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AN DARAT hari Rebo kema 
ren memberikan penerangan atau pendjelasan mengenai masa 
lak-masalah jang 1.0 
achir2 ini dan usaha jang 
A.D. untuk mengatasinja, 

  

telah (bul “dikalangan Angkatan Darat 
telah dilakukan oleh pimpinan 

Dalam pendjelasan itu a.l. dikatakan, 

Monel Kol. Z. 
takan, bahwa berdasarkan 
men2 dan persaksian2 ig 

      

Lubis dika kerdja' jang menghasilkan kebu- i 
doku j 

di 
latan pendapat jang tersimpul 
dalam suatu rentjana ke rdja jang 

tangan staf AD. ada 12,(pokoknja mengusahakan perbai- 
bahwa Kol. Z. Lubis  mengadz|kan disegala lapangan dgn segala 
kan komplotan melawan  Pemejkemampuan jg ada pada divisi. 

  

   

    

rintah dengan  memppri 
kekuatan “senijatg untu! 

   
     Untuk mentjapai tudjuan itu 

IL pang apa TT IH telah meng- 
     pai tudjumnja mengganti Pemel hadap KSAD dan dengan dian- 

rintah dan dasar filsafah Negaftar oleh KSAD djuga mengha- 
ra Republik Indonesia. Selain dap Perdana Menteri dan sete- itu dikatakan, bahwa Kol. Z. Lulrusnja panglima menghadap Wa. bis telah meninggalkan tempat|kil Presiden. Dengan makes kediamannja dan sampai saat supaja pemimpin? ini berusaha ini, kurang lebih sudah 12 hari,|mentjapai perbaikan jang dike- Kok E. ara tidak muntjul un hendaki. 
tuk menghadap “atau lapor-f in dari j angli kam diri, sehingga Kol. Z. Lubis! jain daripada itu, panglima 
dapat dipersalahkan - melakukan 
desersi. . Beng 
pk engkapagg pengumuman itu na $ 

Persoalan jg dihadapi oleh AD 
dewasa ini adalih 2 matjam: 

1. Sebagian dari masjarakat tu 
rut berkehendak dan berusaha 
memperbaiki negara. 

Sebagai organisssi militer 
harus menegakkan disiplin seba 
gai sjarat mutlak untuk tetap te 
gak dan utuhnja setiap organi- 
sasi militer, 

L Soal ig pertama. 

TT MI telah memperdjuangkan 
Gjuga soal itu didalam rapat 
panglima tgl. 20 Oktober 1956 
jang menghasilkan kebulatan pen 
dapat menjalurkan pikiran? dan 
usaha? kearah perbaikan jang di 
kehendaki, kedalam staf Pribadi 
|KSAD (Kabinet KSAD). 

Sementara itu para 
SSKAD didalam beriukar piki- 
ran dan pengupasan mengenai 
hal2 tsb. mendapat kesimpulan: 
mendorong legaliteit jg ada, me 
realisir gerakan anti korupsi dar 
tidak membenarkan avonturisme 

perwira   Soal jang pertama menimbul- 
kan diskusi? baik formil maupun 
informil. Diskussi2 itu telah me- | 
nimbulkan pikiran? dan usaha 
beraneka-warna jg menimbulkan 
kegaduhan pikiran dan Suasana | 
dalam kalangan perwira2 TNI. | 
Didalam keadaan demikian anta- | 
ra lain panglima TT HI menga- 
dakan bataljon-appel dan rapat- ! 

dalam mentjari djalan kelu:r da 
ri keadaan jg tidak memuaskar: 
sekarang ini. 

Pokok2 masalah ini telah diha 
dpkan oleh KSAD kepada peme 
rintah, maupun Panglima Ter 
tinggi dengan dihadiri oleh Per: 
dana Menteri setelah beliau kem 
bali dari luar negeri. 4 

C3 . Soal jang kedua. 
Ketidak puasan tsb. diatas te- 

  

gera 
bila Tag 
Pertama Bawa 
Inggeri “hari Sea 2m 

“kota Port Ne Aan 
mengatakan bahwa: keputusan 

      EU 

  

Inggetis ituviitasp 
jagad 

   

      

Isteri Tem- | 
bak Suami 
Kemudian Djatah 
Pingsan Sendiri 

DI STASIUN bus Bendowosa. 
baru2 ini telah terdjadi suatu 
pertjobaan pembunuhan dengan 
pistol i dilakukan dari atas 
bus ,,Fundju?” P.-1519 kepada 
seorang agen polisi Saleh Effen- 
ey. Tembakan itu dilakukan oleh 
bekas isferi Saleh Effendy dan 
pistol jang digunakannja adalah | 
milik Saleh Effendy sendiri. 

Tembakan pertama dilakukan 
dengan tenang dan menembus 
bagian atas dari dada kiri Saleh. 
Saleh jg mentjoba lari ditembak 
lagi dan tembakan jang kedua ini 
mengenai lengan kirinja, sedang 
selurunja terus tembus dipaha- 
nia. Tembakan jang ketiga hanja 
melukai lengan kanannja. - 

Karena tembakan2 itu, Saleh 

| | 

dengan segera diangkut kerumah | 
sakit di Djember. Djuga bekas 
ssterinja sesudah melakukan tem 
bakan2 itu djatuh pingsan dan 
hingga kini dirawat dirumah sa 
Kit Bondowoso. (Antara). 

Yak Ada Penghan 
tjuran Instalasi2 
-.— Minjak & 

1 struksi“jg dikirimkan 

Tinggalkan Mesir gerak 
ja Sudah Selesai asa Sotuan2 (Ssiriin cg hukum. 

va Perbekalan Untuk 7 Hari | 
RUBITJARA kementerian luar negeri 

t berita2 bahwa pemerintah 
nja satu kompi tentara De 
dalam ke 

nja 

sirag 

" Seterusnja “sesuai Idengar in, 
pada ma 

lam. Selasa « dari New” York 
(PBB) kepada Markas2 Besar: Pa 
sukan Isimewa PBB (Pasukan 
Kepolisia,, PBB) di Mesir, maka 
dalam waktu jg sesegera mung- 
kin satu kompi pasukan PBB 
akan masuk daerah kota pelabu 
han jg terletak diudjung sebelah 
Utara Terusan Suez. 
Dalam djawabannja dengan su 

rat kawat, markas bes:r pasukan 
PBB di Mesir mengataka- har: 
Selasa bahwa sepasukan PBB ig 
terdiri dari orang2 Norwegia 
akan berangkat dari Abu Su- 
weir dengan kereta api malam 
Rebo dan diharapkan tiba di 
Port Said pada djam 6.00 pagi 
waktu setempat. 

Menurut berita dari UP, Kolo 
nel Norwegia C.F. Moe, wakil 
kemmandan kepolisian PBB 
(UNEF), mengatakan bahwa s: 
tuan jg terdiri dari anggauta2 pa 
suka, Norwegia itu diperlengka 
pi dengan sendjata2 ringan. sena 
pan2 mesin dan bahan makanan 
untuk selama 7 hari. 

Pasakan PBB tak akan 
tinggal lebih lama se- 
menitpun dari waktu jg 

diperlukan bagi tugas2hnja. 
Sementara itu menteri luar ne 

|geri Mesir, 'Mahmoud  Fawzy, 
atas pertanjaan, “apakah Mesir 
telah memberikan batas waktu 
bagi lamanja pasukan? kepolisian 
(PBB (UNEF) dapat ditempatkan 
di Mesir, mendjawab bahwa ,,Me 
reka (pasukan2 UNEF) itu di- 
tempatkan disana (Mesir) untuk 
sesuatu tugas dan karenanja su-   

   

  

£ 

Jang Djadi Milik Ame 
rika Di Bahrein 

negeri Inggris, Lord Reading, 
hari Selasa mengatakan bahwa 16 va 

kukan atas instalasi2 mini 
Kongsi Minjak di Bahrein (Bah- 

Company), 
guhpun produksi minjak 

Ia katakan kepada seorang pe 
nanja dalam madjelis tinggi Ing- 

esi | tsb. 
adalah milik daripa 
Amerika Serikat. Dan ter 

sementara itu belum mempenga- 
ruhi produksi plnjaringan  mi- 

Hu, : : pl 
Duta besar A.S. adju- 
kan nota kepada Syria, 

kan bahwa duta besar AS utk. 
Syria James Moore menurut sum 

adjukan sebuah nota kepada pe 
merintah Syria jang isinja me- 

MENTERI negara 

tak ada penghantjuran jang dil 

rein Petroleum ) sang 

mendjadi berkurang. 

gris bahwa kongsi mi ja Ba 

ada pengusaha 

aliran minjak dari Saudi Arabia 

niak didaerah protektorat Inggris 

Dalam pada itu UP mengabar 

ber2 jang mengetahui telah meng 

minta supaja Syria mengidjinkan 
pengaliran minjak kembali  me-| 
lalui daerahnja agar supaja krisis 
ekonomi di Eropa Barat dapat 
tertjegah. Sebagaimana diketahui! 
pemakaian hhasil2 produksi mi- 
njak di Eropa Barat kini telah 
mulai diperkurang untuk menga- 
dakan penghematan. (Antara). 

    

  

      

   
   

  

Berita UP dari Port Said me-|oleh tempat penjaluran, seperti 

ngatakan bahwa Dr. Abdulgani berbagai tempat di Djawa dan 

Kaadari, kepala diawatan keschaj gi Sumatera Selatan. Adapun 

- Men pisa Kn 'bagi sebagian lagi se 

Meri daby de 5 an penjalurannja kis 

PAI eni » - Fekitatdrasi Djajaloka dan Ophir |itu mengelakkan an aa) Stantarani 
phus.  Permint jukan di Sumatera. na 
nja kepada tara Berhubung dgn. adanja 2 

: delegasi wakil2 para angaguta pend dukan dikota ini. 
HA 

  

dahlah tentu tidak akan tetap 
tinggal disana satu menit lebih 
daripada waktu jang diperlukan 
untuk melaksanakan tugas2 me- 
.reka”. Ditanjakan bagaimana apa 
'bila situasinja mendjadi merupa- 
Ikan antjaman mendadak - bagi 
perdamaian, Fawzi mendjawab: 
»Itu berarti menghantjurkan dan 
(menerbangkan harapan akan per 
damaian. Dan agaknja menerta- 
wakan untuk berbitjara tentang 
"perdamaian sementara masih tim 

jang dilaporkan tersangkut dalam 

dari seluruh staf. 

telah melahir 
ab lisian PBB ke Aan bong” ! 

ab atas pertanjaan2, @jurubitjara tsb. | 

jang diambil oleh pemerintah 
am pula dengan pemerintah Peran" 

ngan sedjum 

“Gjumlah ketjil perwira2 jang 

dan 
| piin. Soal landjutnja mengen 
rahkan sepenuhnja kepada K 

ah menimbulkan usaha2 dari be 
berapa perwira jg bertentangan 
dengan disiplin dan Hukum Ten- 
itara. Hal ini harus dipertang- 
gung-djawabkan oleh para per- 
wira tsb. kepada atasannja ma- 
sing-masing, meningkat hierar- 
chies sampai dengan KSAD. 

Untuk melaksanakan ini KSAD 
telah membentuk suatu panitia 
ad hoc, panitia mana akan me- 
minta pertanggungan-djawab itu 
atas nama KSAD. 

Dalam rapat panglima ig baru 
lalu sudah ditentukan oleh K.S. 
A.D. untuk meniadakan - panitia 
ad hoc, berhubung kurang tepat- 
nja dasar hukumnja. Antara lain 
Sesuai dengan usul dari panglima 
TT I jang menetapkan, bahwa 
selandjutnja pemeriksaan dan 
penindakan haruslah oleh. ko- 
mandan cg magistrat jang mem: 
punjai wewenang. 

Pimpinan AD berpendirian bu| 
lat, bahwa beleid tsb. harus dite 
ruskan, karena soal tegak-ijatuh 
nja disiplin adalah soal tegak- 
djatuhnja tentara. Pendirian ini 
telah mendapat sokongan penuh 
dari GKS jg didalam rapatnja 
telah mengambil ketentua, seba 
gai berikut: 1 

a. Mengusahakan perbaikan 
dari keadaan kita ig sekarang 
ini, adalah kewadjiban kita se 
mua. 

b. Dalam usaha ini tidak da 
pat dibenarkan tjara2 jg menjim 
pang dari jg seharusnja. 

