 

nja pertandingan tidak begitu 

menarik. Kalau pada babak perta 

ma Persema telah banjak melaku 

kan serangan2, hal itu mendjadi 

sebaliknja dalam babak ke 1. Pa 

da sore itu pasangan Persib jang 

dikalahkan oleh POP Djateng 

umumnja tidak mengalami pero- 

bahan2. Sebaliknja garis penggem 

pur Persema kelihatan kurang 

productief sekalipun | ikut main 

pula Surjadi jang kelihatan tidak 
dapat melakukan serangan2 jang 
kompak dengan kawan2nja. 

SELEKSI PEMAIN BULUTANG- 
KIS. UNTUK HADAPI RE- 
GU MALAYA JG AKAN 
DIADAKAN DI SMG. : 

Dari Tjondrokusumo ketua PB- 

Persatuan Bulutangkis Seluruh 

Indonesia (PBSI) didapat ketera- 

ngan, bahwa dalam rapatnja Sap 

tu malam PB-PBSI telah memu- 
tuskan mengadakan seleksi pe- 
main2 bulutangkis Indonesia cutk 

dihadapkan melawan pemain2 dari 

Malaya pada tgl. 7 sampai dengan 
9 Desember jad. : 

Seperti dikabarkan Malaya akan 
datang mengadakan pertandingan2 
di Indonesia dikota2 Palembang, 
Djakarta, Surabaja dan Semarang. 
Dari Malaya jang datang adalah 
djuara2 dunia pemilik Thomas 
Cup diantaranja Wong Peng Soon 
sendiri, Ong Poh Liem dan Lauw 
Teik Hok. f 

Seleksi jang akan diadakan di 

Semarang itu akan dilakukan an- 
tara pemain? dari 13 kota terke- 

muka di Indonesia" dan pemain2 
jang akan mengikuti seleksi itu 
ditetapkan 20 pemain prija dan 10 

pemain wanita. Pertandingan jang 
akan diadakan melawan regu Ma- 
laya itu akan terdiri dari 3 single- 
prija dan 2 douple-prija. Indone- 

sia sedang memadjukan permin- 
taan untuk  djuga mengadakan 

(1 single-wanita dan 1 double-wa- 
(nita. : 
|. Untuk team Indonesia dari Se- 
leksi itu diperlukan 10 pemain 
prija untuk single dan djuga 5 
wanita, dan untuk double 5 prija 
dan 3 wanita. Dari Indonesia men 
dapat kesempatan besar untuk 
ikut serta: Tan Yu Hok,  Olich, 
Eddy Jusuf, Jasin, Gouw Soen 
iLok dan Gan Khe Hie, sedangkan 
Ipemain2 wanitanja Jan: Wen 
Ching, Ong Hong Nio, Ten Goen 
.Liong, Tio San Tie. 
| Pedoman bagi seleksi oleh PB- 
PBSI jang digunakan ialah: Ang 
gauta2 kedjuaraan Indonesia di 
Bandung: anggauta2 kedjuaraan 
Djawa di Semarang dan hasil pe- 
rundingan antara panitia seleksi 
dan. PB-PBSI. (Antara). 

TJIREBON 
USAHA BERANTAS 
PENJAKIT PES. : 

Keduanan Warurojom 
ketj. Plumbon (kabupaten Tjire- 
bon) dimana pada th.2 sebelum 
tahun 1951, merupakan daerah 
pes, dewasa ini telah selesai di 
perbaiki sebanjak 1100 rumah rak 
jat, jang sebelumnja sama seka 
li tidak memenuhi sjarat2 hygie- 
nisch. Perbaikan rumah2 rakjat 
ini termasuk dalam rangka pem 
berantasan penjakit pes, jang di 
selesaikan. dengan biaja Rp. 2.5 
djuta dalam periode. Juli 1951 
s/d! .Nop.. 1956: | 

Biaja ini menurut N.,,Litamahu 
putty ahli. tehnik kesehatan bagi 

Hari 

Didesa 

Yan pes pada Djawatan Kesehatan 
Kares. Tjirehon,» dipikulkan kepa 
da rakjat setjara. kridit menurut 
kontrak selama 2 tahun, 4 bulan. 
tTapi 
sampai sekarang uang biaja ig. 
telah dikelvarkan 'iti bari 'diba 
jar oleh #rakjat: sebanjak Rp: 75. 
000: - lebih. Berhubung! seretnja 
penjitjilan kembali . hiaja , perbai- 
kan. rumah2 itu, ,maka rentjana 
perbaikan rumah? jang onhygie- 
nisch ' didesa2 lainnja terpaksa di 
bekukan untuk sementara. 
Menurut rentjana semula ' dalam 

tahun ini didesa2 Depok, Karang 
wangi dan Kesugengan (ketjama 
tan Plumbon) jang achir2 ini disi 
njalir sebagai daerah penjakit 
pes, akan diperbaiki Ik. 1900 ru 
mah dengan hiaia Rp. 5.790.n91.— 

     
              

MANNGP UMAL Kar, 
aa PN Mae am NA en Mern aa Me Pn 
Pe Pen TP SAI 1. 
tea aa E: 2 "Pp 
man gaPa 2 : 
marga Bas BI 3L 
Pena ADI AS LO D BAK 81 Aas 
ak SAR GK De SUN BRI Si 

SOLO 

TIDAK BENAR ANGGAUTA . 
CTN TIDAK MAU DITRANS- 
MIGREER KE DJAJALOKA. 
Berhubung dengan berita2 jang 

menjatakan seolah2 para Anggau- 
ta CTN umumnja menolak berpin 
dah/menetap di Djajaloka, maka 
dalam sebuah statement-nja bekas 
Kompi 432 CTN Surakarta menja- 

“takan, bahwa berita2 tsb. tidak 
benar. : 
! Transmigrasi CTN jang pelaksa 
'Inaannja diatur oleh Keputusan 
'Menteri Pertahanan no. MP/A/350 
tetap mendjadi dasar pegangan 

achir konperensi kilat tadi telah anggauta CTN di Djawa umumnja 104: orang. Selain itu dalam 
dan bekas Kompi 432 CTN Sura- 
karta chususnja jang telah menja 
takan sedia berpindah/menetap di 
dalam bentuk model kartu kuning 
'dua tahun jang lalu, bahwa mere 
ka sanggup bertransmigrasi. | 
Djaminan nasib selandjutnja di 

“kehendaki agar Keputusan Mente 
ri Pertahanan no. A/MP/61 dilak- 
,sanakan setjara actief. Demikian 

| 

statement tsb. | 

SALATIGA 

AKSI MENENTANG KENAIK- 
KAN UANG UDJIAN. 

Berhubung dgn dikeluarkannja 
peraturan Kementerian P.P. dan 
K. tentang kenaikan uang udjian, 
atas usaha IPPI tjabang Salatiga 
telah dapat dibentuk suatu pani- 
tya jang terdiri dari wakil2 selu- | 
ruh sekolah landjutan dalam kota 
dgn nama ,,Panitya Aksi Penen- 
tang Kenaikan Uang Udjian”. Tu 
gas dari panitya tersebut ialah 
sebelum Kementerian P.P. dan K. 
menindjau atau mentjabut kemba 
li peraturan jang telah dikeluar- 
kannja itu, panitya akan tetap 
mengadakan aksi2 jang terpimpin 
dan bahu-membahu dengan pani- 
tya2 dilain daerah dengan tudju- 
an jang sama. Sebagai ketua di- 
pilih . Martono (IPPI), sekretaris 
IS. Tanto (SGA Kristen), benda 
hara.I Maskuri (SMA/SGA Dhar- 
ma Putera). Alamat panitya Dja- 
lan Buksuling 27 Salatiga. 

  

Masalah Irian Diadjukan Dalam 
Konp. Antar Parlemen Di Bangk ok 

serang- : 
Perantjis PERSIDANGAN KE-45 Uni 

Inter-Parlementer (PU) jang se- 
dang berlangsung di Bangkok, ha 
ri Senin mulai merurndingkan mas 
alah2 di Asia dan Afrika. Konpe 
rensi akan mendengarkan reso- 
lusi2 mengenai Irian Barat dan 
Mesir. Indonesia telah menjatakan 
bahwa masalah Irian Barat akan 
diadjukannjaedalam sidang Konpe 
rensi ini, 

Masalah agresi Inggris-Perantjis 
Israel terhadap Mesir sudah dirun 
dingkan, tapi kalangan konperensi 
mengatakan-bahwa URSS akan 
mengemukakan lagi masalah “ni, 
"Konperensi ini akan berachir pa 

dan da tgh 22 November ia.d, 

33   

sebelum itu akan 
kan sebuah resolusi mengenai per 
lutjutan sendjataata sedunia, jang 
sedang dipersiapkan oleh sebuah 
panitya. 