“ €. Bagaimanapun djuga disi- 
plin sebagai djiwa ke:entaraan 
tetap harus dipelihara dan dite 

tomplotan | ksud 

  

Bersendjata 
laja Mengganti Pemerintah Ban Dasar Filsafah 

k Indonesia — Pendjelasan Penerangan An 
engenal Situasi Dikalangan Angkatan Darat : 

ANGK menudju kearah perbaikan pe| 
mmerintahan dengan djalan jang tidak semestinja dan atau me 
“nudju kearah insubordinasi. Soal para perwira isb. telah selesai 
dibidang KSAD sebagai komandan dan atas hasil persaksian 

pemeriksaan, KSAD telah mendjatuhkan hukuman disi 

gst. Darat 

ai hukum pidana Tentara dise 
edjaksaan Tentara. 

KSAD telah memanggil Kolonel 
Z. Lubis untuk diminta pertang- 
gungan-djawabnja. Berhubung de 
ngan beberapa hal, Kolonel Z.| 
'Lubis minta kedatangannja di- 
tunda sampai 2 kali dan dilulus- 
kan. Karena sudah 2 kali dilulus 
kan belum djuga datang, maka 
WKSAD memerlukan berkun- 
djung sendiri dirumah Kolonel 
Z. Lubis untuk mengusahakan 
supaja perintah panggilan terse- 
but dipenuhi. 

Usaha WKSAD tidak berhasil. 
Kolonel Z. Lubis berdjandji sore 
hari itu djuga akan menjampai 
kan surat kepada KSAD. Tetapi 

| surat jg didjandjikan tsb. malam 

  

TAHUN KE VII No. 231 
P 

    

  

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

ETJERAN : ,Suara Merdeka” Rp. 0,75, 

. . 

HARGA LENGGANAR: 

» DLM. KOTA: ,Sunra Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,—. 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp. 3p— Rp. 16,— 

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

  

. »Minggu In?” Rp. 1— 
  

  

  

  itu djuga tidak datang, sehingga 
Kolonel Z. Lubis dapat dipersa 
lahkan dengan sengadja tidak 
mentaati perintah djabatan. 

Selain dari itu Kolonel Z. Lu 
bis telah meninggalkan tempat | 
kediamannja dan sampai saat! 
ini, kurang lebih sudah 12 hari, 
Kolonel Z. Lubis tidak muntjuli 
untuk menghadap atau melapor 
kag diri, sehingga Kolonel Z. Lu 
bis dapat dipersalahkan melaku- 
kan desersi. 

V. Bantuan umum dan 
pers. 

Diminta bantuan kpd umum 
dan ners, agar supaja diangan 
berlebih-lebihan dalam pemberi- 
taan, pula djauhkan!ah insinuasi2 
jang dapat memperuntjing keada- 
an. 

Kepada seluruh anggauta A.P. 
telah diadakan seruan oleh GKS, 
supaja mempertegak sikap kita   gakkan, untuk memelihara dan 

mendjaga keutuhan AP seluruh- 
Na 5 

Atas dasar itu telah diadakan 
pemanggilan2 terhadap perwira2 

  

an2 jang tak sesuai dengan 
Tindakan? 

lah mendapat advies jang bulat 
perieriksaan2 

an adanja  doku-| 
“dan persaksian2 
a gerakan2 dikala- 

ah ketjil perwira2 | 
jang menudju kearah. perbaikan 
pemerintahan dengan djalan. ig 

idak. stinja dan atau menu- du Kara intai” (ida kepada atasan). |. 
Soal. para. perwira tersebut. te 

lah 'selesai dibidang. KSAD -se- 
bagai komandan dan atas -hasil 
persaksian dan pemeriksaan, 
KSAD telah mendjatuhkan huku 
man disiplin. Soal selandjutnja 
mengenai: hukum pidana tentara 
diserahkan sepenuhnja - kepada 
Kedjaksaan Tentara. 5 

Achirnja perlu ditegaskan, bhw 
kebidiaksanaan pimpinan A.D. 
adalah selama mungkin memaka' 
fjara kolegial, tetapi inipun ada 
batasnja, sehingga perlu .mening 

2 dan 
2 “Dg 

pe Pelaporan2 f 

      

   

kat tjara jang semestinja sebagai 
militer dan mendjaga agar ' per- 
wira2 dan para bawahan - jang 
sadar atau tidak sadar tersang- 
kut, djangan djadi korban begitu 
sadja. 

Mengenai soal2 jg menjangkut 
pernjataan dari panglima T.T. I 
dan T.T. VI, SUAD sudah meng 
garis penjelesaiannja, tetapi se- 

lama masih dalam proses penjele 
saian adalah bidjaksana untuk 
tidak mengadakan pengumuman2 
dulu. 

HI. Tindakan2. 
Gedjala2 dalam rangka usaha 

jang bertentangan dengan hukum 
tentara menimbulkan suasana 
genting di Djakarta pada tgl. 16 
Nopember 1956 jang baru lalu 
dan telah diambil tindakan? ke- 
amanan oleh KMKB-DR dan 
Resimen 7 seperlunja, sehingga 
ketenteraman tetap terpelihara. 
Begitu djuga tentang kebakaran 
gudang A.D. sedang dalam taraf 
penjelidikan. 

IV. Tentang Kolonel Z. 
Lubis, 

a. Berdasarkan dokumen2 dan 
persaksian2 jang ada ditangan 
staf A.D. ada tanda2, bhw Kolo 
nel Z. Lubis mengadakan komple 
tan melawan pemerintah dengan 
mempergunakan kekuatan sendja 
ta untuk mentjapai tudjuannja 
mengganti pemerintah dan dasar 
filsafah Negara Republik Indo- 
nesia. 

b: Untuk mengetahui kebena-   bul2 hal2 seperti itu”. 
(Antara-Reuter). 

. DALAM SAMBUTANNJA jg 
diutjapkan dimuka Kongres CTN, 
sebagaimana telah dikabarkan, 

IP.M. Ali Sastroamidjojo sesudah 
mengulangi keterangannja menge 
nai Program Pemerintah jg ber- 
sangkutan dengan masalah CTN, 
menjatakan al., bahwa sambil 

mengadakan | penindjauan setjara 
integral, Pemerintah tetap mer- 
berikan perhatiannja pada masa 
lah anggota2 CTN jang djuga 

merupakan sebagian daripada se 

luruh tenaga pedjuang kemerde- 
Ikaan. Dari para anggota CTN 

Isjukurlah sebagian telah memper 

| 

  
  

ini diputuskan oleh KSAD sete- | | 

Oleh 

jang seharusnja dalam mengha- 
Gapi soal2 negara dan tentara 
dewasa ini. " 

Demikian Penerangan Angka- 
tan Darat. (Antara)   

| Perasaan Anti Ih 
5 3 

"Meluap2 — Ge 

Inggris Dihudjani' Batur— Suara 
| Hendaki Pakistani Keluar: 

. Commonwealth 
PERASAAN AN Ti-Inggris/Perantjis hari Senen jbl. ini 

makin meluas di seluruh Pakistan, karena aggresi jang telah 
dilanfjarkan bersama-sama oleh Inggris/Perantjis serta israel 
terhadap Mesir. Demonstrasi2 

Demonstrasi ? 
Di Karachi Ik. 15.000 peladjar 

jg: mengadakan. demonstrasi me 
ngutuk agresi militer Inggris/Pe- 
rantjis/Israel terhadap Mesir te- 
ah melempari gedung Komisariat 
Tinggi Inggris dengan batu, se- 
hingga terdjadi bentrokan dengan 
polisi. Dalam keributan tadi po- 
lisi telah menggunakan bom gas 
air-mata dan tongkat2 pemukul 
utk mentjegah kaum demonstran 
menjerbu kedalam gedung tsb. 
Para peladjar tsb. telah memba- 
kar orang-orangan dari kertas jg 
maka P.M. Inggris Anthony 

n. 
Di Dakka sedjumlah besar pe 

ladjar jang ditjegah oleh polisi, 
ketika mereka hendak masuk ke 
'kantor wakil komisaris tinggi Ing 
gris, telah membakar perpusta- 
kaan2 kantor penerangan Inggris. 
Mereka djuga telah menurunkan 
lambang . negara Perantjis dari 
kantor Konsulat Perantjis. 

Prestise Barat di Pakistan men 
dapat pukulan keras sebagai aki 
bat agressi militer jang telah di 
lantjarkan oleh Inggris, Perantjis 
dan Israel terhadap Mesir. 

Ssk. di Pakistan dengan pedas 
pula menghukum agresi militer 
Inggris/Perantjis/Israel terhadap 

4 

da 

atas penjerbuan militer terhadap Mesir itu telah diadakan di 
beratus-ratus keta dan desa2 di Pakistan. 

HARI KEMIS tg. 
djam 1 sian 
akan dibuka 

22/11 

dengan res 

akan disaksikan oleh Lk. 110. 
djung2 dari luar negeri. 
Kedatangan Duke Edinburgh 

di Pusat Stadion Melbourne utk 
melakukan pembukaan resmi per 
temuan ahli2 olahraga sedunia 
itu akan disambut oleh Avery 
Brundage, Ketua . Komite Olym- 
piade Internasional, Perdana Meh 
teri Australia ' Robert Menzies 
dan Willfred Kent Hughes, Ke- 
tua Komite Penjelenggara Olym- 
piade Melbourne. 

Berhubung dengan peperangan 
di Mesir dan pemberontakan di 
Hongaria, maka terdapat 5 nega 
ra jang mengundurkan diri, se- 
hingga  djumlah negara peserta 
Olympiade Melbourne jang akan 

    

   

  

  

  

ng: Komisaris! 

setiara besar2an sebagai protes 

pro-Barat. Itu perlu, kata Ahmad 
Ali, untuk memenuhi kehendak 
kuat dari pendapat umum jang 
menghukum agresi Inggris/Peran- 
tjis/Israel terhadap Mesir. 

Selain itu Maulana Ahmad Ali 
katakan, bahwa penolakan Ame 
rika Serikat terhadap usul Uni 
Sovjet supaja mengadakan inter- 
vensi dalam rangka PBB guna 
menghentikan agressi Inggris/Pe- 
rantjis/Israel di Mesir, telah mem 
buka politik anti-Muslim jang se 
benarnja dari Amerika Serikat. 

Setiap orang merasa lega, se- 
telah peperangan dihentikan di 
Mesir dan rakjat Mesir telah ke 
luar dgn djaja. Kemudian orang 
memperdebatkan, siapakah jg se- 
benarnja telah memaksa kaum 
agresor Inggris/Perantjis menge- 
luarkan perintah gentjatan sen- 
djata. Pada umumnja orang ber- 
pendapat, bhw. peringatan P.M. 
Sovjet Nikolai Bulganin-llah, jg. 
hendak menggunakan kekerasan, 
telah memaksa kaum agresor ber 
buat demikian. 

Disamping itu sudah tentu per 
lawanan gagah-berani rakjat Me 
sir jang bertempur melawan mu- 
suh2 jg. bukan tandingnja, telah 
memaksa kaum agresor Inggris/ 
Perantjis mendengarkan suara   Mesir. Harian ,,Dawn” mentjap 

Eden sebagai Hitler baru. 
Pendapat kaum Ulama, 

United Press of Pakistan selan 
djutnja memberitakan, bhw Mau 
lana Ahmad Ali, ketua umum 
Perhimpunan Kaum Ulama di Pa 
kistan Barat ,,Markazi Jamiat-ul- 
Ulema-e-Islam”, dalam statement 
jang disampaikan kepada pers, 
mendesak supaja pemerintah Pa-   ran laporan2 jang berupa doku- 

men2, persaksian2 tersebut, maka 

Pemerintah Tetap Berikan Per- 
|hatiannja Pada Masalah C. T. N. 

CTN jang beberapa bulan jang 
lalu telah menemui Presiden, P.M. 
Ali merasa perlu pada kesempa 
tan ini pula mengulangi pernja- 
taan Pemerintah bahwa masalah 
pemulihan kembali kedalam ma- 
sjarakat buat para  anggauta 
CTN tetap mendapat perhatian 
Pemerintah dengan sepenuhnja. 

Dasar organisasi CTN . diatur 
dalam surat keputusan Menteri 
Pertahanan ' No: A/MP/61/52 
tanggal 14 Djanuari 1952, jang 
memuat keteentuan2 tentang peng 
angkatan” pemberhentian,  peng- 
hasilan dan lain sebagainja. 

Dalam fase peralihan menudju 
ke-masjarakat umum biasa, dan   

dang diusahaj untuk memudahkan ,,mentale om 
ke-objek-objek | schakeling”, bagi anggauta CTN 

diadakan susunan dan per- 
Ilakuan dan sebagainja jang men 
djamin agar segala usaha dapat 

kistan .merobah politiknja jang: 

teratur. Dengan demikian terda- 
patlah istilah2 bataljon konstruk- 
si, kompi transmigrasi, peleton 
dan sebagainja jang sesungguhnja 
semata2 hanja diperuntukkan me 
melihara ketertiban seperlunja. 

Dengan demikian pada hake- 
katnja hilanglah sudah status ke 
tentaraan sekalian para anggauta 

CTN jang berasal dari Angka- 
tan Perang. 

Salah satu djalan 
peralihan tadi, dengan maksud) 
mengembalikan para  anggauta 
CTN kedalam masjarakat, agar 
mereka. selekas-lekasnja dapat 
memperoleh sumber mata pentja 
harian jang tetap, ialah transmi- 
grasi, jang telah mulai didjalan- 
.kan sedjak tahun 1952 dan jang 
kelandjutannja sekarang — sampai 

dalam fase 

    

hati nuraninja. 

Seorang ulama lain di Lahor, 
Said A. K. Rahmani, minta perha 
tian terhadap propaganda Barat 
jang hendak menjembunjikan ke 
kedjaman2 jang dilakukan Inggris 
Perantjis di. Mesir, dengan mem 
besar2kan kegaduhan2 di Sionga- 
ria. 
Rahmani katakan, bahwa menge 

nai masalah Hongaria, mesin pro 
paganda Barat luar biasa giat- 
nja untuk mendjadikan soal ke- 
tjil djadi sebesar gunung. Kekua 
tiran terhadap nasib Hongaria 
jang diperlihatkan oleh Amerika 
Serikat adalah menggelisahkan, 
terutama karena pemerintah Hon 
garia jang sah tak pernah minta 
PBB atau negara 'lainnja menga 
dakan intervensi di negerinja. 

Resolusi L'ga Muslimin. 
Liga Muslimin Pakistan dalam 

resolusi jang diambil dalam konpe 
rensinja minggu jl. di Sukkur 
mengandjurkan kepada Pakistan 
suapaja keluar dari Common- 
wealth. 
Dalam konperensinja' selama 

dua hari itu diandjurkan pula spj 
Liga Muslimin mengerahkan 
orang2 sukarela kaum muslimin 
guna membantu saudara2 mereka 
di Mesir. Kepada” PM Pakist: 
Subrawardy resolusi Liga Mus 
min mengandjurkan supaja 
usaha mengeluarkan Inggris dari 
Pakt Bagda dengan menjatakarn 
bahwa Inggris tidak mau meng- 
hormati kedaulatan sahabat hega 
ra2 Pakt tsb. 
Seorang pemimpin Liga tersebut 

Mumtaz Mohammad Khan Daul- 
ton dalam pidatonja menjatakan, 
bahwa politik Inggris/Perantjis 
dewasa ini akan selalu ditudjukan 
untuk mengeksploitir bangsa? 
Islam di Afrika Utara dan "Timur 
Tengah. Karenanja tidaklah rea- 
listis dan pula bertentangan dgn 
perasaan serta kepentingan rakjat 
Pakistan, hila Pakistan akan tetap 

   

    

—  PENINDJAU2 P.B.B. DI DAERAH SUEZ — 
Anggauta penindjau2 P.B.B, jg. mengawasi pelaksanaan gentjatan 
sendjata jg pertama2 menindjau daerah Terusan Suez. Penindjau2 
ini terdiri dari wakil2 dari Swedia, Denmark dan Norwegia. Pada 
lengannja tampak djelas pita jang bertuliskan ,,/United Nations”. 
Dibelakang kelihatan salah sebuah dari 13 rerangka kapal jang 
tenggelam dalam pertempuran2 antara Mesir melawan Inggris-Pe- 
ranfjis baru? ini dan kini menghalang lalu lintas diterusan tsb. 

Hari Ini Olympiade 
Ke-16 Dibuka Resmi 
Diflkuti Oleh 69 Negara Den 

4.985 Peserta 
g waktu Djawa) pertemuan Olympiade ke-XVI: 

: mi oleh Duke Edinburg, suami Ratu Elizabeth. Upatjara pembukaan 1 
000 orang, termasuk pengun- 

Hatlit jang telah terpilih untuk men 
"| dapat kehormatan” memimpin pa 
“& krade Olyinpiade, 
. 'adakan “di stadion pusat 

      
    

    

   

(sudah mendjadi 

"Olvmpiade Melb 

Mengenai Hongaria. |. 

  

mana 

  

gan 

ini djam 05.00 GMT (kira2 

Olympiade Melbourne itu 

dimulai hari Kemis ini ketingga 
lan 69 negara dengan djumlah 
4.985 peserta. Dalam djumlah itu 
terdapat 412 orang laki2 dan wa 
nita peserta Sovjet, serta 386 
orang jg akan mewakili Amerika 
dalam pertemuan itu. 

Defile para peserta akan di- 
dahului oleh rombongan Junani 
sebagai negara asal Olympiade 
dan ditutup oleh rombonganf 
Australia sebagai negara penje- 
lenggara. 

G. Rowbanis mendapat 
kehormatan memimpin 

f parade Olympiade. 
George Roubanis, djago lontjat 

galah Junani, adalah seorang 

jang akan di- 
Ho el amati aa dalam 
upatjara “pembukaan mpiade 
ke-KVI pada hari Kerite Sing. 

Sebagaimana diketahui, adalah 
suatu tradisi, bh 

a Ta petatuan Oa 
e yegu Olympic Junani, regu 

dark negara “pentjipta OnyiBade 
mendjadi regu pembuka “parade, 
"demikian: djuga- "dalam ' parade 

ourne, 
Djago 'lontjat galah Jtinani ter 

sebut, jang berumur 27 tahun dan 
mempunjai tinggi badan 6 kaki 
3 intji, telah dipilih oleh Chef de 
Mission Junani untuk menerima 
kehormatan tersebut. 

Prestasi terbaik, jang pernah 
ditjapai oleh Raubanis dalam no 
mor lontjat galah itu, tertjatat se 
tinggi 14 kaki 9 intji (Ik. 450 
meter). 

dalang 

  

Dr. Leimena 
Wk Ketua III 

Dr. LEIMENA (Parkindo) da- 
lam sidang Konstituante Rebo 
pagi telah terpilih dengan akla- 
masi sebagai wakil ketua III. Ia 
adalah satu2-nja tjalon jang di 
madjukan untuk kedudukan ini. 
Setelah sidang di-schors dua kali, 
kemudian diadakan pemasukan 
nama2 tjalon untuk wakil ketua 
IV. Nama2 jang tertiantum dim 
daftar ftjalon itu ialah W. A. 
Rachman (PSID, S. M. Abidin 
(Partai Buruh) dan Ir. Sakirman 
(PKD. Tapi W.A. Rachman ke- 
mudian mengundurkan diri, se- 
hingga pada pemungutan suara 
Rebo malam tinggal Abidin dan 
Mena sadja jang harus dipi- 

Sebelum tjalon dari PSII itu 

Pesan 

S 
& 

gedung SoKAD di Bandung. 
"1 Tidak sehat djika tidak 

berdisiplin 
nan. 

Presiden menjatakan penghar- 
gaannja atas sikap jang telah di 
tundjukkan oleh perwira-perwira 
SSKAD selama ini dan atas 
Iperanan2 jang mereka lakukan, 
terutama dilihat dari sudut pe- 
ngalaman2 lima tahun jg lampau 
ini dalam hubungannja dengan 
pembangunan Negara R.I 

Presiden memperingatkan, bah 
wa R.I. telah didirikan dengan 
Ipenuh pengorbanan djiwa dan 
barta benda jang besar sekali 
dari seluruh rakjat dan adalah 
mendjadi sumpah setiap pradju- 
rit dan perwira untuk membela 
R.I. Setelah mengemukakan ke- 
tentuan2 dalam Sapta Marga, 
Presiden minta perhatian, bahwa 
kita sekarang ini masih Galam 
alam pembangunan. Kita harus 
mendjaga, — supaja djembatan 
emas jang sudah kita miliki se- 
karang, djangan sampai gugur 

thd. pimpi- 

dan dari dalam, sebab kalau sam 
'pai terdjadi hal jang demikian, 

maka sia-sialah segala  pengor- 

banan jang telah diberikan sela- 

ma ini. 
Ditekankan oleh Presiden, bah 

wa kita belum sampai pada ta 
raf pembangunan Negara kita 

setjara besar2an, tetapi harus se 
kedar sampai pada taraf persia 
pannja. Pembangun:n setjara be 
sar2an, termasuk djuga pemba 
ngunan alat? Negara kita masih 
dihadapan kita. Presiden dalam 
mengemukakan masalah invesi- 
ment human skill, material in- 
vesimeni dan mental invesimeni 
mengatakan, bahwa SSKAD mz 
rupaikan tempat invesiment hu- 
man skill. | Sae : 

Selandjutnja — diperingatkannja 
kepada pasal 5 Sapta Marga. ja 
itu disiplin dan taat kepada pim 
pinan, buka, sadja bagi pradju- 
rit, tetapi bagi segenap anggcta 
"Angkatan Darat kita. Sebab ti- 
“dak 'akan ada 'Angkat”n Darat 
ig sehat, djika tidak berdisiplin 
terhadap ' pimpinan. “Moral ke- 
pradjuritan dr, 
raan, sebagaimana dikemukakan 
oleh Komandan SSKAD-- dalam 
pidatonja,“adal'h” tepaf.” kai: 
Presiden: : 2 KERGANKI 

5 tacht dam disiplin. 
Presiden mengrangkan, bahws 

SSKAD "harus mendjadi tempat 
perenungan jang sedalam ?-nja 
dari itu dan bukan sekedar. tem- 
pat pendidikan tehnik kemilite- 
ran. Kata Presiden: .,Tidak ada 
pradjurit jang tidak baik, jang 
ada hanja perwira2 jang tidak 
baik.” Soldaten-eer is volmaakte 
burger-eer, kata Presiden. 

Dikemukakannia, supaja dja- 
ngan ada orang mengira, bahwa 
mendjadi anggota Angkatan Pc- 
rang kurang pengabdiannja ke 
pada masjarakat, sebab malahan 
Angkatan Perang adalah mendja- 
di tempat penjempurnaan bur- 
ger-eer, karena disinilah tempat 
menjediakan diri bagi pemben- 
tukan Negara dan  masjarakat 
dengan membelakangkan kepen- 
tingan diri sendiri. 

Ini berarti mengutamakan ke- 
pentingan Negara dan masjarakat 
dan karena itu kita hormati: me 
reka. Oleh Presiden dinjatakan, 
bahwa pradjurit, bintara dan per 
wira bisa mendjadi patriot jana 
lebih sempurna dari manusia2 
biasa. Tetapi mendjadi anggota 
Angkatan Perang, djuga berarti 
mengikatkan diri pada tucht dan 
disiplin. ' Satu hal harus hidup 
dalam dada, jaitu mengabdi ke- 
pada jang mendjadi mythos me 
nurut karakteristiek masing2 Ne 
gara: buat kita jakni mengabdi 
kepada djiwa Proklamasi 45 dan 
inilah jang paling luhur.   mengundurkan diri, dua orang 

dari IPKI mengharapkan supaja 
dalam sidang itu partai2 besar 
tidak main sikut-sikutan. (Ant.) 
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«4 bunuhan 

KANTOR URUSAN PE 

besaran dengan kedjam atas 

Kepada Grup Asia-Afrika di 
PBB dan Presiden A.S. Eisenho 
wer, Dr. Izzat Tannous, direktur 
Kantor tsb., mendesak agar se- 
gera diadakan penjelidikan oleh 
PBB mengenai masalah tsb. 
Tannous selandjutnja djuga me 

njerukan supaja ditarik kembali 

PADA tgl. 21 Nop. dibawah 
pimpinan panitya jang diketuai 
Dr. Marzuki di Ambarawa 25 
km, Selatan Semarang telah 'ber 
langsung hari peringatan ,,Per- 
tempuran Ambarawa” dengan 
mengadakan rapat umum dan ma 
lam resepsi. Peristiwa pertempu- 
ran tsb. terdjadi 11 tahun jl. dan 
peringatan itu diadakan untuk 
jang pertama kalinja. 