Mengenai masalah ini sudah 
pernah diadjukan resolusi2 tersen- | 

idiri, oleh URSS, Inggris, Austra- 
lia, AS dan Perantjis. Dan dalam 
“perdebatan umum, Inggris dan ne 
gara2 Barat lainnja telah mengri- 
tik usul2 Sovjet dan menjatakan 
bahwa usul2 itu tidak memberi- 
kan djaminan2 bagi penilikan jang 
teliti atas pelaksanaannja. 
Waktu  merundingkan atjara 

»Hak2 azasi Manusia”, konperen 

si telah merundingkan masalah2 

' memperdebat-dunia tanpa pengambilan suara. 
Walaupun IPU tidak 'mempu- 

njai kekuasaan exekutif , namun 
para utusan jang hadir dalam kon 
perensi2nja harus mengadjukan 
keputusan2 jang diambil dalam 
konperensi2 .itu kepada. parlemen 
masing2. Para anggotanja tidak 
sama kekuatan suaranja, karena 
ini didasarkan atas sliding scale 

duduk negaranja dan djumlah ang 
gota parlemennja jang dipilih. 
Djumlah negara anggota IPU ada 
49, diantaranja 42 . hadir dalam $ 

rah Ketjamatan 
pelapofi oleh Sar. 

konperensi di Bangkok ini, 

MO aan aa GEA, 
Op Ea NU AS) 

   
   

HAJU" 
sebagai 
djang sungai Solo dalam 
ketjamatan 
jang 
tsb. 
diserahkan 
nganggur 
agar diusahakan 
tan jang 
daerah 
daerah 

jang tergantung dari djumlah pen Bodjonegoro, 
at-saat musim 
erah 
dir sungai 

ST EyISO2ONPABar aan 
“sana jinaA 

2 IP, PL pal 
1g RA 

“ 
AB. 

Dia EKA TAANAN Yaa 
EA 

WONOGIRI : 

UDJIAN PBH KLAS II, LULUS 

Lakote 

        

   

   
    Paru     

2018, K.R.T. MAKIN MELUAS. 
Oleh instansi jang wadjib dila 

porkan, bahwa hasil2 udjian PBH 
Klas II jang diadakan sedjak bu 
lan Juni '56 sampai achir bulan 
jang baru lalu ini ternjata tjukup 
memuaskan. Menurut tjatafaon2 
djumlah penempuh seluruhnja 'da 
lam daerah Kabupaten Wonogiri 
ada 2966 orang, sedang jang lulus 
2018. Selain itu diadakan pula 
udjian K.K.M./A jang masing2 
diadakan di Ketj. Bromoko dan 
Baturetno, penempuh 211i, tulus 

lapo 
ran dinjatakan pula bahwa ada- 
nja Kursus Rumah Tangga kini 
semakin meluas, dulu hanja satu 
tempat, kini sudah ada 3 tempat 
masing2 terletak di Ketj. Bromo 

ko, Baturetno, dan Wurjantoro 
jang djumlah murit seluruhnja 
ada 115 orang. 

DJUANA 

KOMPLOTAN ALAP-ALAP 
SEPEDA DIGULUNG. 

Berkat kegiatan fihak kepolisi- 
an Wilajah Djuana, baru? ini te- 
lah dapat digulung sebuah kom- 
plotan alap2 sepeda pula dengan 
disertai berhasil tersitanja bebe- 
Pn buah sepeda2 sebagai bahan 
ukti, 

Kemudian setelah diadakan pe- 
ngusutan2 lebih landjut, baru dike 
tahui bahwa komplotan alap2. se- 
peda itu terdiri dari orang2 jang 
berasal dari desa Tlogomodjo, Ke 
tjamatan Batangan, Kawedanan 
Djuana. Kabarnja Kepala Desa 
didesa tsb ikut djuga terlibat da- 
lam urusan ini. Maka untuk se- 
landjutnja orang2 ini sementara 
dalam pengawasan polisi dan ada 
pula jang terpaksa ditahan untuk 
mengadakan perhitungan? dengan 
fihak jang berwadjib. 

BLORA 

PERAHU ,,RAHAJU” UNTUK 
DINAS. 

Dengan dihadliri oleh kepala? 
Jjawatan/instansi2 setempat, We 
dana dan Kepala Polisi wilajah 
Kawedanan Randublatung,. dil. 
baru2 ini di Ketjamatan Menden 
Kabupaten Blora telah .diluntjur 
kan dibengawan Solo sebuah pe 
rahu dengan diberi nama: ,,RA 

jang akan dipergunakan 
kendaraan dinas disepan 

Wwilajah 
tsb. oleh - djawatan2 

membutuhkan. Bila perahu 
tidak terpakai oleh dinas 

kepada seorang pe- 
didesa Menden tsb. 

sebagai djemba 
menghubungkan antara 

Ketjamatan Menden dan 
Ketjamatan Ngraho kab. 

jang biasanja disa- 
hudjan kedua da- 

terputus aleh besarnja 
Solo. - Terwudjudnja 

b. adalah atas kebidjak 
naan Djawatan Kehutanan dae- 

Menden jang di 
Nitiprawitro Ke 

itu 

perahu tsh. 

pala Ressort Polisi setempat, de (Antara).Ingan biaja seluruhnja Rp, 1250,— 

“ sangat disesalkan karena 
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Tinggal Di Suez Hi 
ge Mesir" Mau 'Beri an 
ba ng 
Sclwyn Lloyd, jang 
kundjungan singka 
minggu di 
kan permu 

pasukan polisi 1 Len 
rah terusan | " Dikatakanrja bahwa URSS te: , 

rta meng AN Sa aa en ra menjcles: BE” mjribu serdadu dan beberapa ribu 
Seuz dan masaalah Israel-Arab.| tank terhadap rakjai Bona 
Demikian didapat kabar olehj Apa jane dikemukakannsa itu bu| 
Unced Press dar: kedutaan besa: | kani h propaganda beiaka, kata 
Inggris. CN IP Nunez, .karena “bukti2 “njata “ne! 

Inggris mengatal 
djungan “Bore 
untuk dengan  tenany 
dengan duta besar Sir 
Caccia, akan tetapi Lloy 
bertemu dengan pembantu men 
teri luar negeri Amerika, J erber 
Hoover di Walter Reed padz 
hari Sabtu. Lloyd pergi kesanz 
untuk menemui menteri luar ne 
ceri John Foster Dulles, sebelum 
Dulles berangkat ke Key Wes' 
Florida, untuk beristirahat disanz 
setelah dia sembuh dari pembe. 
dahannja. Pada- Minggu 'pagi ke 
dutaan-besar Inggris  kelihatar/ 
sibuk mengenai masaalah2, tsb 
tadi, sampai berangkatnja Lloye 
pada hari Minggu sore hari. 

La, ya £Antara) 

Gelapkan Uang! 
““Rp.1388.000 - 

"?Kementerian Ke- 
uangan Ditangkap 
 SEORANG perawai Kemente- 
2 Mia hari Sabtu (L telah di 
tan oleh pihak 

   

   

, « polisi, karena 
dituduh telah naa Tan 
kementerian itu sebesar Rp. 388. 
000.— Katak, Nup djuga telah 
ditangkap seorang bernama 
A., jang ,dituduh ” bersekongkol 
Gengan pegawai Kementerian Ke 
uangan tsb. mendjalankan | 
rol kedjahstan. Yak 

Menurut keterangan Kepala 
Res. Krim. Kepolisian Djakarta 
Raya, PemLantu Komisaris Be- 
sar Sa'ud, penggelapan uang dja 
batan itu dilakukan dgn. tjara 

refrendaris ' Kementerian Ke- 
uangan jang berhak  menanda- 

sukan tanda-tangan pegawai jg. 

bersangkutan didalam  chegue 
itu M. telah pergi ke Bang Ne- 
gara Indonesia dan - mengambil |- 
uang sebesar Rp. 388.000,— se- 

bilan uang sebanjak itu dilakukan |: 
2 kali, pert. :a sebesar. Rp: 63. 
000,— dan kedua “kali Rp.J: 
325.000,— : 

Kementerian Keuangan j: 
kapet: 3 . 

Karena terdjadinja pengambi 
lan uang itu, Bank Negara Indo 
nesi, — seperti biasa . telah 
menjodorkan bank-rekening ke 
pada Kementerian Keuangan. Pi 
hak Kementerian Keuangan jg 
Sama sekali tidak ada 'memerin 
tahkan uniuk ' mengambil uang 
sebanjak itu, sudah tentu men- 
djadi terperandjat. dan setelah di 

(bi Hongaria & Buang Pe- | 
“|muda' Hongaria Ke UKS5 | 

adjlis Umum PBB hari Senin, jang 
Papi : Hongaria, wakil Cuba Emilio Nunez 

Portuondo menuduh bahwa tentara Sovjet di Hongaria telah 
a »tlebih dari 75,000 warganegara Hongaria jang tia | 

warganegara2 Hongaria dalam | 

    

    

   

     

    
    
    

  

     
   

  

   

  

      

“telah mengungsi 

Uj ran. besar”, 

ai 

   

Jagenai pelaksanaan resolusi ini. 

membangkitkan ketidak pertjaja- 

Kaum. kentra-revolusioner beker- 

mereka membuat daftar 

bunuhi. 
d 4 ? minta bantuan dari pasukan? Sov 

memalsukan tanda-tangan Serang |ict jang ditempatkan di Hongaria 
sesuai dgn Pakt Warsawa, untuk 

t memulihkan ketertiban dan meme 
tangani chegue. Dengan memallihara demokrasi rakjat. Seterus- 

aja Horvath menuduh bhw wakil 
A.A 

baik PBB sebagai badan universil 

g se 5 antara bangsa2. Apa jang dibu- 
perti disebutkan diatas. Pengam|-uhkan Hongaria, kata Horvath, 

Ikan rumahtangganja. . 