Menurut tjatatan jang ada, se 
bagai akibat kedatangan tentara 
Inggeris jg dibontjengi” NICA, 
pada tgl. 18 Nopember 1945 di            berdjalan dengan lebih tertib dan 

"Kon. Bataviaaseh 
Yan Kunstan "Wa 

NT
 

pada taraf pelaksanaan objek 
ttansmiftest tian bead dai IG - kepus 

bir di dgmbras Kebudainar indosik 
Ganootechap 
tansah ooan” 

nendjadi anggota Common- 
(Antara), 

       

  

           

Semarang telah terdjadi pertem- 
puran antara rakjat Indonesia 

Sempurnakanlah  djiwa jg de- 
mikisn itu. jaitu mengabdi kepa 
da Negara jg satu ini dengan ke 
jakinan jg seteguh2nja, bahwa 
ki'a, anggota2 Angkatan Perang, 

Israel Melakukan Pem 

Besar'-an 
Dikalangan Kaum Pengungsi Arab —: 

Laporan Dr. Izzat Tannous 
NGUNGSI orang2 Arab Pales 

tina di New York dalam suratnja kepada Pengeran Wan Wai 
tayakon dari Muang Thai, jang kini mendjabat ketua Madie 
lis Umum PBB, hari Senin jbL., telah menjatakan tuduhannja 
bahwa Israel dengan melakukan pembunuhan sctjara besar- 

diri ,,pengungsi2 orang Arah- 
Patestina jang tak bersalah” didaerah Gaza. 

semua pasukan2 Israel ,,jg. ber- 
nafsu membunuh itu”. Dikabar- 
kan bhw tuduhan Dr. Izzat Tan 
nous itu didasarkan atas berita2 
jang dari Gaza jang menjatakan 
sedjumlah besar orang2 pengung 
si Arab-Palestina telah dibunuhi 
dalam kerusuhan2. (Antara). 

Kissah Kepahlawanan 
Gan tentara Inggeris. Tentara Ing 
geris jang ada di Magelang akan 
membantu tetapi dihalang2i oleh 
rakjat Ambarawa. Pertempuran 
disini terdjadi tgl. 21 Nop. 1945. 
Berkat bantuan jang datang dari 
beberapa pendjuru di Djawa-Te 
ngah achirnja pada tgl. 15 De 
sember 1945 tentara Inggeris me 
ninggalkan Ambarawa  menudju 
Semarang, dengan membawa pula 
semua penduduk asing ke Sema 
rang untuk ,,dilindungi”. 

Selama pertempuran itu banjak 
terdjatuh korban djiwa sedangkan 
harta-benda dan perumahan mus 

na dan hantjur berantakan,   

oleh daja2 dan usaha2 dari luar | 

e'hiek kenerwi-) 

Mengikaikan diri pada 

jg mendjundjung tinggi  tucht 
dan disiplin dengan sekust2nja. 
Didalam dada kita haru$ hidup 
menjala2 ideologi Negara dan 
Sapta Marga, sebab hal ini su 
Gah merupakan mental invesi- 
ment jg sebaik2nja. Disamping 
Itu masjarakat pun harus mem- 
perkembangkan mental invest: 
ment ini. Demikian Presiden. 
Mengenai istitiah indoktrinas: 

ig dikemukakan oleh Ketua 
Korps Perwira. SSKAD dalan 
kata sambutannja, Presiden te 
rangkan, bahwa indoktrinasi ad: 
lah suatu pekerdjaan jo harus d 
lakukan terus menerus dan Pre 
siden minta supaja hal ini dike 
djakan demikian. Dalam pada iti 
baginja perkataan ini terdengar 
nja kurang sedap. karena seolah: 
ada paham dari luar jg dimasui 
kan dalam alam pikiran kita. p: 
dahal djiwa dalam Angkatan Pc 
reng kita sudah berkob4r2 sepe 
nuhnja. Demikian kata Presiden. 

Sambutan Menteri Per- 
tahanan a.i. dil. 

Sebelum itu KSAD djenderal 
major Nasution membatjakan pe 
san Menteri Pertahanan a.i. Mr. 
Ali Sastroamidjojo jang berhala- 
ngan datang karena sakit. Men- 
teri Pertahanan a.i. mengemuka 
kan dalam pesannja itu, bahwa 
SSKAD ini telah meningkat lebih 
tinggi dan lebih luas untuk men- 
uidik kader2 inti Angkatan Da- 
rat dan dengan ini SSKAD telah 

2 

Bung Karno: Angkatan 
| Perangg Harus: Hidup,Dan Mati 

Untuk, Idee: Proklamasi is, 
Idee Lain Harus Ditindas Selekas-Lekasnja 

DIHADAPAN KIRA-KIRA 200 perwira SSKAD di Bandung Presiden Soekarno me- 
kjerukan kepada segenap pradjurit, bintara dan perwira, supaja tetap setia kepada Proklamasi 
45 dan perijaja pada keramatnja tjita2 Proklamasi 45 itu, Angkatan Perang harus hidup 
dan mun dengan ideologie Negara, idee Proklamasi 453 disamping itu tidak “boleh ada 
idee lain. Menurut Presiden, achir2 ini ada gedjala2 jang menundjukkan timbulnja idee 
lain, ini harus kita tindas selekas2nja dan kita harus kembaali kepada idee Proklamasi, kata 
Presiden. Keterangan2 tsb. diutjapkan oleh Presiden Soekarno dalam kata sambutannja pada 
upatjara peringatan lustrum pertama SSKAD jang diadakan 

   

Rebo pagi kemaren dihalaman 

wengindjak taraf baru jg lebih 
mendekati tjita2 kita jang kita 
idam2-kan waktu pendiriannja. 

Menteri Pertahanan a.i. me- 
njatakan  Penghargaannja atas 
tiita2 dalam menunaikan tugas 
ditempat tertinggi dalam Angka- 
tan Darat dan ditekannja pula 
arti dan kedudukan SSKAD jg 
penting ini sebagai tjontoh baik 
bagi usaha pembangunan Angka- 
tan Darat kita. : 

Komanda, SSKAD letnan ko 
lonel  Mokoginta menerangkan 
dalam kata sambutannja, “bahwa 
peringatan lutrum pertama SS 
KAD ini menutup satu periode 
untuk pendidikan kader tinggi 
Angkatan Darat. SSKAD seka: 
rang menjelenggarakan  pendidi 
kan angkatan ke-V dan menguta 
makan pendidikan moral kepra- 
djuritan jg tinggi dan inti keper 
wiraan jg baik. Ditahun depan 
taraf “peladjaran meningkat lebin 
tinggi menudju akademi militer 
dan disamping itu kursus perwi 
ra2 senior. 

Ketua Korps Perwira SSKAD 
major  Tjakradipura sementara 
itu menerangkan, bahwa bagi 
perwira2 SSKAD ig penting, bu 
kannja setjarik kertas diploma, 

|tetapi pembangunan djiwa dan 
| kepribadian mereka. Dengan de 
| mikian djuga tidak diutamakan 

militer tehnis sadia, 

  
pendidikan 1 1 5 
tetapi djuga indoktrinasi ideolo- 

| gi Negara. (Antara). 

Situasi Internasional 
ag 

4 

Konsepsi Piagam 

Masih Berbahaja 5 
PBB 1945 Sudah 

Lapuk & Perlu Ditindjau Kembali 

mengetahsi keadaan terachir 
kerabat: Ke, Indonesia ja.akan 

Sebelum berangkat: kemaren 
pagi. Ruslan“ Abdulgani: menerangi) 
kan kepada pers, bahwa ia pergi 
sekarang utk. mengambil bagian 
dalam perdebatan umum di PBB. 
Sebagaimana diketahui, ini akan 
dimulai pada tgl. 26 Nop. j.a.d. 
Oleh Menlu dikatakan, bahwa 
persoalan chusus dengan Belan- 
da,  jaitu mengenai Irian Barat, 
baru akan dibitjarakan dalam bu 
lan Djanuari atau Pebruari tahun 
jang akan datang. . 

Selain itu Ruslan katakan, bhw 
PBB dibuka dalam suasana kri- 
sis, bahwa keadaan masih berba 
haja, bahwa bahaja perang belum 
lenjap sama sekali. Ia menjebut 
tentang gagalnja Inggeris, Peran 
tjis, Israel untuk mentjapai mak- 
sudnja, dan menjebut pula ten 
tang lapuknja konsepsi charter 
PBB 1945, sehingga perlu  di- 
tindjau kembali. Jang dimaksud- 
kannja ialah konsepsi big powers 
mengenai hak vetonja dlm D.K., 
jang oleh Inggris dan Perantjis 
digunakan bukan utk mentjegah 
peperangan, tetapi malah untuk 
melantjarkan peperangan. 

Sampai lapangan terbang Rus 
lan diantar oleh Menteri2 Pene- 
rangan, Kesehatan, Menteri Muda 
Pertanian, Sekdjen Kemlu dil. 

Lapuknja charter PBB: 
test bagi PBB. 

Lebih lengkapnja mengenai in: 
Ruslan  Abdulgani menjatakan 
sbb.: 

Pembukaan sidang umum PBB 
ini kali telah diliputi oleh krisis 
di Timur Tengah dan Hongaria, 
jang menurut Ruslan ' merupa- 
kan suatu test jang tadjam untuk 
kekuatan dan kemampuan PBB, 
dalam melakukan kewadjibannja. 
Sekalipun keadaan di Timur Te- 
ngah dan di Hongaria agak me-| 
reda, tetapi krisis2 itu masih 
merupakan suatu bahaja. Dika-: 

—. Kata Menlu Ruslan Abdi 
MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abduigani R 

kemaren dengan pesawat KLM bertolak ke NEW Ye k 
dalam perdjarawan Hu menurut renfjana akan mendarat "bebe 
rapa djam di Kairo, jang oieh Ruslan akan di 

   

  

3 5 aa $ 
" » 

| n untuk 
dikota. tsb. Dalam perdjalanan 
.Singgah. di. Djcnewa untaleme:i 

“ngadakan pertemuan, dikota itu, dengan, kepala2. PerwakilanZat 
'indonesia ai Eropa guna mendapatkan bahan2 baru 

" perkanbangan keadaan duria 
mengenai: 

dewasa ini. 
nia keharusan dak enja 

lesakam soal Israerf “fo Selai 
mengganggu ketenteraman dile 
ngah-tengah negara2 s2habat ki- - 
ta, negara2- Arab. 

Selandjutnja ia menjebut ten 
tang Inggris dan Perantjis, jg 
menjalah-gunakan hak vetonja ti ' 
dak untuk menijegah adanja pe 

lantjarkan peperangan. Saja ber 
pendapat, kata Ruslan, bahwa 
konsepsi negara2 besar dengan 
hak vetonja ini adalah sudah Ia 
puk, jg perlu ditindjau kembali. 
Dikatakannja, bahwa Indonesia 
akan menundjukkan kelapukan 
itu, dan akan mengandjurkan dia 
dakannja  penindjauan kembali 
itu. 

Susi Diluar PBB. 
Selain" itu ia tundjukkan per- 

lunja diperhatikan usaha? diluar 
PBB jang dilakukan dgn maksud 
untuk menahan desintegrasi-pro- k 

maksudkannja ialah a.l. perte- 
muan para Perdana Menteri Ko- 
lombo di New Delhi, dan kun- 
djungan P.M. Ali Sastroamidjojo 
ke Karachi. Ruslan menjebut 
tentang pengaruh? konperensi itu 
Gan peranan Indonesia dalam 
usaha untuk mendjadi djembatan 
antara India dan Pakistan. Soli- 
daritet Negara? Kolombo dikata 
kannja sangat penting untuk di 
pelihara. 2 

Ruslan djuga singgung perdja- 
lanan Kepala Negara kita dalam 
dua gelombang baik ke negeri? 
Barat maupun Timur, jang di 
anggapnja sedjalan dgn - usaha 
tersebut diatas. 

Soal Irian Barat. 
Jang penting dim sidang PBB 

tahun ini, kata Ruslan, adalah 
juga soal sengketa kita dengan 
3elanda, jakni perdjuangan kita 
mengembalikan Irian Barat. Pa- 
ut diketahui oleh dunia, bahwa 
soal Irian Barat ini tidak sema- 
a-mata mengenai hubungan In- 
donesia - Belanda, tetapi pada   takannja, bahwa bahaja perang 

belum lenjap sama "sekali, dan 
bahwa ini harus ditjegah. 

Berkat sikap negara2 jg tjinta 
kemerdekaan dan tjinta damai, 
Terutama .negara2  Asia-Afrika, 
maka maksud Inggris dan Peran 
tiis untuk menguasai Mesir setja- 
ra paksa terhenti ditengah dja- 
lan, atau boleh dikatakan gagal. 

Ruslan tambahkan, bahwa be- 
tul sudah sda cease fire, tetapi 
pelaksanaan  penjelesaiannia ha- 
rus dilakukan dengan  berhati- 
hati, Ia sebut tentang iknt-sert: 
nja Indonesia dalam polisi inter 
rasional PBB ji» ditempatkan di 
Terusan Suez. Selain itu ia kata   

  

kan. bshwa'kini lebih nampak 

Ambarawa 
Djuga dalam pertempuran  d 

Ambarawa itu dikenal bagaiman: 
perdjoangan almarhum Panglim: 
Besar Sudirman dan tokoh2 per 
djuangan lainnja. 