PASUKAN WANITA JORDA- 

hari Minggu bahwa. telah: 
bentuk suatu pasukan 

selesai 
nakan sendjata 

  

   DALAM SIDANG M 
memperdebatkan masalah 

mbunuh 
  memendjarakan 

  

      

uh ribu warga negara dongaria 
1 ke Ausiria, 

|..Hongari 

dian mengadjukan sebuah resofu 
Si jang mendesak agar, supaja sc 
buah resolusi lainnja jang sudah 

| disetudjui oleh sid ng Madjlis 
| Umum segera dilaksanakan. jakn 
supala pasukan? Sovjet segera 
ditarik kembali (dari Hongaria 
dn supaja dikirim penindjau2 
PBB ke Hongari- untuk menjeli 
diki keadaan dana. 

Seterusnja resolusi Cuba tadi 
menghendak: supaja URSS sege 
ra mensheniikan . pembuangan? 
para pemuda Hongaris kewilajah 
Soviet. . 

Sekdjen. PBB diminta supaja selekas-iekasnia- memberikan Ia- |poran kepada Madjlis Umum me 

  

akil Hongaria bantah 
g tuduhan2, 
Menteri luar negeri Hongaria, 

Imre Horvath, jang mengetuai de- 
legasi negaranja kepersidangan 
ini, mengatakan bahwa kabar? 

| mengenai pembuangan pemuda? 
Hongaria ke URSS itu »hanja 
provokasi belaka, isapan djempol 
kaum kontra revolusioner untuk 

an terhadap pemerintah Honga- 
ria, mengganggu ketenteraman 
rakjat dan mentjoba merongrongi 
hubungan antara rakjat. Honga- 
ria dan satuan2 tentara Sovjet." 
Horvath mengatakan bhw pa- 

da waktu kontra-revolusi menang, 
mulai berkobarlah ,,teror putih”. 

Yja. menurut rentjana2 jang ter-| 
atur rapi dan dalam organisasi2: 

hitam 
pendjabat2 partai, jg kemudian di 

Pemerintah Hongaria 

Cuba menjalahgunakan nama 

ang melajani. hubungan damai 

alah tiukup waktu utk. memberes 
»Sekarang 

»ukan waktunja utk kirim. peni EF 
Hau2 PBB .ke. Hongaria”. (An- 
ara). i 

Gi 

NIA TERBENTUK. 
Diumumkan di Amman pada 

ter- 
wanita, 

ang terdiri atas para gadis jang 
dilatih dalam.  menggu- 

ringan dan oto-   ketahui bahwa hal itu . terdjadi 
akibat perbuatan djahat, mela 
porkan hal itu kepada pihak po 
lisi. (Antara). 

matik, untuk pertahanan Jorda- 
nia terhadap ,,agresi dimasa de-h 
pan”. 

   

djumiah2 jang sangat besar jang 
Siberia”. Dan ini, kata Nune 

Diuru bitjara kedutaan . Jausdjukkan ouhwa berpuluh-pu- 

merupakan sa.u kubu 
Wakil Cuba kemul 

| meram Bia 
Mesir bekerdja bagi mereka, kata 
memorandum Mesir itu seterus- 

#nemorandum Mesir. itu. telah di 

  

 Sov- 
15 000 

ng telah dikirim kepembuangan 
z Portuendo, tak lain tak bukan 

karena rakjat Hongaria ingin mendjadi manusia2 bebas. 4 

Usaha Kolektip" 
UtkMelawan ,Subver 

si" Kominis 

di Bangkok hari Senin, bahwa 
»para ahli masalah keamanan 

|MWari 8 negara anggota SEATO 
dalam konperensinja di ibu-kota 
Muang Thai telah menjetudjui se 
buah "usaha kolektif” guna meng 
Ihadapi ”subversi Komunis” di 
daerah SEATO. Dinjatakan bah 
wa ,antjaman Komunis m 
tetap berbahaja seperti sediaka 

la.” Panitya SEATO telah mem 
peladjari dengan teliti ,,pemakai- 

jan organisasi2 jang dipengaruhu 
Komunis untuk keperluan2 sub- 
versif” dan tjara2 utk membasmi 
subversi.   
Diumumkan seterusnja, bahwa 

panitya bersepakat bahwa stra.e 
gi Komunis dewasa ini menguti 
makan pemakaian subversi ,,un 
tuk merongrongi pemerintah2 jg 
bukan Komunis”, dan bahwa 
strategi ini merupakan bagian d: 
ri politik Komunis untuk men 
djalankan niat guna melaksana 
kan tudjuan2 revolusioner Komu 
nis, dibelakang kedok ko-existen 
si.setjara damai”. Dalam sidang 
penghabisan pada hari Senin. te 
lah dirundingkan masal:h2 ,.strz 
tegi Komunis, subversi untuk me 
rongrongi pemeriniah2 bukan Kc 
munis dan kegiatan? Komunis di 
kalangan pemuda” dan buruh.” 
Demikisnlah komunike markas 
besar SEATO di Bangkok. 

(Antara) 

Pasukan2 Inggris 
MerampokRumah 
MesdjidDIP. Said 
RADIO KAIRO hari Minggu 

mengatakan, bahwa Mesir telah 
mengeluarkan sebuah memoran- 
cum untuk dibagi2kan di PBB, 
dalam mana dinjaiakan bahwa 
pasuxan2 tentara inggris-Perantjis 
di kota Port Said teiah menem- 
baki penduduk sehingga meng- 
akibaikan  tewasnja beberapa 
orang penduduk, demikian diper 
oleh berita dari Reuter. Korban2 
lamnja menderita, luka, dan  ke- 
mudian-pasukan2 asing tsb. djuga 

oki rumah2 dan mes- 
an memaksa penduduk 

Dikabarkan selandjutnja, bahwa 

sampaikan kepada Dag Hammar 
skjoe'i, sekertaris djenderal PBB,! 
soefum ia berangkat meninggal 
tan "Kairo "hari Minggu. Sebagai 
mun “diketihui " “Dag Haimmar- 
skjoeld baru2 ini selama 2 hari 

kan pembitjaraan2 dgn pemimpin 
pemimpin Mesir, dianfaranja pre     

  

Tentara Rusia Untuk 
Sementara Ditempat- 

Di!|Polandia 
'Militerisme Di Djer- 

man Barat — Persetudjuan Polandia-Rusta 

  

Okan 
Karena Banguanja 

Di Moskow 
RADIO MOSKOW dalam siarannja mengenai hal2 sekitar 

kundjungan delegasi pemerintah 
kow, mengabarkan pada hari Minggu bahwa delegasi Polandia 

nggu malam bertolak pulang dengan me 
numpang kereta api istimewa dari Moskow. 

Kashmir Ma 

tersebut pada hari 

Berhubungan dengan perundi- 
ngan2 jang berachir dgn pernja- 
taan bersama diwartakan selan- 
djutnja, bahwa kedua fihak se- 
lain bersepakat untuk menempat 
kan untuk sementara waktu 'ten- 
tara URSS di Polandia dengan 
dasar pandangan adanja antja- 
man karena bangunnja kembali 
militerisme di Djerman Barat, 
kedua fihak djuga telah mendis- 
kusikan berbagai masalah, jang 
meliputi situasi internasional de- 
wasa ini. 5 

Beberapa pokok per- 

di Timur Tengah kedua fihak me enjatakan bahwa Kashmir ada- 
ah bagian jang tak terpisahkan njatakan akan memberikan duku 

ngan tak bersjarat terhadap tun-| 
tutan jang adil dari Mesir. 

Kedua — Tan Na 
situasinja maka menjatakan soko |.) aratnja kepada ketua De 
ngan terhadap tuntutan masuknja Pe Aa Ton 
RRT Kan Nan me F 

Setelah mengingat dan menin 
Gjau keadaan dewasa ini kedua 
fihak sependirian agar negara2 
Besar mengadakan persetudjuan | 
tentang pengurangan angkatan 
bersendjata masing2 serta perlu 
tjutan persendjataan, pelarangan 
sendjata2 atom dan in, | dan gay 
penghapusan pangkalan pangka- JK. 
Jan militer dinegeri-negeri ga 
dan pengurangan dalam im arti se- 
benarnja dari angkatan2 bersen-: 
djata Amerika Serikat-Inggri Sg

 

Pakistan Minta Perha 

meminta perhatian Dewan 

Lang mengatakan bahwa madje- 
is 'Kobstituante Kashmir di Sri- 
nagar (k 

dan partai Polandia ke Mos 

suk: India? 

tian P.B.B. 
PAKISTAN hari Sabtu telah 

e- 

amanan PBB akan berita2 pers 

njataan. , ota Maa an 

, 5 “.. Ibagian India) telah menjetudjui 

Berhubungan SONa ANN bagian2 dari aan konstitusi jang 

dari India sedjak hari itu. | 

Mohammad Mir Khan, wakil 

tetap dari Pakistan, mengatakan 

van Keamanan, bahwa pemerin- 

tahnja sangat menjesalkan akan 
situasi tsb. Surat wakil Pakistan 
Itsb. tidak meminta supaja De-| 
Iwan Keamanan bersidang tetapi 
(mengatakan, "India harus diberi 
|tahu untuk tidak melakukan se 
suatu tindakan apapun, jg dapat 
(merupakan prasangka terhadap 
masing2 pihak dalam sengketa 
ashmir itu dalam memenuhi 

masing2 kewadjiban berdasarkan 
'resolusi2 PBB”. 1 

' Seterusnja surat itu mengata- 
kan bahwa .pemerintah Pakistan       URSS di Djerman 

Berhubungan dgn Hongaria ke- 
dua fihak -menjatakan sokongan 
scpenuhnja terhadap peu.eri tah 
Buruh dan Tani revolusioner jg 

aris-P 
rantjis dan 

    
    

programnja berisikan pelbaikan” 
kesalahan pemerintah Rakosi j 

dan disamping itu dinjatakan ke 
jakinan bahwa- klas pekerdja 

Hongaria seluruh at Honga- 
ris akan menemukan 'kekuatannja 

guna men., srtahankan sistim De 
mokrasi Rakjat. 

   

Dinjatakan selandjutnja bahwa 
resol.si tang «dihasilkan — dalatm 
PBB mengensi Hongaria bermak 
sud membelokan perhatian dunia 
dari situasi di Mesir. Berhubu- 
ngan dgn itu dinjatakan . bahwa 
berdasarkan resolusi ? pula 
ten'ara2 Inggris -- Praptjis dll di 
tarik dari Mesir.. (Antara-Reu- 
ter). . 

  

    

  

   

“Itika hari Minggu 

empunjai hak untuk meminta 
Dev : Keamanan bertindak dan 

minta Supaja pendirian Pakistan 
dalam masalah tsb. diperhatikan 

negeri Mahmoud Fawzi, jang ke 

musian bersama. dgn Hammar- 

iden Nasser dan menteri luar 

xjoeld ke New York utk hadiri 

Negara? SEALO/' uni 

»Setudjui, Suatu' | 

DENGAN RESMI diumumkan 

masih | 

berada di'Kairo untuk mengada-(kropa P sat itu sampai . sebegi- 

@ 

  

  

  
   

    
keras dilaksanakan diseluruh ne 
|gara2 Arab sedjak Na Inggris 
dan Perantjis atas Mesir maka 
hanja sedikit sekali berita2 ten- 
jang segala apa jang terdiadi di 
negara2 Arab tadi jang dapat di 
peroleh oleh pihak Ba 
Menurut Reuters dua kantor be 

ita asing jg menjelenggarakan 
siaran pemberitaan keseluruh du 
ria di Syria — jaitu k.b. Reuter 
Inggris) dan AFP.  (Agence 
France Press — Perantjis) sedjak 
ninggu jl. telah Ogan 1g 

|alat pesawat penerima kedu, kan 
Na iherita toba dam RU 
'katan perang dan dipindahkan ke 
sebuah kantor pemerintah dima- 
na pesawat2 tsb. dipakai untuk 
mengirimkan berita dan mengum 
pulkan bahan2 berita bagi  pe- 
njiaran2 berita? melalui radio Da 
maskus. Penjiaran berita2 untuk 
rakiat Syria semuanja diselengga 
rakan oleh pemerintah. 

Djuga bila duta2 besar 
asing mau keluar, 

Dikabarkan selandjutnja, - bah- 
wa orang2? asing jang berada di 
Syria hanja boleh mengadakan 
perdjalanan bila telah memper- 
oleh idjin dari pembesar2 militer, 
ketjuali melalui satu djalan raja 
Damaskus—Beirut jg tak memer- 
lukan idjin militer itu. Demikian 
pula bagi pembesar2 dari kedu- 
taan asing di Syria, berlaku pe- 
raturan itu. Dikabarkan bahwa 
sungguhpun idjin tsb. tidak sukar 
didapat bagi pembesar2 kedutaan 
asing itu, tefapi mereka itu — 
demikian pula berlaku bagi para 
duta2 besarnja — tetap berada 

| Syriat Dalam | 

  

d 2 T ngan2 dari su 1 Te 
agah. Dikabarkan selandjutnja,| 
bahwa dengan adanja sensor jang 

rat. Ieresnja di Wassenaar baru2 ini 

negaranja mendjundjung 

TT. , Walk-Out" Diplomat? Barat . 
Dari Resepsi Kedutaan Po- 
(5 landia: 'Di 

Tuan2 . 

|jang mengetjam pemerintah2 In 

P, Pp, IL. Tjela Pe. 

Infindasan Di Mesir 

| Dan Hongaria 
| PERSATUAN Pelzijar Indo- 
Inesia di Nederland « lam kon- 

telah menjatakan pro: s karena 
terhadap penindasan 1 1anusia jg 
terdjadi di Mesir dan Hongaria, 
dan menjatakan rasa s mpati dan 
persaudaraan mereka — terhadap 
usaha2 dimanapun jg ditudjukan 

'antuk mempertahankan kemerde 
| kaan dan kedaulatan bangsa. 
Selandjutnja kongres K.P.I. meng 

harap, supaja pemimpin2 jg ber- 
kuasa didunia ini dalam wusaha- 
nja mempertahankan kepentingan 

1 tinggi 
|dan menghormati sendi2 perike- 
manusiaan dan kehormatan bang 

  
sa lain. Barat: ,,Kami mendasarkan tjita 

Sementara itu Legasi Honga- 
'ria bagian perd.gangan di Dja- 

| Kata Kruschev :"Kami. Akan Mengubur 

1 PARA DUTA2 dan wakil2 negara2 Barat malam Senin 
litelah tinggalkan resepsi di kedutaan Polandia di Moskow se 
Iltelah dalam pidatonja Nikita Khrushchev, sekertaris I PKUS, 

kenaan dengan agresi ketiga negara tsb. terhadap Mesir belum 
lama berselang, demikian diperoleh kabar dari Reuter. Laku 

dalam pe-|tindakan diplomat2 Barat itu adalah merupakan jang kedua 
42 | kalinja dalam waktu 24 djam. 

wasan jdjuga dgn alasan jarg sama, jaitu ketika Nikita Khrushchev 
Maj berpidato mengetjam keras ketiga negara tsb, dalam suatu 

era |resepsi di Kremlin. 

ngan setjara damai (peaceful co- 

@ 

  

iMoskow 

ggeris, Perantjis dan Israel ber 

Jang pertama kalinja adalah 

Resepsi malam Senin itu diada 
kan oleh delegasi Polandia jang 
dipimpin oleh sekdjen IT Partai 
Persatuan Pekerdja,  Wladyslaw 
Gomulka, sebelum berangkat pu 
lang kenegerinja. Apa jang me 
njebabkan duta2 dan wakil2 ne 
gara2 Barat —  semuanja ber- 
djumlah 13 orang — tinggalkan 
resepsi itu. menurut Reuter jalah 
ketika Khruscchev dalam pidate 
nja itu menuduh Inggeris, Peran 
tjis dan Israel adalah ,,negara? 
kolonialis dan jang suka mem- 
perbudak”. Dikabarkan selandju: | 
nja para diplomat Barat itu kem 
bali lagi keresepsi tsb. kemudian 
untuk mendengarkan pidato sam 
butan Gomulka. 

Sedikit tentang pidato 
Khrushchev, 5 

Oleh Reuter lebih djauh dika- 
barkan, bahwa dalam pidatonja 
itu Khrushchev mengatakan ten- 
tang hubungan2 dengan negara2 

Krn Boikot 

  
'kepada pihak atasannja supaja 

nikianlah diemumkan di Port 

'awanan passif” rakjat Mesir 
dikota pelabuhan tsb. 

Evans menerangkan bahwa apa 
jang dirainta Stockwell adalah 

tjita kami pada hidup berdampi- 

karta mengumumkan,  bahwajexistence). Hanja seorang  jang| pengawasan militer jg dirobah, 
kini di Hongaria berlaka per-|tak waras otaknja jang menolak|:api bukan hukum militer atau 
aturan mengenai pengiriman ba- tjita2 tsb.” Kemudian berpaling Jpun pemerintahan militer”. Di 
'ang2 bukan barang-perdagangan 
se Hongaria dengan tiada dike- 
rekan bea pabean. 