Dalam panitya peringatan ,,pe: 
tempuran Ambarawa” tsb. nam: 
almarhum Panglima Besar Sudi 
man didjadikan Pelindung Ke- 
hormatan Tertinggi”, 

Kabar lebih landjut mewarta- 
kan bahwa oleh panitya dalam 
djangka pandjang mulai dikum- 
pulkan uang untuk membuat Ge 

umumnja mengenai negara-nega- 
ra Asia jang baru merdeka dgn 
bagian dari benua Eropa jang 
masih kolonial (colonial Europe). 

| Perdjuangan Irian Barat, demi 
kiam dikatakannja  selandjutnja, 
adalah sedjalan dengan perdjua- 
ngan menentang kolonialisme di 
mana-mana, seperti jang masih 
ada disekitar Indonesia, di India 
dan di Afrika Utara. Dalam hu- 
bungan ini disebutnja  perdjua- 
ngan rakjat AXljazairia. 

Karena itu perdjuangan ini 
akan kita dasarkan atas kekuatan 
rakjat kita sendiri dan kekuatan 
anti-kolonialisme diseluruh  du- 
nia. Dengan ini, kata Ruslan, 
kita tidak bermaksud untuk me- 
nambah kegentingan, tetapi djus 
tru untuk menghilangkan salah 
satu sumber kegentingan interna- 
sional. & 

Tidak berdjandji ana-apa. 
Pada achirnja Ruslan Abdul: 

zani katakan, bahwa delegasi 
Indoneisa tidak berdjandji apa2 
dalam hal ini, melainkan akan 
memberikan seluruh tenaga dan 
pikirannja untuk — melandjutkan 
perdjuangan - rakiat Indonesia 
agar terlaksana tjita-tjitanja. 

Delegasi Indonesia akan selalu 
mengutarakan dengan tegas pen 

dirian Pemerintah mengenai soal 
soal"kepentingan nasionalnja da- 
lam hubungan  internasionalnja, 
sebagai pentjerminan kehendak 
rakjat Indonesia jang tjinta da-   dung Kesedjahteraan” rakjat Am 

barawa, (Antara). 
mai dan tjinta kemerdekaan. 

(Antara) 

       

perangan, melainkan untuk me- 

ses dalam PBB sendiri. Jang di 

 



   

   

   
   

  

   

    

   
   

  

muman Pertama 
legeri Djepara, telah menerima surat permoho- 

ketjamatan dan kawedanan Djepara, kabupaten 
d disebut pemohon, dalam hal ini memilih 

1 Kantor Kuasanja Nona Joeni Moeljani, Pe- 
an A Sioe, di Semarang, bertempat tinggal 

arang (Purwodinatan Tengah 8) jang menanda tangani dan 
memasukkan surat permohonan tsb. jang bunjinja sbb.: : 

Di Paro telah meninggal dunia lebih 
i Kauman, tempat tinggalnja jan 

ggal, bulan dan tahunnja kematian ta 

   
    

  

      

   

        

   

dapat diketahui: 
bahwa tanah hak eigendom, perponding no. 1203, terletak di- 
: ketjamatan-kawedanan dan kabupaten Djepara, 
dengan batas2nja “seperti tsb. dalam surat Keterangan Kantor 
Pendaftaran Tanah Semarang tertanggal 7 Pebruari 1956, ter- 
tjatat atas nama almarhum Tuan Raden Ardjo Di Poero : 

eperti diura tajuk akte keterangan tanggal 14 Ma- 
5 dihadapan Notaris Tan A Sioe, tuan 

h dari 30 tahun dengan terus me- 
Tera terang-terangan dan njata benar 
tsb. sebagai pemilik dengan djudjur (de 

ft gemeld perceel meer dan dertig 
oken, ongestoord, openbaar en 

td bezeten, welk bezit was te goeder 
trouw) : 
bahwa ga itu, maka tuan Hadji Soelaiman tsb. telah 
mendjadi Pan ik tanah .karena kedaluwarso  (verjaring) 

| tak perlu menundjukkan titelnja sesuai dengan pasal 
jat kedua Buku Hukum Sipil. : 
bung dengan apa jang tersebut diatas, maka pemohon 

Gengan melampirkan: 
1. turunan akte keterangan tanggal 4 Maret 1956 no. 49. 
2. surat keterangan dari Kantor Pendaftaran Tanah Semarang 

tanggal 7 Pe ri 1956 No. 196: 
surat keterangan dari Kepala Desa Kauman tgl. 28 Pebruari 
1956, mohon kepada Pengadilan Negeri di Djepara, suka 
apalah kiranja Pengadilan Negeri di Djepara menetapkan 
dalam putusan (bij vonnis verklaren) bahwa tuan Hadji Soe- 
iaiman adalah pemilik (eigenaar) dari Hak eigendom, per- 
ponding nomor 1203 tsb. diatas. : 

Semarang, 18 April 1956. 
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Jang memohon, 
n 

Te JOENI MOELJANI. 
Permohoran tsb: akan diumumkan dalam Berita Negara dan 

Harian "Suara Merdeka” jang terbit di Semarang, tiga kali ber: 
turut-turut dengan tenggang sedikit-dikitnja satu bulan. 

Surat permohonan tsb. dengan surat? bukti jang bersangkutar. 
tersedia di Kepaniteraan Pengadilan Negera Djepara di Kudus un- 

“ 
. 

tuk dilihat oleh orang2 jang berkepentingan. 
Keberatan atas dikabulkannja permohonan itu, dapat diadju- 

Lan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Djepara di Kudus dalam 
waktu tiga bulan setelah pengumuman ke-III. 

EN agya Panitera Pengadilan Negeri Djepara, 
R.M. SOEDIBJO. 
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SEPEDA BERKWALITET 
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: Utjapan Terima Kasih 
k Dengan djalan ini, kami MENGHATURKAN DIPERBA- 
NJAK TERIMA. KASIH kepada “Tuan, Njonja, Saudara dan 
Saudari sekalian jang telah memberikan bantuan berupa apapun 
djuga: sehingga Pertundjukan Tonil Amal ”"PENUNTUTAN” 

Gapat berdjalan dengan lantjar dan berhasil memuaskan. 

  

. Hormat kami, 

Panitia Tonil Amal "PENUNTUTAN” — 
Chung Sheng Hui — Chung Hwa Hui — 

Semarang. 

Hg Ia LM au SA TA LA LS 

Kuarsus Bahasa Taggeris 
Untuk UDJIAN PITMAN, TINGGAL SEDIKIT TEMPAT. 

Pendaftaran sebelum achir November masih dapat diper- 

 Pawchangss Tost:tute 
. 525 Djalan MATARAM - Semarang. 

Sa TA LL KL LL TN LL LL AL 

DITJARI: 
Seorang BIDAN-beridjazah 

untuk dipekerdjakan pada D.K.R. Pem. Daerah 
5 Kabupaten Karanganjar Surakarta. 

1. Umur: 25 —40 tahun: 
2. Berbadan sehat menurut keterangan Dokter. 

— Pangkat (Golongan/ruang) : D. 2/11 menurut PGPN th. 1955. 
Surat2 lamaran dialamatkan kepada : Pem. Daerah Kab. Karang- 
anjar Ska., selambat-lambatnja tgl. 15 Desember 1956. 

. Karanganjar, 19 November 1956. 
D.P.D. PERALIHAN KABUPATEN 

KARANGANJAR SKA. 

| Oon Ketua, 
GOLODRO) 
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  Sjarat2 : 

(R. 5. SIN 
PALA AA 3 

' Poswesel untuk langganan NEW LOOK satu tahun 

          

Kirimlah 
(1957) 12 dji'id Rp, 48,— (Luar Djawa Rp. 54,—) dan sekarang 
bisa terima gratis NEW LOOK No. 5 (Oktober), No. 6 (Nopem- 
ber) ian No..7 (Desember), dan tambah gratis satu TJERMIN 
KALENDER 1957. ' f : 

NEW LOOK satu-satunja madjalah setengah alim untuk high- 
class people 17 tahun keatas. Semua 40 halaman ditjetak tata- 
Kan dengan sampul new look jang menggiurkan djantung dan 
hati ! 

NEW LOOK muat ramalan nasib manusia setiap bulan oleh 
Astrologer Wong Kam Fu, dan djuga Peladjaran Ilmu Gaib oleh 
fartti Dharma, 14 

(00 Harga etjeran Rp. 4,— keliwat murah ! 
Penerbit: N,V, TJERMIN, Pasar Besar 76, Surabaja. 

AA A2 AA TA 1 AK ML TA TA MA 
& : 

  

ukang tembaga, bertempat tinggal dis 

    

     

orang telah terdjadi baru? ini di 
mensinjalir dirinja dalam keadaan 
setelah mengalami penderitaan sel 
lari oleh seorang prija. Gadis tadi   

Kemudian gadis itu dibaw: 

5. 

Petapi karena pendjaga tadi le 
ngah, maka gadis T. achirnja da 
pat keluar dari tempatnja, melulu 
karena lapar dan hendak membeli 
nasi disebuah warung. | Dengan 
pertolongan pendjual nasi. itu, T. 
achirnja dapat berdjumpa kembali 
dengan orang tuanja jang mentja 
rinja dengan penuh tjinta kasih 
sebagai seorang tua terhadap 

jamaknja. Bagaimana kisah keke- 
jaman tadi, menurut keterang- 

  

ar Kota 
SOAL TANAH BIGENYUM 3x 

KP, BUGANGAN ADALAH SJAH 
Beberapa hari berseiang Gmam 

harian ini diberitakan tentang 

Kab   tuntutan -dari BT (atas nama 

rakjat Kp. Bugangan jang menga 
takan, bahwa tanah eigeudom jg 
dikuasai Stichting Sing Gwan Lip 

Kie jang berada di Kp. Bugangan 
Redjosari tidak sjah dan diharap 
kan dapat ikembalikan kepuua 

rakjat jang bersangkutan. Berke 

naan dengan i jihak x1- 
rectur dari Stichting tersebut di 
njatakan, bahwa tuduhan dari & 
TTL jang dimaksudkan itu tidak 
benar, karena Direktur tsb. dapat 
menundjukkan surat hak milik 
(eigendomsacte) jang tertjatat tg 
17 Maret 1914 no. 214 Gali no. Li 

SOAL MINTA SOKONGAN DLiu. 

KEPALA bag. Public Relations 

Police Kares. Semarang  menge- 

luarkan pengumuman jang berbu 

nji sbb. : Pengumpulan umum/ 

permintaan sokongan/penarikan 

derma mengenai uang atau 3 

rang tetap dilarang djika tidak 

ada idzin dari DPD jang bersang 

kutan, atau dan lain untuk men 

djaga ketertiban umum. Dalam 
arti kata pengumpulan umum/ 
permintaan sokongan/penarikan 

derma termasuk djuga pendjual- 
an buku?, madjallah2 atau barang 
barang lainnja dengan menaikkan 
harganja. Barang siapa jang me 

langgar akan dituntut menurut 

peraturan? jang tersebut dalam 
Lembaran Negara th. 1932 no. 
469 dan peraturan pengumpulan 
uang dari DPRD K.B.S. tgl. 
Djuni 1954, jang diabsjahLan oleh 
DPD Prop. Djateng di Semg. tgl 
13 Oktober 1954. Diminta kepada 
chalajak ramai untuk melaporkan 
kepada Kantor Polisi jang terde 
kat djika ada hal2 jang menjim 
pang dari peraturan itu. 
KARENA UGAL2AN RAHASIA- 

NJA TERBONGKAR. 
Belum lama berselang Polisi bg 

Lalu Lintas Semarang telah me 
nahan sebuah bromfiets Ducati jg 
sudah lama dilaporkan hilang da 
lam bulan Pebruari oleh sdr. Ie 
Kian Boen, tinggal di Djl. Wono 
dri Semarang. Pada tgl. 15 Nop. 
jbl., kira2 djam 23.30 telah dike 
tahui oleh CPM seorang pemuda 
jang mengendarai. bromfiets .setja 
ra ugal2an di Bodjong. Oleh angg 
CPM pemuda itu lalu dihentikan 
dan kemudian diserahkan kepada s., 
Polisi bag. Lalu Lintas. Dalam 
pengusutan ternjata, bahwa pemu 
da itu tidak mempunjai nomer 
dan rijbewiijs, hingga bromfiets 
tersebut ditahan, sedangkan pemu 
da tersebut berdjandji akan me- 
ngambil bukti2 jang dikemuka- 
kan. -.Ternjata ditunggu sampai 
5 hari lamanja pemuda itu tidak 
muntjul dan timbullah ketjuriga 
an atas dirinja. Polisi. jang ber- 
sangkutan itu. selandjutnja 
mentjotjokkan -nomer bromfiets : 

- itu dengan nomer jang tertjatat 
dalam buku resmi. Ternjata. soal 
nomer itu tidak tjotjok, jaitu no. 
H 11358 jang dipakainja ' bukan 
nomer resmi, sedangkan jang 
resmi Ducati itu. bernomer H 
10772 jang mendjadi miliknja 1L.K. 