Bungkusan2 jang berisi ba- 

cang2 bukan barang-perdagangan 
(ketjuali spiritus), dan barang2 
pakaian baru dan lama “ dapat 
tikirimkan - kepada alamat2.-di 
Hongaria bebas dari bea pabean. 

Demikian pengumuman itu: 
(Antara). 

: 

kepada diplomat2 Barat, ia tam- 
bahkan : 
terus hidup, hal itu tak tergan- 

tuan tak menjukai kami, djangan- 
lah menerima 
kami dan djanganlah mengundang 
kami.” Selandjutnja ia berkata: 

apakah tuan2 suka menerimanja 
Menata, Kami akan menguburljeyih sulit” daripada apa jang di 
nah tb 

umumkan seterusnja bahwa atas 
perintah Stockwell sudah selesai 
ditjetak pengumuman2 jang meng 
antjam rakjat Port Said, . bahwa 
apabila mereka tidak ,,memper- 
baiki” sikap mereka, maka ten- 
tara Inggris akan ,,bertindak”. 

Kol. Evans mengatakan bahwa 
tentara Inggris di Port Said perlu 
diperbesar kekuasaannja, karena 
sikap penduduk kota ini ,,ternjata 

»Apakah kami “akan 

'ung kepada tuan2. Apabila tuan/ 

baik undangan 

»Sedjarah berada dipihak kami, 

1 

duga semula.   
RADJA JORDANIA HORMATI , 
(RAKJAT PORT SAID DGN. 

TINGGI.   dalam pengawasan bila mening-| 
galkan ibu-kota Syria, Damas- 
kus. Banjak djalan2 raja, teruta- 
ma sekali di kota Allepo dan 
daerah2 Hama kini diblokkir oleh 
militer. Semua lapangan2 ter- 
bang, termasuk lapangan terbang 
sipil, sama sekali berada dalam 
pengawasan militer, 

. Pemba i 

pemakaian2 minjak dan 5 

. bagi pemakai2 mobil F3     

Tetapi, demikian — dikabarkan 
lebih landjut, krisis fninjak di 

tu ajauh menurut dugaan tidak 

akan berpengaruh kepada perse 
diaan2 di hari Natal di negara2 
Eropa Barat.   rang perdebitan madjelis umum 

PBB. 
Dikabarkan kemudian, bahwa 

pemerintah Mesir dalam sebuah 
okumen telah meminta perhati- 
n sekertaris dj.ndral PBB terha 

.ap kenjataan sekaraug, bahwa 
aggeris, Prantjis dan Israel hing 
-a kini belum 'juga menarik kem 
sat pasukan?nja dari bumi Me 
ir, wal pun 13 hari sudah le- 
vat semendjak resolusi PBB jang 
nenuntut penarikan kembali pa- 
ukan-pasukan asing itu. (Anta- 

  

PROF. Mr. BUDISUSETYO DI 
ANGKAT DJADI KETUA FA- 

TAS AIRLANGGA. 

Menurut keputusan Menteri P 

PK, terhitung mulai tanggal 1 
September 1956 'untuk tahun 
sengadjaran 1956/1957 telah di- 
ingkat sebagai Ketua Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga di 
Surabaja Prof. Mr. Budisusetyo, 

Guru Besar Luar Biasa Fakultas 
sb. 

kultas telah dilaksanakan Kamis 
'ang lalu. : 

Hawan2 Reuter-di Eropa 

KULTAS HUKUM UNIVERSI- .. 

Timbang terima pimpinan Fa-|ber2 industri 

Sebagaimana diketahui menu- 
rut kabar2, terusan Suez akan 
memerlukan waktu 2 atau 3 bu- 
lan lamanja untuk dapat dilajari 
lagi, setelah pembersihan atas 
terusan tsb. Sedang sementara: 

itu pemerintah Mesir telah me- 
njatakan tidak akan memperboleh 
kan setiap usaha membersihkan 
terusan Suez selama masih ada 
seorang serdadu asingpun djuga 
jang belum ditarik kembai dari 

wilajah Mesir. 

Lebih djauh berita2 dari war- 

Barat 
memberikan - gambaran ,,krisis 
minjak” itu sebagai berikut: 

Dari PARIS diperoleh berita, 
wa pemerintah Perantjis te- 

bahan2 

  

mengurangi alokasi 
kar miniak den  pemakaian2 

bensin hingga kira2 sepertiganja 
d:n mengadakan pembatasan2 

   2 

igwmi Krisis Bensin || 
Di,Swis Dilarang Pakai: Mobil'Pada Hari 
Minggu—ltalia Danjpjerman i 
Naa ika Bagi Umum — Di Belgla Tak 

AA Cus Boleh PioNto 218” 0601 
NEGARA2 EROPA BARAT telah'mulai mengurangi 

persedinanZ bahan jang vital if, sementara pengiriyang mipjak aari Timur Fengah blokir Ai Te Suez akibat agr 
Inggeris-Pepantj.s atas Mesir, demikian menurut berita Reuter. 

Radio Kairo Djum'at menjiar- 
kan bahwa Radia Hussein dari 
Jordania telah menganugerahkan j 
lambang #djasa ig tertinggi dari 
keradjaan Jordania, ialah medali Penguasaan oleh jang kuat terha 
"an-Nahdha”, kepada rakjat Port Xa? jang lemah . Ketika mengu- 
Said jg dengan gagah-berani ke tispkan kata2nja, oleh Reuter di 
pahlawanan telah melawan pasu kabar'tan, 
kan2 agresor Inggris-Perantiis. — Anastas Mikoyan telah mentjoba 

menahan kemarahan Khrushchev. 

Eropa Barat Mengala-. 
3 penjelesaiannja. Tuan2 para 

Barat, Kurangi 

serta mengadakan pe: 

Galam usaha untuk, menghemat 

rusan Suez,. 

terantjam apabila tidak dengan 

eger.. didatangkan minjak dari 
J€nua sebelah barat (benua Ame 
ika). 

Dari BERN didapat berita: Pe 
merintah Swis telah melarang pe 
makaian kendaraan2 motor pa 
da hari2 Minggu dan hari libu |: 
umum lainnja sebelum ada peml. 
beritahuan selandjutnja dan me- 
(merintahkan pengurangan hingga 
20 persen pemakaian bensin bagi 
semua usaha2 pengangjutan bagi 
Ka dan kepentingan partike- 
ir. 
Dari ROMA dikabarkan, bhw 

pemerintah Italia telah memerir 
tahkan pengurangan hingga 5 
persen dalam pemakaian bahan? 
bakar minjak bagi umum seba 
gai tindakan jg diambil pemerin 
tah untuk menghemat pemakai 
an minjak jg ada dalam persedia 
an2 jo menurut taksiran akan 
mentjukupi hingga 6 minggu js 
akan datang. 
“Dari BONN: Perusahaan? mi 

njak dan bensin di Djerman Ba 
rat telah menaikka, harga bahan 
bakar minjak dan bensin dan me 
ngurangi persediaan2 pendjual? 
bahan bakar tsb. hingga 20 per 
sen daripada konsumsi mereka 
selams 3 bulan jl. 5 

. Dari Brussel diwartakan: Pe. 
agurangan 10 persen dalam pe-   bagi pemakai2 mobil partikelir. 

Selama masa pertjobaan 2 atau 
3 minggu ini tidak ada penghe- 
matan atau pembatasan2 baru 
pemaksian bensin jang akan di- 
laksanakan. 

mengatakan bhw. 
pertumbuhan ekonomi dan sta- 

bi''tet keuangan Per utjis: akan 

  

Sovjet. : 

Seperti diketahui, beberapa wak 
tu jl. djurubitjara kementerian 
luar negeri Inggris mengatakan 
bhw menurut bukti2 jang ada 
pada pememrintah Inggris”, ba- 
ngun-bangunan tadi diledakkan 
oich ,satuan2 tentara Syria”. 

2 burh setasion pompa pada 
pipa minjak IPC tadi telah han   oleh anggauta2 Dewan Keama- 

nan PBB. 
Demikian dikabarkan oleh 

Reuter. (Antara). 

“SCEYLON OBSERVER” ke- 
mengabarkan 

bahwa kapal pendjeladjah Inggris 
jang dipangkalkan di pangkalan 

langkatan laut Inggris di Ceylon, 
Trincomale, ikut dipergunakan 

luntuk operasi2-nja di Timur-Te- 
ngah. Kapal tersebut adalah 
"New Founland” jang telah me- 

'nenggelamkan frigat Mesir dite- 

luk Suez pada 31 Oktober | jl. 