(B. Beberapa alat2nja telah digan- 
iti. Sampai berita ini .tertulis pe 

Gadis Bandung Dilari- 
cam Ke Semaran nj Diketemukan Kembali | 

| kat Pertolongan Seorang. 
SUATU TIMIATAN SARAN “ 

1 Bai dan diba “bernama pat tinggal di Bandung dan dibawa la , , 
“berasal dari Weleri dan bekerdja pada satu Djawatan di 

21 ke Semaran 
nja ditjemarkan ia lalu dikurung dalan 

|di Semarang dengan tergijaga baik?, ar 
galkan tempatnja dengan tiada seizin 

p 
ka” adalah sbb. : 

an-keterangan jang dapat dikum Tua 

, ajahnja, 

jang tidak ban lil 
Semarang, dimana seorang £$ 
”S.0.8.” kepada orang tuanja 

2 1 bul karena dibawa 
umur 16 th., bertem 

1 oleh orang prija nama A, 
Bandung 

g dan sesudah kehormatan 
ruangan dari sebuah Firma 

rtinja T. tidak dapat mening 
“pendjaga. 

ulkan wartawan "Suara Merde- 

    

   

  

   

Pendjual nasi mendjadi pe 

2. nolong. 2 
Pada waktu malam  diwarung 

At. jang berada disekitar tempat 

jang ditinggali oleh .T. telah ke 

atangan seorang wanita tjantik 

@jelita jang hendak beli nasi. Ia 
idak dapat berbahasa Djawa me 

lainkan berbahasa Sunda, hingga 

pertanjaan/permintaan2 . jang di- 

adjukan kepada At. agak menjulit 

dan kurang djelas. | Karena 

itu, maka untuk mendjawab per- 

mintaan gadis itu, At. lalu meng 

gunakan bahasa Indonesia jang 
agak dimengerti oleh T. Dari ta 
nja-djawab itu At: mengetahui 

pula, bahwa ia berhadapan dgn 
seorang gadis jang sedang mendej 

rita. Gadis T. tidak dapat mentie 

riterakan duduk perkaranja, me 

lainkan memohon kepada at. »u- 

paja ajahnja segera diberitahukan 

dan diminta segera datang di Sa 

marang untuk mengeluarkan anak 
nja dari tempat "hukuman" itu. 

Oleh At. hal itu disanggupi dan 

      

  

SIARAN RADIO R. I. 

SEMARANG, 28 Nop. 1956: 
Djam 06.25 Lagu2. Mesir. 06.30. 

Pengadjian. 06.45 Suara Ratna. 
07,10 Trio Los Paraguayos. 07,30 
O:K. M. Sagi. 13,15 Rajuan Siang. 
14,10 Gamelan Pancha Suara. 7,00 
Hidangan Perguruan Karawitan 
dan Beksan Mardi Bekso. 17,40 
Permainan Piano. 18,15 Njanjian | 
Bing Slamet, 18,30 Sandiwara Ra 
dio A.P. 49,30 Ruang Wanita, 
20,30- Lampiran Olympiade ke-16 
21,00 Podjok Studio. 21,15 Musik 
Kulintang. 21,30 Dayi Lautan Te 
duh. 22,15 Rajuan Malam, 23,00 

| Penutup. 

SURAKARTA, 23 Nop. 1956: 
Djam 06.15 Pengadjian. 08.30 

Rajuan pagi. 07,20. Malaya gembi 
ra. 07,30 Hidangan Didi. 07,45 Ira 
ma Beguire dan Bolero. 12,03 Nja 

mudo Ros. 13,40 Lagu2 Melaju. 
14,10 O.K. Irama Muda. 17,00 Du 
nia anak2. 17,40 Varia Djawa Te 
ngah. 17,50 Ruangan Pemuda pe- 
Imudi. 18,15 Kridoraga. 18,30 Irama 
Indonesia. 19,30 Ruang Reporta- 
ge. 20,30 O. K. 'Tjandrawasih, 
121,20 Langendrijan. 22,15 Langen- 
drijan (landjutan). 283,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 23 Nop. 1956: 
Djam 06.190 Pengadjian. 05.35 

INjanjian pagi. 07,20 The Norman 
|Luboff Choir. 07,30 Rachman ber 
lagu. 07,45 Lagu2 Swing. 13,10 
Ruangan Wanita, 14,10 Untuk Pe 
lepas Lelah. 17,00 Taman Putra. 
117,40 Dikala Minum teh. 18,00 Du 
nia Olahraga, 18,15 Hiasan Pe- 
tang. 18,30 Peladjaran Njanji. 

njian Asia dan Rubiah. 13,15 Ed| 

  

rstiwa2 terachir dalam Angk. 
dapat keterangan, bahwa: 1. P 
panggil oleh KSAD Tea 
bang-terima pimpinan 1 

ta Staf TT-I 3. Dalam waktu 
akan memberikan pendjelasan 
duk perkara jg sebenarnja seki 
rat. “ 

2 - 

Panggilan terhadap Sim 
bolon. 4 

Panglima T.T. 1 Kol. Simbo- 

ion, oleh KSAD Djenderal Major 
A.H. Nasution telah dipanggil, 
supaja dalam waktu jang singkat 

ini ia datang ke Djakarta. 
memamg maa LA : 

Panggilan terhadap Giri Kol. 
Simbolon itu bersifat dinas, dan 
menurut keterangan2 jang diper- 
oleh ,,Antara”, terutama dimak- 
sudkan guna membitjarakan per 
sembangani2 jang terdjadi dalam 
kalangan Angkatan Darat dewasa 
ini dan segala sesuatu jang ber- 
sangkut paut dengan itu. Selain 
itu djuga dalam hubungan dgn. 
timbang terima djabatan Pangli- 
ma T.T. I berhubung dengan ter     pada esok harinja At. lalu menu 

lis surat kepada ajahnja gadis T., 
jaitu S. di Bandung. Sedjak wak 
tu itu At. tidak pernah mendjum 
pai lagi T. diwarungnja utk mem 
beli nasi, suatu kedjadian jang 
sendirinja dapat menimbulkan du 
gaan2 jang kurang baik pula...... 

"Reaksi orang tua gadis. 
Karena alamat dari pada surat 

jang ditulisnja At. itu djelas di 
Bandung dengan memakai alamat 
dan nama gadis T. serta nama 
Firma jang ditempati oleh T., se 
waktu surat tadi diterima oleh 

maka ajahnja, jaitu S. 
timbul rasa. amat gelisah, karena 
selama 4 bulan lamanja terpisah 
dengan anaknja, ia belum pernah 
menerima berita apa2. Pula surat 
tsb. disangsikan benar2, karena 
tulisan dalam surat tadi adalah 
bukan dari anaknja sendiri, me- 
lainkan dari orang lain. Bahan2 
itu menimbulkan pula dugaan 
apakah benar surat tsb. dari 

19,40 Rajuan Tapanuli 20,15 San 
tiswaran. 21,15 Obrolan pak Be 
sut. 21,30 Santiswaran (landjutan). 
22,15 Pusparagam. 23,00 Penutup. 

DJAKARTA, 28 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.40 

Rompak Sekar. 07,10 Lagu Sera- 
ma. 13,30 Konsert populer. 14,10 
Karawitan Studio Surakarta. 17,05 
Klenengan Sunda. 18,00" Siaran A. 
P. 19,30 Ruangan - Wanita. 20,30 
Orkes Kr. Sinar Mataram. 21,15 
Sandiwara Radio. 22,15 Orkes Stu 
dio Bandung. 23,09 Penutup. 

TJIREBON, 23 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.35 

Barat Populer. 07,10 Rajuan Sam 
sidi dll. 17,39 Siaran A. P, 18,35 
Gitar dan Njanji. 19,20 Gelang- 
gang Peladjar.. 20,30. OH. Gem 
bira.- 22,15 Orkes Kr. Sangkuri- 
ang, 22,15 Pembatjaan Buku. 
23,00 Penutup. 

anaknja ataukah merupakan su-, 
rat jang berisikan ,,pikatan” jang 
dapat menjebabkan S. masuk ke 
Galam djaring kedjahatan”. Demi 
kianlah a.l. pikiran jang timbul 
dalam sanubari S.: Tetapi sekali- 
pun demikian, karena ketjintaan 
nja kepada anaknja ada lebih 
besar dari pada bahaja2 jang 
mungkin datang, S. berusaha utx 
mentjari tahu kebenarannja surat 
tersebut. Dengan surat tadi ia. la 
lu menudju ke Djakarta untuk me 
nemui kawannja jang mendjadi di 
rektur dari Firma D. jang mem 
punjai tjabang di Semarang. Se- 
sudah S. mentjeriterakan duduk 
perkara jang sedang menimpa ru 
mah tangganja, maka direktur 
dari Firma D. itu dengan segera 
bersedia membantunja. Dan untuk 
maksud itu ia lalu menulis surat 
kepada kantor tjabangnja di Se- 
marang dan surat itu dibawakan 
kepada S. dengan harapan pula 
kalau S. menudju ke Semarang, 
hendaknja ia bertemu dengan kua 
sa Firma D. di Semarang. Nase- 
hat itu diperhatikan benar2 oleh 

tetapi sekalipun demikian di 
dalam sanubarinja masih timbul 
hal2 jang mentjurigakan. Dengan 
nasehat2nja beberapa kawan lain- 
nja, achirnja peristiwa diterima- 
nja surat tadi dilaporkan kepada 
fihak jang berwadjib setempat jg 
merupakan laporan jang kedua 
kalinja, karena soal anaknja diba 
wa lari pun sudah dilaporkan ke 
pada fihak jang berwadjib-di Ban 
dung. Oleh instansi itu “S: diberi 

supaja .instansi2 di Semarang su 
ka membantunja dalam usahanja 
S. untuk menemukan anaknja. 

Berhasil merampas anak- 
nja. 

Dengan dua helai surat itu S. 
lalu menudju ke Semarang dan 
bertemu. dengan kuasa dari Kirs 
ma D. Setelah kuasa dari Firma 
D. itu mendengar duduk perkara 

-'muda jang ugal2an" itu bernama nja, ia lalu mengadjak S. untuk 
Es. pun belum muntjul. 

PILIHAN WAKIL-KETUA P.P.D. 
KAB. SEMARANG. 

Dalam sidang pleno DP Rn 
Peralihan Kabupaten: Semarang 
pada tgl. 19 Nopember 1956 ber- 
tempat di Gedung Nasional Saia 
tiga dengan suara bulat telah di 
ambil keputusan untuk mengang- 
kat sebagai wakil-ketua P.P.D. 
(Panitya Pemilihan Daerah) Ka- 
bupaten Semarang R. D. Renoju 
do (N.U.) Keputusan tersebut di 
ambil setelah diantara ketua2 
fraksi didapat kata sepakat, se- 
dang tjalon tunggal dimadjukan 
oleh kepala daerah. Dalam sidang 
pleno tanggal 8 Nopember j.l. D. 
P.R.D. Peralihan telah mengang 
kat sebagai anggauta2 P.P.D. Soe 
wandi Martosewojo (P.K.I), R.D. 
Ronojoedo (N.U.), Atmosoewito 
(P.N.I.), Kadarisman (Masjumi), 
D.L. Talip (Partai Katholik), Moel 
jono (P.I.R.-Wonggo). Pengangka 
tan wakil-ketua dalam sidang ter 
sebut perlu ditunda berhubung 
dengan belum adanja persesuaian 
pendapat antara. fraksi2. 

”DJAM MALA"7 BAGI 
WANIEA- "P”, 

Dalam suatu rapat anggauta 
Persatuan Sosiawan Indonesia Se 
marang (Persis) hari Senin telah 
@ibatjakan sebuah peraturan jang 
maksudnja melarang, ,,kupu2 ma 
lam” jang dewasa ini umumnja 
disebut wanita "P", menerima ta 
mu sesudah djam 11,30. Setelah 
lewat djam 24.00 mereka dilarang 
keluar rumah dan kalau terpaksa 
mereka itu diadjak pergi oleh se 
orang tamu, tamu ini wadjib me 
ninggalkan alamatnja. 
Peraturan tsb. disusun oleh Per 

sis chusus untuk anggauta?2nja 
jang memelihara wanita2. "P” 
itu dengan maksud untuk mening 
gikan deradjat mereka. 