Berita "Ceylon Observer jang   dimuat pada halaman pertama 

|tjur sama sekali, hingga menu- 

tsb. menambahkan selandjutnja 
bahwa selain itu.ada lagi, jaitu 
kapal pimpinan Armada Inggris' 
untuk Timur Djauh jg berpang-' 
kalan di Yrincomalee djuga ikut 
ke Timur-Tengah untuk operasi2 
terhadap Mesir. Kapal ini mula- 
nja mengawal kapal jang mem- 
bawa Duke dari Edinburg. : 

Fakta2 ini telah dimintakan per 
hatian pemerintah  Ceylon oleh 
Komodor Royceree dari angkatan 

ilaut Ceylon, Politik pemerintah 

  

Kini Inggris Ganti 
Menuduh Sovjet Unle 
Ahli2, Tehnik Rusia'Did ikwa'Meledakkan 

Pipaminjak IPC 
ALDPEN CLAWLEY, bekas menteri muda angkatan uda 

ra Inggris (P. Buruh), hari Minggu menuduh bahwa jang meng 
hantjarkan instalasi2 minjak kepunjaan kongsi Inggris ,,Irag 
Petroleum Company” diwilajah Syria itu adalah ahli2 teknik 

rut perkiraan dibutuhkan waktu 
setahun. untuk memperbaikinja 
kembali. Clawley mengatakan se 

terusnja: ,,Tidak ada orang Sy- 

ria jg kepandaian tekniknja be- 
gitu besar hingga ia bisa mela- 
kukan pekerdjaan itu dgn hasil 
baik”. Seterusnja ia berkata: 
..2la!2 sendjata Sovjet-sudah ber 
bulan2 lamanja mengalir ke Sya 

ria, melalui laut” (Antara-UP). . 

Inggr.LanggarDjandjinjaKpd Ceylon 
Ceylon tidak mengidjinkan dipa- 
kainja pangkalan2 Inggris disana 
untuk memerangi Mesir ataupun 

Sementara itu sum- Te 

ngriiman2 bahan . bakar bensin 
kepada para agen2 pendjual ba- 
han bakar tsb. di Belgia akan 
mulai berlaku pada tgl. 25 No- 
pember jad, demikian diperoleh 
keterangan dari sumber? jg -de- 

at dgn pemerintah hari Sabtu. 
Pemakaian2 bensin ,,jang tak 

perlu” diwaktu ,,weekend” djuga 
akan dilarang dan darmawisata? 
dengan kendaraan motor akan 
dihentikan, tetapi bis2 dan taksi 
taksi akan diperbolehkan  ber- 

-djalan sebagai biasa, demikian 
menurut sumber2 tsb. kemudian. 

Dari Oslo dikabarkan selan- 
djutnja, bahwa pemerintah Nor- 
“wegia djuga telah memerintah- 
kan pengurangan 10 persen pe- 
ngiriman2 bahan bakar minjak 
dan bensin untuk pengangkutan 
dan bagi keperluan industri. Dan 
pemerintah mengumumkan pula 
bahwa mulai hari Senin akan 
ada penaikan sedikit utk harga2 
bensin, bahan bakar minjak dan 

| minjak disel. 
Dari Wina kemudian dikabar- 

-kan pula, bahwa di Austria ter-|dida'am wilaiah Polandia mung- 
dapat sedikit kekurangan akan 
persediaan2 minjak, ketjuali mi- 
njak2 bakar jang tidak diakibat- 
kan oleh tertutupnja Terusan 
Suez tetapi karena sebagian be- 
sar persediaan2 itu harus diki- 
rimkan ke Uni Sovjet berdasar 
kan perdjandjian antara kedua, 
negara tsb. Dikabarkan pula, 
bahwa hari Djum'at jbl. P.M.| 
Austria Julius Raab telah me- 
minta kepada dutabesar Uni: 
Sovjet disana untuk mengurangi 
pengiriman? itu karena industri 
Austria sedang mengalami  ke- 
kurangan2 persediaan minjak. 

(Antara-Reuter) 

  
  

untuk peperangan2. Malahan PMDARI TAIPEH KE TAICHUNG 
Eden beberapa minggu jg lampau 
telah memberikan djaminan ke 
pada P.M. Bandaranaike dari 
Ceylon untuk tidak memperguna 
kan pangkalan2 Inggris di Trin- 
comalee bagi operasi2-nja terha- 
dap Mesir. Demikian suratkabar 
Ceylon tsb, selandjutnja. 

Pemerintah Taiwan bari Djum- 
'at mulai pindah dari Taipeh ke 
| Taichung, pusat sebelah Barat 
|dari Taiwan. 70” dari pegawai 
“sipil akan sudah dipindahkan ke 
sana pada achir bulan ini, Sisa- 
nja akan berdiam di Taipeh ber- 
sama2 pemerintah pusat Kuomin- 

(Antara-Reuter) tang, 

  

ibhw mengenai masalah Timur Te. 
LAMBANG DJASA TER- Ingah Khrushchev berkat»: 

mengatakan aksi militernja 

tindakan itu adalah tindakan ko 

pcmat Barat jang lalu mening- 
galkan resepsi telah berada da- 
lam kedudukan tuan jang tolo?”. 
Ketika. mengutiapkan kata2 
Mikoyzn mengatakan kepadanja, 
katakanlah kedudukannja jg le- 

Imah”: 

tingg 
menambahkannja, ',,Apabila tuan 
Suan , menarik pasukan2 tuan dari 

ji Isak lebih lama “dari sehari 
8 Polandia, Hongaria dan. Ruma- 

nia. 

kan, ,,/Tak ada seorangpun -da- 
pat pura2 tahu djalan jg terbaik 
ke sosialisme. Disana 
Seberapa ketololan2, tetapi 
kini telah lampau.” 

gembira menjambut kawan 
mulka. Mudah2-an 

berbuat segala sesuatu utk mem- 
bantunja.” Dan kemudian dengan 
penuh emosi ia berkata: ,,Kawan 
Polandia, saudara kami, djangan 

nai komunike bersama URSS - 
Polandia jg ditandatangani pada 
hari Minggu jl. di Moskow, se- 
terusnja Radio Moskow menjiar- 
kan bahwa dalam perundingan 
tadi para pemimpin kedua nega- 
ra telah mentjapai persetudjuan 
mengenai penempatan pasukan2 
URSS di Polandia untuk semen- 
tara, telah dirundingkan pula soal 
repatriasi warganegara2 Polandia 

di Uni Sovjet, 

ngan ini berlaku pula bagi pe- 

lajah Republik Demokrasi Djer- 
man. 

posisi pasukan2 Sovjet di Polan- 

Demikian menurut Reuter jang Diterangkan bahwa komando 
elandjutnja mengabarkan pula, Inggris di Port Said ingin mem- 

serbesar kekuasaannja atas ,,pe- 
nerintahan Mesir disana, dan 
atas penduduk jang tidak - mau 
sekerdjasama, dan untuk dapat 
bertindak keras terhadap intimi- 
lasi 2jang diorganisasi”. Pembe- 
sar2 Inggris gelisah melihat bhw 
skebanjakan” dari toko2, kedai2, 
bank2 dan perusahaan2 masih te 
rus tutup. Kata komando Inggris, 
sini akibat intimidasi2 pemerin- 
tah Mesir, jang mengantjam pen 
duduk. jang mau bekerdjiasama 
dengan Inggris-Perantijis”. 

.Eden 
. ada- 

ah aksi polisi tjuma. Bagi kami 

tindakan onialis, perbudakan, 

bahwa Wakil PM 

Selandjutnia Krushchev berka- 
a: sDi Mesir ffita harus mentjari 

di- 
Salah satu tindakan tentara Ing 

gris utk mentjoba mematahkan 
semangat penduduk Port Said ia- 
'ah berusaha supaja persediaan 
-shan makanan disana tetap sulit. 
Sebagaimana diumumkan . malam 
Minggu j.l oleh djurubitjara mar 
asbesar Palang" Merah Internz 

ions| di. Djenewa, komando: Ing 

ini, 

   
Tanggal 14 Nopember jl. di Makassar telah dilangsungkan Kon-: 
perensi Veteran se-Sulawesi bertempat di Hotel Negara Makassar, 
jang dihadliri oleh Lk. 1000 orang terdiri dari peserta "dan penin- 
djau dari daerah2. Tampak pada gambar: Ketua konperensi 

E. Langkay sedang | mengutjapkan pidato pembukaan, 

aa memperkeras kekuasaan militer Inggris atas Port Said. De 

ivans, kepala urusan sivil dari tentara pendudukan. 
1asan, Stockwell mengatakan bahwa kekuasaan itu 
memberantas apa jang disebutnja kampanje ,.intimidasi dan per 

, a Rakjat Port sebamnnja dari A.S. kami meng- 

Said ThdPasukan'Inggr. 
Inggeris Merasa K ewalahan'! an Mata-G elap 
—Inggris”Akan, Bertindak: lebih Kk erael 4g! 

Krn Rakjat Tidak: Mau ' Kerdjatima 
Dengan Agressor 

KOMANDAN TENTARA Inggris jang menduduki Port 
Said, Mesir, letnan-djenderal Sir Hugh Stockwell, telah minta 

Nasser, kenjai 
kan supaja Amerika Serikat hen 
daknja menolak mengirimkan Mi 
njaknja ke Inggris, Perantjis dan 
Israel apabila ketiga negara itu 
tiga mau melaksanakan resolusi 
P 
kembali pauskan2 ketiga negara 
tsb: dari wilajah Mesir, demikian 
diperoleh kabar dari Reuter. 

- 

Dunia Akan Ha- 
dapi Krisis Besar 
Kalau Inggris-Peran- 
tjis-Israel "tidak ' Mau 

Tarik Pasukannja 
Dari Mesir 

WING COMMANDER Aly” 
Sabri, penasehat politik Presiden 

hari Minggu menjaran- 

jang menuntut penarikan 

Dalam pidatonja di Kairo jang 
kemudian dikutip oleh radio Kai- 
ro, Aly Sabri mengatakan bahwa 
.sedjak semula A.S. menasehat- 
kan tentang 'sikap kita, tetapi 

harapkan hendaknja 'ia (A.S.) 
mau memberikan tekanan2 mate- 
riil terhadap ketiga agressor itu.” 

Kemudian ia landjutkan: ,,Henti- 
kan pengiriman minjak kepada 
ketiga agressor itu, dan ini akan 
mempunjai “effek jang sangat 
kuat” terutama sekali atas Israel, 
jang pada saat sekarang ini tidak . 
akan dapat melawan tekanan de- 
mikian itu dari Amerika. 

ia diperbesar kekuasaanrja gu Selandjutnja menurut radio 
Kairo, Wing Commander Aly Sa 

Said Senin oleh kol. George | bri mengatukan, bahwa Mesir 

Sebagai 
perlu utk 

terhadap tentara pendudukan 
3 

Rakosovsky 
Diangkat Djadi”, Wakil 

Ment. Pertahanan 
Rusia ? 

DALAM siarannja Senin pagi. 
K.B. Uni Sovjet "Tass”, menga- 
barkan bahwa bekas menteri per 
tahanan Polandia, Marsekal Kon- 
stantin Rakosovsky, telah dise- 
but-sebut untuk menduduki dja- 
batan wakil menteri pertahanan 
URSS. Rakosovsky telah kembali 
ke Uni Sovjet dari Polandia ke- 
tika 15 Nopember jbd, 

Diterangkannja bahwa ia pergi 
ke Polandia pada 1949 atas per- 
mintaan pemerintah Polandia, di 

mana ia selandiutnja  mendjadi 
menteri pertahanan, Panglima 
Angkatan Darat dan djuga seba- 
gai anggauta Politbiro C.C, Par- 
tai Pekerdja Polandia. Rakosov- 
sky adalah keturunan dari Polan- 
dia-Uni Soviet. (Antara AFP) 

Pekerdjaan2 Di 

  
Kembali 

SIARAN Radio Budanest jang 
dimonitor di Paris hari S asn 
mengumumkan bahwa-disekurah- 
negeri (Hongaria) pekeruuan? 
mulai kembali seperti biasa, te |! 
tapi perhubungan kereta api janz   Pada saat para diplomat 

D. resepsi 
itu "ris-Perantjis di Port "Said telah 

'Khrushchev nenolak kedatangan kereta-apil 
Zulan Sabit Merah (al Hilal Ah 
var, Palang Merah” Mesir) jg 
sembawa bahan. makanan. -un- 

uk. penduduk :kota Mesir jg: di- 
'uduki oleh tentara agresor “itu. 
Ketjuali itu, demikian djurubitja- 
'A tadi, pihak (Inggris melarang 

kedatangan para djururawat dari 
Kairo jg hendak membantu re- 
kan-rekan mereka “di Port Said 
“Antara). 

Organisasi 
Gelap KMT 
.Kirim Sendjata Dan 
Amunisi Ke Birma? 
SEORANG djurubitjara kepo- 

lisian di Bangkok hari Minggu 
mengatakan bahwa anggota2 per 
kumpulan rahasia Tionghoa mem 
beli alat2 sendjata dan peluru di 

jerman, “kami tidak #kan ting- 
di 

& 

Mengenai Hongaria ia  katd- 

terdapat 
itu 

Kemudian kepada  Gomulka, 
Khrushchev berkata: ,,Saja dgn 

Go- 
pimpinannjz 

mendjadi lebih kuat. Kami akan L 

tinggalkan kami, kami tidak akan 
meninggalkan saudara. Tidak 
pernah.” ' Demikian ' dikabarkan 
»leh Reuter. (Antara) 

2 e Bangkok, jang kemudian dikirim 
P asukan Sovjet kan kepada gerombolan2 Kuo- 

S : mintang di Birma, 
ementara Tetap Dikatakan bahwa ,,kemungki- 

nan ada” kedutaanbesar pemerin- 
tahan Chiang Kai Shek di Bang- 
kok “tidak tahu-menahu”  me- 
ngenai kegiatan2 ini. 

Di Polandia | 
Berdasorkan Pertim 
bangan2 Proktis 

PM Pibul Singgram mengata- 
MENJAMBUNG berita menge ata en . kan dalam konperensi pers Diu 

maat jl.“mengatakan bahwa agen 
agen pemerintah KMT mengum 
pulkan alat2 sendjata din uang 
untuk gerombol.n2 KMT di Bir 
ma. ,,Sungguh benar, di Muang 
Thai terdapat sebuah organisasi 
gelap KMT jang mengumpulkan 
uang, sendjata api dll. bagi ge- 
rombolan2 KMT jang sekar?ng 
aktif di Birma,” kata Pibul Song 
gram. (Antara-Reuter) 

Operasi Militer 
Syria Ditunda 
P.M. SYRIA Sabri as-Assali 

mengatakan dalam sidang parle- 
inen Syria di Damaskus pada 
hari Minggu bahwa komando ber 
sama Syria-Mesir telah meme- 
rintahkan supaja Syria mempet- 
tangguhkan operasi2 militer jang 
hendak dilantjurkannja terhadap 
Israel sesudah Israel menjerang 
Mesir. ,,Dari saat permulaan tim 
bulnja bahaja kita tegas memi- 
hak Mesir. 
Kami men.obilisasi semua ba- 

han2 dan kekuatan rochani kita 
untuk membantu Mesir. Ketika 
kami menerima instruksi dari 
komando bersama supaja  me- 
nunggu dan memperhatikan per- 
kembangan keadaan karena me- 
'dan perang pindah dari Sinai 
untuk menghadapi usaha agresif 

jang hingga kini masih ditahan 

Komunike bersama tadi menja 
akan bhw mengingat keadaan in 
'ernasional sekarang, maka ber- 
tasarkan pertimbangan2 praktis 
sesukan2 angkatanperang Uni 
“ovjet untuk semgntara ditempat 
can diwilajah Polandia. Dinjata 
Kan seterusnja . bahwa pertimba- 

nempetan pasukan2 Sovjet diwi-   Mengenai kekuatan dan kom- 

lia, akan dilangsungkan konsulta 
si-konsultasi. antara kedua nega- 
ra. Gerak-gerik pasukan2 Sovjet 

kin “kan dilakukan djuga, tapi se 
telah ada idzin terlebih dulu da 
ri pemerintah Polandia. Komuni- 
ke tsb seterusnia menjatakan bah 

masih ' tergangga. ' 
menteri George Marosan tersebut 
lebih Tandjut. mendjelaskan 'se- 
bab2nja “adalah karena “diberba: 
gai tempat agitator2 mengantjam 
pekerdja2 dengan todongan .sen- 
djata api, kRendak: dibunuh -djika 
bekerdja. : 

Diterangkan bahwa  agitator2 
itu terdiri dari bermatjam2 ada 
Tang djurnals. mahasiswa peker 
dja jang menjeleweng karena pro 
paganda Barat. Sementara itu 
djuga dinjatakan peringatan tertu 
dju kepada agen2 Barat jang 
mengganggu ketenteraman hidup 
normal Rakjat di Hongaria oleh 
pemerintah akan ditamatkan pe 
tualangannja. (Antara) 

  

is 

28 ORANG TEWAS KARENA 
MAKAN TEMPE BERATJUN. 
28 dari 88 orang telah mening- 

gal akibat makan tempe bungkil 
jang diduga mengandung ratjun. 
Peristiwa tersebut, terdjadi didae 
rah kabupaten Kulonprogo (Jog- 
ja) jang letaknja perbatasan dgn 
kabupaten  Purworedjo. Orang? 
lainnja menurut penjelidikan ber- 
ada dalam keadaan pajah.   
      

bahwa Sami as-Solh sebagai PM 
baru Libanon mengatakan pada 
hari Senen di Beirut bahwa ga 
ris besar dari politik kabinetnja 
ia memulihka, stabilitet dan ke 
pertjajaan. Menurut as-Solh ke 
dua hal ini. telah lenjap dalam 
sahun2 belakangan ,,ketika poli 
tik negara didiktir oleh gerom 
bolan2”. ,,Saja akan melenjapkan 1 
keliaran politik. dan bertindak 
keras terhadap semua .orang jg 
melakukan pemerasan politik 
dan mentjoba menimbulkan keru 
suhan di Libanon dan Timur Te 
ngah dimana mereka inginkan 
terulangnja peristiwa Korea”. Dx 
mikian as-Solh. 