Sebagai pernah. . dikabarkan, 
Persis adalah persatuan dari pe 
milik rumah2 latjur jang dewasa 
ini sedang giat menghimpun anak 
buah mereka untuk diberi pendi 
dikan agar mendjadi anggauta 
masjarakat jang berharga. 
Selama berdiri, kabarnja Persis 

telah berhasil membrantas para 
wanita "P” uari buta huruf dan 
kini sedang direntjanakan untuk 
membuat sebuah gedung baru utk 
tempat mendidik. mereka dalam 
pelbagai matjam kepandaian dan | 
pengetahua.n 

| 
| 

Menurut keterangan, didaerah 
kota Semarang terdapat sedikit- 
nja 150 tempat wanita "P"” dgn 
Lk. 1.000 orang penghuninja. Be 
lum tertjatat myreka jang terma 
suk golongan "liar". 
SIARAN RADIO PEMBUKAAN 

OLYMPIC MELBOURNE. 
Pada waktu 'upatjara pembuka 

an Olympic Games di Melbourne 
tgl. 22 Nop. '5&. para penggemar 
olahraga Indonesia akan bisa me 
ngikuti siaran pandangan mata jg 
langsung disiarkan dalam bahasa" 
Indonesia dari "Main Stadium" 
Melbourne pada djam 15.00 
15.15, djam 15,30 — 15.45, djam 
16.15 — 16.30 dan djam 17.00 — 

menfjari alamat dari firma jan 
an utkan dalam surat gadis T., 
itu, 
Sesudah ditjari dimana-mana 

tempat achirnja letak Firma jang 
dimaksudkan itu dapat diketemu 
kan pada kira2 djam 17.090 dan 
Gjustru pula dalam keadaan ma- 
sih terbuka. Terdorong oleh sema 
ngat untuk menolong kepada anak 
nja, maka S. segera turun dari 
penat dan masuk kedalam Firma 
ersebut. Diluar dugaan S. menge 

tahui pula anaknja sedang beker 
Gdja. Dengan tidak menghiraukan 
pada bahaja2 jang mungkin ada, 
S. segera merebut gadis T. dan 
mengadjak meningga'kan Firma 
Na ia “pn selandjutnja diba 
wa pulang ke.rumah Kuasa dari 

Dukun ikut tjampur tangan. 
Selainnja gadis T. menderita 

lahir, ternjata didalam bathin ia 
pun menderita pula. Hal itu da 
pat diketahui, karena menurut tje 
ritera ia tiap pagi hari diwadjib 
kan minum air. dari sebuah ge- 
las terisi kembang. Air itu dikata 
kan dari seorang dukun jang ber 
tempat tinggal di Karanganjar. 
Dengan diminumnja air 'itu T. 
merasa agak lupa dengan ajah 
maupun keluarga. Hal itu dapat 
Gibuktikan sendiri oleh S. sewak 
tu ia berhadapan dengan anaknja 
dirumahnja Kuasa dari Firma D. 
Gadis T. hendak menolak diadjak 
pulang oleh ajahnja, tetapi berkat 
kepandaian orang tua itu, achir 
nja T. dapat diinsjafkan dan da 
lam keadaan jang sadar ia baru 
mengakui dengan siapa ia berha 
Gapan, jaitu bukan lain dari pada ' 
ajahnja. Titik pertemuan antara 
kedua orang 'itu menjebabkan ke 
luarnja air mata dari kedua belah 
fihak jang dapat dibajangkan 
pula, betapa ajah dan anak ber 
ada dalam kesedihan tertjampur 
girang. Setelah  ajahnja mende- 
ngar penderitaan2 jang dialami 
selama 4 bulan oleh anaknja dan 
akibat2 jang mungkin timbul, S. 
rela menerima nasib sematjam itu 
dan esok harinja bersama anak 
nja ia pulang ke Bandung. 

Perdagangan wanita? 
» Keterangan seterusnja mengata 
kan, bahwa benar2 gadis T. itu di 
|bawa lari oleh A. dari Bandung 
ke Semarang. Tetapi setibanja 
di Semarang T., Jalu diserahkan 
kepada Direktur dari pada Fir 
ma tersebut jang melarangnja T, 
keluar dari kantor halaman dan 
didjaga. Sewaktu T. dapat direbut 
oleh: orang tuanja, ternjata Di- 
rektur itu berada diluar Djawa 
dan kabarnja di Sulawesi. Semen 
tara itu keterangan selandjutnja 
mengatakan, bahwa didalam Fir- 
ma itu beberapa hari berselang 
pun terdapat wanita jang dikata 
kan vbekerdja”. Kalau melihat 
isi dari pada firma jang ditempa 
ti oleh gadis T. dengan tidak ba 
njak terdapat alat2 untuk suatu 
pekerdjaan, maka timbullah sua 
tu pertanjaan ,,perdagangan apa 
kah jang mungkin dilakukan oleh 
Firma itu ?' Mungkinkah mela- 
kukan perdagangan wanita ? Sa-   17.15. waktu Melbourne atau ter 

paut 14 djam “dengan waktu di 
Djawa. 
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Chusus utk. “Suara Merdeka” 
SEMARANG, 21 Nop. 1956: 

   

24 karat: djual ..... Ag Rp. 50,— 
beli . “Rp. 49,— 

22 karat: djual: . «Rp: 46,— 
NE AAU .. Rp. 44,— 

Utk. harga emas Djakarta, Me- 
dan dan Luar Negeri hari ini k 
mi tidak menerima tjatatannja, 

a 

TOKO MAS 
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ngat sajang sekali bahwa sebelum 
. dapat bertindak ia terlebih 

dahulu tidak mau berhubungan 
dengan instansi jang bersangku 
tan, agar benar2 dapat mengikuti 
peristiwa itu dari dekat dan dji 
ka perlu turun tangan pula. Pe- 
ngambilan gadis itu tidak disertai 
oleh alat negara karena S. tidak 
minta bantuan2 seperlunja. Ka- 
bar selandjutnja mengatakan, bah 
wa sedjak gadis T. diambil oleh 
ajahnja, maka Direktur dari Fir 
ma tsb. sampai berita ini ditulis 
belum djuga menundjukkan diri. 
Mungkin kuatir kalau dirinja 
akan ditangkap oleh fihak jang 
berwadjib untuk mempertanggung 
djawabkan peristiwa ditahannja 
gadis tersebut. Demikianlah kisah 
kedjadian itu, 

GUSTI ,,MATJANAN” WAFAT. 
Pada hari Minggu tgl. 18 Nop 

telah wafat dalam usia 80. tahun 
ditempat kediamannja di Matjan- 
an (Salatiga). K.B.R.M.T.H.. Poer 
wonagoro salah seorang menantu 
dari almarhum Pakubuwana Solo. 
Dalam kalangan para sentana dan 
siswa pada chususnja dan rakjat 
disekitar pada umumnja almar-- 
hum Poerwonagoro disebut "Gus 
ti Matjanan”. Oleh para pengik i 
nja jang tersebar. di Djawa-Te 
ngah almarhum sangat Gi-taati 
dengan wedjangannja ilmu "Hiaa 
jadjati”. Di kalangan rakjat sen- 
diri sebagai seorang bangsawan 
selalu dihormati karena. keluhur- 
an budi dan perbuatan2 amal jg 
sangat dihargai. Almarhum ber 
tempat tinggal di Matjanan “Sala 
tiga sedjak tahun 1917 setelah 
meninggalkan kraton dengan pen 
siun. Setelah membikin rumah 
ditepi djalan antara Salatiga 
Bringin, almarhum pada permu 
laan .mentjurahkan perhatiannja 
kepada kebutuhan pak tani, n 
Gjalan menjewa atau membeli sa 
wah. Pada saat2 almarhum telah 
merasa semakin kurang kekuatan 
djasmaninja karena usia telah 
landjut, maka barang2 miliknja 
didjadikan jajasan. dengan nama 
|"Jajasan Dukuh Ngargomuljo”. 

Pada hari' Selasa tg. 20 Nopem 
ber djinazah almarhum K.B.R.M. 
T.H. Poerwonagoro telah  dima- 
kamkan di ,Sidomuljo Salatiga, 

| ' 

lalu surat pula dalam mana dinjatakan dengan mendapat perhatian besar 
dari Solo, Jogja, Magelang | dan 
“beberapa tempat lainnja: di 'Dja- 
wa Tengah, “Dari fihak "kraton 

:ketjuali Sri Paduka Susuhunan 
Inampak G. K. Ratu, Pakubuwono 
XI, G-R.ALA. Djojonagoro, Drs. 
K.R.M.A. Sosrodiningrat, K.R.M. 
T.P, Sosronegoro, Bupati Sekreta 
ris Umum, Kraton, dan lain-lain. 
Dari Matjanan sampai ke Sido: 
muljo djarak k.l. 8.k.m. dienazah 
dipikul oleh ratusan pengikut, ka 
rena almarhum telah meninggal- 
kan pesan tidak suka diangkut 
dengan kendaraan. 1 

GIKI TIDAK TERLIBAT 
DALAM BENTROKAN. 

Untuk menghindarkan kesalah- 
fahaman bertalian dengan adanja 
bentrokan antara pemuda2 Indone 
sia dengan golongan Indo di Se 
marang baru2 ini, maka Ketua 
Gabungan . Indo untuk Kesatuan 
Indonesia (GIKI) Semarang J. Ph. 
Ranty menerangkan kepada kita, 
bahwa dalam peristiwa tsb. diatas 
tidak seorangpun angauta GIKI 
jang terlibat didalamnja. J. Ph. 
Ranty menghendaki agar perbu 
atan sekelompok orang djangan di 
samaratakan dengan seluruh gole 
ngan, dan menjetudjui bahwa per 
'buatan2 jang melanggar hukum 
supaja diambil tindakan semesti 
nja. 

Dikatakan lebih landjut, bahwa 
diantara kira2 2.000 warganegara 
keturunan -Belarda di Semarang 
ini, jang beranggauta GIKI hanja 
Lk. 100 orang dan umumnja ter 
diri dari kaum tua serta bergerak 
dilapangan sosial. Sedjak th. 1951 
GIKI telah mempunjai sebuah Se 
kolah Rakjat dengan bahasa pe 
ngantar Indonesia dan tiap2 ada 
upatjara resmi, misalnja Hari Ke 
merdekaan 17 Agustus dll. tentu 
mengikuti. Dikalangan anggaut 
GIKI sendiri kesadaran akan ke 
wadjiban sebagai warganegara 
Indonesia sudah tebal, demikian 
kata Ketua GIKI Semarang. 

MENGAKU KOMIS BAG. 
TANAH K.B.S. 

Seorang jang mengaku bernama 
sa, Hadi. dan mengaku berpang- 
kat Komis dari Bag. Urusan Ta 
nah Kotabesar Semarang hari 
Selasa jbl. oleh pihak jung ber- 
sangkutan telah diserahkan pada 
'pihak kepolisian untuk diusut le 
bih landjut sampai dimana pera 
nan jang dilakukan dengan pe- 
ngakuannja itu. Orang tersebut 
ternjata bernama U. dahulunja 
bekas pegawai Balaikota. Ia mem 
punjai kartu keterangan dengan 
nama R. Hadi tapi tidak ada tan 
datangan dan stempel Balaikota. 

JAJ. BEKAS PEDJUANG 
SENDJATA R.I. 

Susunan Pengurus Pusat Jaj. 
"Bekas Pedjuang R.I. jang baru? 
ini terbentuk terdiri dari sdr.2: 
Sja. Achmad, penasehat: Solekan, 
Soekimin, ketua I, II: S. Noersa 
hid, Moedijono, sekretaris I, II: 
dengan dibantu beberapa orang 
lainnja “bagian keuangan, usaha, 

BER- 

yjadinja situasi baru dalam A.D. 

Sebagaimana diketahaf, tim- 
bang terima djabatan Panglima 
TT-I Bukit Barisan itu, tadinja 
telah diputuskan akan dilakukan 
Kol, Simbolon kepada pengganti 
nja Kol. Z. Lubis. Tapi berhu-: 
bung dengan terdjadinja situas' 
baru dalam kalangan Angkatan 
Darat jang antara Itin menjan:: 
kut diri Holong Z. Lubis, make 
pengangkatan Kol. Z. Lubis un 

i tuk memangku djabatan pangli: 
lm, TT itu, kini telah dapat 
| dibatalkan. Siapa orangnja. jg s« 
landjutnja akan ditetapkan seba 
gai pengganti Kol. Simbolon un 
tuk memangku djabatan  Pangli 
ma TT I , Bukit Barisan” dewa 
Sa ini, belum diperoleh keterang 
an. 

Diperoleh. keterangan  selan- 
djutnia, bahwa panggilan KSAD 
untuk segera datang ke Diakar 
ta itu, telah disinggupi oleh Ko 
lonel, M. Simbolon. 

Timbang terima dalam 
bulan ini djuga ? 

Kabar selandjutnja jang diper 
oleh ,,Antara” menjatakan, bhw 
timbang terima djabatan Pangli- 
ma T.T. I ,,Bukit Barisan” di Su 
matera Utara itu, ' direntjanakan 
akan dilakukan dalam waktu jg. 
singkat, besar kemungkinan da- 
lam bulan ini djuga. 