| Selandjutnja ia mengatakan me 
liha dengan ras, simpati pada re 
solusi2 PBB tentang penarikan 
mundur pasukan2 asing dari Me 
sir dan menaruh kepertiaiaan pa 
da PBB dan presiden AS Eisen 
hower. As-Soih mengemukakan 
bahwa usaha Eisenhower menda 
tangkan perdamaian dan' stabil 
tet di Timcr Tengah sangat djhar 
gai oleh semua orang Arab jang 
beriktikad baik, dan PBB tetap 
merupaka, organisasi terbaik ur   wa persekutuan ' Sovjet-Polandia Inggris dan Perantjis Mn 

ini berarti adanja djaminan bagi kan pasukan mereka  didaera Wpalbatas Polardia sepandjang Terusan Sueze kami Hampir mu 
bea ai dapa (anaksu-|jai meluntjurkan operasi  mili- ngai Oder), ialah batas Polandia- ig. tjepat”. Demikian Assati. 
Djerman. (Antara). . "IG PN men f 

  

  

Tak Ada Pembuangan Pemuda? Hongaria Ke Rusia 
RADIO BUDAPEST hari 

Minggu membantah desas-desus 
mengenai penangkapan2 besar2an 
dan pembuangan pemuda2 Honga 
ria ke Uni Sovjet, walaupun di 
akui bahwa  penangkapan2 me- 
mang telah dilakukan, Radio Bu 
dapest jang menjiarkan maklumat 
pemerintah Kadar  mendjelaskan 
bahwa pemerintah sedang mela- 
kukan tugas jang sulit, jakni jaitu 
membikin tidak berdaja ,,teroris2” 
jang merintangi orang2 fang ingin 

harus dibikin tidak berdaja pula 
sedjumlah besar begal2 dan peng 
gedor2. Tapi seorangpun tak ada 
jang dibuang ke URSS. . ! 

Diterangkan bahwa desas-desus 
ini isapan djempol kaum kontra 
revolusioner untuk membangkit- 
kan rasa bentji terhadap URSS 
dan pasukan2 Sovjet. Mereka jg 
ditangkapi sekarang diperiksa. Me 
reka jang tak bersalah akan dibe 
baskan kembali, dan mereka jang| 

  

tuk menjelesaikan pertikaian? in 
ternasonal mengingat perang ada 
lah suatu bentjana baik bagi sipe 
ema maupun untuk pihak jg. 
calah. 

  
bekerdja kembali. Disamping itu,f bersalah kelak dibawa kemuka pe dari Washington, bahwa menurut 

ngadilan. 1 
Laporan polisi Budapest jang di 

siarkan melalui siaran radio me- 
ngatakan bahwa polisi telah me-l, 
nangkap sebuah gerombolan ber- 
sendjata jang bersembunji dalam 
ruangan2 dibawah rumah  (kel- 
der), sedangkan dirumah2 dide- 
katnja telah ditemukan 200 sena 
pan dan sedjumlah alat sendjata |s 
lainnja. 

telah memutuskan untuk 
menerima bantuan2 sukarela -ka 
ren, kesediaannja hendak beker 
dja sama dengan PBB. Apabila 
agresi dilantjarkan 
akan .siap menerima baik bantu 
an dari siapapun djuga.” Demi- 
kian menurut Reuter. (Antara) 

Ben Gurion 
lak Bajar Ganti 

djau2: PBB dikirim kekedua ne- 
geri tadi, supaja dunia memper- 
oleh gambaran jang djelas me- 
ngenai keadaan disana. Mengenai 
Hongaria, ia mengatakan seterus 
nja 
asing ditarik kembali dari sana, 
rakjat Hongaria harus diberi hak 
untuk menjatakan 
ra bebas. (Antara) 

Kabinet Baru Libanon Akan . 
Bertindak! Keras Terhadap 
»i Segala Keliaran Politik 
LO POLITIK Libanon Sami as-Solh pada malam 

Senen beriasii membentuk kabinetrja jang ke-6 dan dengan 
demsikian berachiriah krisis kabinet selama 48 djam di Libanon jang ditimbulkan dengan bubarnja kabinet Abdullah al Yafi, 
xapihe Sami as-Solh sekarang ini jalah kabinet jang terketjil 
dalam sedjarah Libanon, jaitu hanja terdiri 
gota jang membagi 13 portfolio. 

mereka jang tertutup didalamnja 
Sementara itu UP mewartakan |(berteriak-teriak minta tolong, 

mengharapkan penarikan kemba 

li dengan segera pasukan-pasuk 
"an Inggeris dan Perantjis” dalam 
minggu ini, kalau mungkin”. 

,Apabil, Inggeris dan Peran 
tjis tidak mau menraik kembali 
pasukan-pasukannja dari wilajah 
Mesir. dunia akan menghadapi 
suatu krisis jang besar, dan tak 
seorangpun dapat meramalkan be 
tapa. konsekwansi2 daripada. pe- 
nundaan penarikan kembali pasu 
kan pasuka, asing itu”. 

Ia katakan kemudian, ,.Mesir 
tidak 

lagi, kami 

Tom 

Kerugian 
P.M. ISRAEL David Ben Gu- 

rion telah menolak permintaan 
Uni Sovjet supaja negara Israel 
membajar ganti kerugian kefiada 
Mesir untuk kerusakan2 jang di 
sebabkan oleh penjerbuan pasu- 
kan-pasukan Israel, di semenan- 
djung Sinai, demikian siaran Ra- 

" dio-Israel pada malam Senen dari 
Darussalam. 2 # 

Diterangkan oleh radio “tsb. 
| 

Hongarla Normal bahwa djawaban Ben Gurion ter 
hadap permintaan Uni Soviet ter 
sebut jang termaktub dalam su- 
rat dari PM Uni Sovjet marsekal 
Nikolai Bulganin pada hari Ke- 
mis jl, telah ditetapkan dalam 
sidang kabinet Israel di Tel Aviv 
pada..hari..Minggu jbl. Bulganigs 
dalam suratnjay kepada Spa da Ben Gu 
op Atu djuga -meminf.8' supaja 
pasukan2 Israel mengembalikan 

Keterangan (semua: bahan jang direbutnja ke 
1 pada, Mesir, (Antaray 

'Nehru: 
Tarik Kembali Segala 
SPasukan Asing Dari 
Hongaria Dan Mesir: 
MENJAMLUNG pidato Nehru 

dimuka seksi luar negeri Madjeli 
Rendah India hari Senin, Sa 
aja Nehru mendesak supaja se- 
gala” pasukan Inggris-Perantjis- 
Israel ditarik kembali dgn segera 
dari Mesir, dan supaja pasukan? 
Sovjet dengan segera pula ditarik 
kembali 3 i dari Hongaria, 

Disarankannja supaja  penin- 

bahwa sesudah pasukan? 

pendapat setja 

inn ea 

atas 6 orang ang- 

Sami as-Solh kemudian mene UP selandjutnja - mewartakan gaskan bahwa resolusi2 tentang 
Timur Tengah jang telah disetu 
djui dalam konperensi 
Arab tingkat tertinggi jang baru 
baru ini diadakan di Beirut, me 
rupakan batu sendi dari politik 
aja luar negeri. 

negara2 

Pembantu. "Antara" di Timur 
Tengah dalam pada itu mewarta- 
kan bahwa menurut kebanjakan 
kaum politisi Arab presiden Liba 
non Camille Shamun telah me- 
ngambil inisiatif mengadakan kon 
perensi Arab tingkat tertinggi itu 
untuk 3 
tup dosanja karena bersikap di- 
ngin waktu Israel, Inggris 
Perantjis 
tjari backing dari negara2 Arab 
lainnja 
mendjadi presiden Libanon dalam 
pemilihan umum jang akan diada 
kan dalam bulan Djanuari tahun 
depan dan 3. dengan alasan tjari 
djalan membendung mendjalarnja 
pengaruh komunis Shamun didu- 
ga akan membawa suatu pesan 
dari negara2 Barat.” Diwartakan 
selandjutnja bahwa bagi Libanon ' 
sulit putuskan hubungannja 
plomatik dengan Inggris dan Pe- 
rantjis sebab pembesar2-nja ba- 
njak berkongsi 

(.ikedua negara tsb. (Antara) 

maksud, jaitu: 1, menu- 

dan 
menjerang Mesir. 2. 

untuk dipilih kembali 

di- 

dengan modal 

  

aporan ,jang patut dipertjaja” jg 
diterima diibukota AS Sabtu jil, 
selama 24 djam sebelum itu ada 38 
sekurang2nja satu formasi kere- 
ta-api jang terdiri dari gerbong2 ' 
barang jang tertutup” jang meng- 
angkut pemuda2 Hongaria ke | 
5S melalui Rumania. Menurut Ia 
poran itu, waktu kereta api tsb. 

CERI 

edang melalui beberapa setasion, 
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