Sebelum ada penggantinja jang 
tetap, menurut keterangan, tim- 
bang terima dari Kol. Simbolon 
itu untuk sementara waktu akan 
dilakukan . kepada anggota staf 
T.T. I, mungkin kepada Kepala 
Staf T.T. IT ,,Bukit Barisan”, Let. 
Kol. Djamin Ginting. 

| 
' 
| 
| 

»Kegentingan” ibukota 
tak pengaruhi T.T. I. 

Seterusnja berhubung tersiarnja 
berita dari ibukota jang menjata 
kan Panglima T.T. I. 'Kolone! 
Simbolan akan dibebaskan dari 
tugasnja, dari | tangan pertama 
djuruwarta ,,/Mimbar Umum” Ms 
dan mendapat keterangan, bhw: 
Panglima Simbolon ' sama sekali 
tidak benar dibebaskan,,. Kolonel 
Simbolon ketika diminta reaksi-. 
nja tentang kabar tersebut menga 
takan. ,,reaksi saja ialah bahwa 
berita tersebut tidak benar”. 

  
Penjiaran berita tersebut mung: 

Ikin sekali dimaksudkan — untuk 
mempengaruhi public opinion da 
lam suasana kegontjangan dim. 
Angkatan Darat waktu ini: 

Dalam pada itu wartawan ..An 
tara” jg menghubungi 'PENAD 
TT -I sekitar berita2 adanja kon 
sinjering diibukota Diakarta atzs 
anggota? Angkatan Perang, men 
dapat keterangan di Teritorium 
IT sampai sebegitu djauh belum 
pernah diterim- “instruksi untuk 
melakukan  konsiniering pula pa 
1s anggota2 Angkatar Perang di 

Demikian pula dari nihak ke 
polisian tentang konsirjering ter 
sebut tidak #da diterima instruk 
Si untuk mendjalankan iang se- 
perti itu kepada anggota? kepoli 
Sia» propinsi Sumatera Utara. 

Dapat ditambahkan, . kesenti- 
ngan” iang sekar”no meliputi su 
asana ibukota. di Medan tidak 
membawa pengaruh apa?. 

(Antara) 

Pesawat Terbang 
»Gelap“ Diatas 

Menado 
BERITA TERLAMBAT dari 

Menado menjatakan, bhw baru2 
ini dua malam berturut2 pesawat 
terbang jang tak-dikenal kebang 
saannja terbang melewati Mena- 
do. Pertama2 ialah pada Selasa 
tgl. 13 Nopember jang baru lalu, 
malam hari kira2 pada djam 
23.33 dan ke-esokan Rebo ma- 
lamnja kira2 “pada djam 22.15 

| waktu Sulawesi, 

Sampai kini belum ada sesua 
tu komunike resmi dari pihak! 

pesawat terbang jang terbang di 
malam hari itu. Sepandjang ke 
terdngan jang diipgroleh warta 
Wan ,,Antara” di Menado, pihak 
jang berwadjib sedang mengada 
kan penjelidikan dan menaruh 
perhatian atas peristiwa2 pener 
bangan kapal2 asing itu. 

Hampir seluruh penduduk ko 
ta mengetahui adanja bahwa pe 
njeberangan dimalam hari oleh 
kapal terbang asing ini dan dju   umum dan pendidikan, 

TJITA-TJITA untuk mengga- 
bungkan seluruh bekas anggauta2 
kelasjkaran di tanah-air kita, ada 
lah mempunjai persesuaian idee 
sebagai pedjuang kemerdekaan jg 
harus turut dalam  kewadjiban 
menjelamatkan negara. Demikian 
Menteri Negara Urusan Veteran 
Dachlan memulai utjapan perpi- 
se hannja didepan konperensi Ve- 
teran se-Sulawesi, Minggu pagi 
di Hotel Negara Makassar. Se- 
perti diketahui Menteri tiba di 
Makassar pada tgl. 13 Nopember 
ini guna turut serta melihat dan 
menghadliri konperensi Veteran 
tersebut. ' Menteri  selandjutnja 
membantah pendapat jang menja 
takan bahwa ada tjita2 untuk 

mengadakan klas baru atau. klas   

ga bhwa pesawat tsb. bermotor 
empat. (Antara) 

istimewa dalam masjarakat kita, 
Dan dikatakannja bahwa veteran 
harus merupakan exponent jang 
sama dengan exponent  dilapa- 
ngan2 lainnja. Keinsjafan untuk 
bergabung ” adalah didasarkan 
(atas perhitungan bahwa per- 
djuangan selandjutnja dalam me- 
njelamatkan kemerdekaan ini, 

| masih mempunjai djalan  pan- 
an Djalan berliku2 dan men- 

|daki, jang djusteru memerlukan 
persatuan, 

Dalam membahas masalah wa- 
tak dan kepribadian  pedjuang2 
kemerdekaan, Menteri menegas- 
kan bahwa watak pribadi sema- 
sa revolusi bersendjata dulu mau 
tidak mau berpengaruh langsung 

  

Pengangkatan Lubis 
Selaku Pangiima 1T I     

' Resmi Dil 
Kolonel Simholon Dipanggil Ke Djakarta, 
DALAM HUBUNGANNJA dengan perkembangan pe- 

-I mungkin akan dilakukan dalam bu 
lan ini djuga, tidak kepada Kol. Z. Lubis, tetapi kepada. anggo 

jang berwadjib penduduk tentang! 

patalkan'.! 

Darat wartawan ,,Antara” men 
anglima TT-I Kol. Simbolon di 
Major A.H. Nasution 2. Tim 

singkat ini Markas Besar A.D. 
resmi untuk mendjelaskan du- 

tar peristiwa2 dalam Angk. Da 

Pra Woto Wakil 
"Ketua I 

Dipilih Ngn Akleamasi 
Dalam Sidarg K onsti- 
tuante Selasa Malam 
RAPAT Konstituante ' Selasa 

malam telah memilih Prawoto 
Mangkusasmito (Masjumi) dgn. 
uklamasi sebagai Wakil Ketua I 
Konstituante. Ia hanja satu2nja 
fjalon, oleh karena tjalon Jain 
nja, jaitu Ir. Sakirman (PKI) te- 
lah menarik diri. Pada. rapat 
sore pukul. 15.30 telah dimasuk 

  

(Singapura Terantjam »1 

sering” Minjak - 
Akibat"Boikot Buruh Mirnjak Indonesia 
Utk Muat Minjak Kekapal2 Jg. Berang- 

— kat Ke Singapura Ian Malaya 
PEDJABAT2 PERUSAHAAN minjak di Singapura mene 

rangkan, mereka telah diberita 

Janda. 

Menurut pedjabat2 perusaha 
an minjak itu, aksi boikot itu 
akan menimpakan akibatnja jg 
berat kepada Malaya dan Singa 
sura dim soal minjak tanah jg 
sebagian terbesar diimpor dari 
Indonesia. 

Pedjabat2 Konsulat Indone 
sja di Singapura mengatakan ti 
dak tahu-menahu tentang boi- 
kot itu. Demikian Reuter kabar 
kan dari Singapura. 

HARGA BERAS DAN EMAS 
TURUN   kan 3 orang daftar tjalon untuk 

Wakil Ketua pertama, jakni Prof. 
Dr. Prijono (Murba), Prawoto 
Mangkusasmito dan Ir. Sakirman. 

Tapi Prof. Prijono mengundur 
'kan diri dan pada rapat .Selasa 
malam, waktu akan diadakan 
pemungutan suara, djuga Ir. Sa- 

kirman menarik diri, sehingga, 

berdasarkan pada fasal 10 dari 
peraturan pemilihan ketua. dan 
wakil-ketua Konstituante, Prawo- 
to terpilih mendjadi wakil ketua 
pertama. 

Ir. Sakirman pada waktu me- 
njatakan mengundurkan diri dari 
pentjalonan mengemukakan, bah- 
wa demi toleransi, sesuai dengan 
semangat Bandung, dgn disertai 
harapan Masjumi akan memen- 
tingkan semua aliran, serta setia 
kepada Republik Indonesia Pro- 
klamasi '45, dan djuga telah me- 
ngenal Prawoto persoonlijk dan 
untuk  mempertjepat pemilihan 
wakil ketua, maka PKI menjetu- 
djui duduknja wakil 

stituante. 
Dalam rapat itu hadlir 457 

anggota dan dipimpin oleh ketua 
sementara Hadji Ridwan. Setelah 
Prawoto terpilih mendjadi wakil 
ketua I, rapat di-schors satu 
djam untuk memberi kesempatan 
pemasukan tjalon2 wakil ketua 
ke-2. 

Kurang lebih djam 22.10 sidang 
aa Pt 

pat dimana2, 

tu beam d 
adah 

si 1 
ERA B3 Tan Ia, 
Sei egr ika” 
Serhaga Are 
2 wa PEP 

dh 
tang2 : iketahui., 

“ 

        

  WONOGIRI 
ANGIN TAUFAN DAN HUDJAN 

LEBAT MENGAMUK. 

33 Buah rumah telah roboh dan 

seorang perempuan telah tewas 

sebagai akibat serangan angin 

taufan dan hudjan lebat jang ba 

ru-baru ini selama beberapa djam 

telah mengamuk didaerah Wurjan 

toro kabupaten Wonogiri. Menu- 

rut laporan, angin taufan tsb. tih 

menimpa kalurahan Genukhardjo 

dan Pulutan dan menimbulkan ke 

rugian pada penduduk sebesar Ik. 

Rp. 10.953,—. Atas usaha pamong 

desa bersama rukun tetangga te- 

lah diberikan bantuan berupa te 

naga dan bahan makanan untuk 

sekedar meringankan beban mere 

ka jang telah menderita itu. 

TJILATJAP 

»TJAMAT D.I.” DIDJATUHI 

HUKUMAN 10 TAHUN. 

Pengadilan Negeri Tjilatjap Jg 
baru2 ini membuka sidangnja di 

bawah pimpinan Hakim Herman 

Brotodiredjo, telah mendjatuhkan 

hukuman pendjara 10 tahun. dipo- 

tong waktu selama dalam tahan- 
an terhadap Sahlan. jang dipersa 
lahkan mendjabat Tjamat D.I. di 
daerah Kesugihan wilajah kawedz 
daan Tjilatjap. Dalam tuntutan 
subsidiair terdakwa dipersalahkan 
telah melanggar KUHP pasal 108 
jakni mempersiapkan perlawanan 
dengan kekuatan sendjata terha 
dap Pemerintah jang sah. Tuntu 
tan2 primair dihapuskan, karena 
tidak didapat bukti2 jang tjukup. 
Djaksa Puspokusumo selaku pe- 
nuntut umum memintakan pendja 
ra 8 tahun. 

REMBANG 

SOPIR NGANTUK 2 TJIKAR 
HANTJUR. 

Pada tg. 20 Nop. '56 mendje- 
lang fadjar djam 03.30 didekat 
Km. 8, sebuah truck No. H 6271 
dari Surabaja menudju Semarang 
memuat kertas, disaat akan men 
dahului 2 buah tjikar memuat ka 
pur, mungkin karena sopir ngan 
tuk 2 tjikar tsb. ditabrak hingga 
hantjur dan kesemuanja melitang 
di atas rel kereta api. Truck me 
ngalami kerusakan hebat, korban 
manusia tidak ada. Akibat dari 
pada ini perdjalanan K.A. Rem- 
bang—Bodjonegoro terhambat. 

Watak PribadiSeseorang Dimasa Revo 
lusi P'ngarahi P'rtaumbahanSekarang 

atas keadaan sekarang. Watak 
dan kepribadian ini pula, turut 
serta melibat keadaan2 jang ada 
didalam tubuh Angkatan Perang 
kita. Dan karenanja dalam me- 
njelesaikan masalah veteran, kita 
hendaknja djangan menghindari 
persoalan “ tersebut. 

Dikemukakan djuga, bahwa jg 
lebih besar dibutuhkan adalah 
pengorbanan perasaan, jang di 
katakan oleh Menteri lebih berat. 
Menteri berulang-ulang mengemu 
kakan bahwa daerah Sulawesi 
Selatan adalah daerah jg sulit, 
jang djusteru untuk mengatasinja 
diperlukan pengorbanan jg lebih 
besar, dari masa2 meluapnja per 
lawanan bersendjata dulu, 

Masjumi | 
sebagai wakil-ketua pertama Kon 

ngga po Prota 

Kota Tjilatjap D 
serbu Kutu' ,Gurem' 
Bikin Pendaduk Tidak Tenang Dimana2 

DARI TJILATJAP dikabarkan, bahwa dalam waktu jg 

achir2 ini penduduk dari beberapa bagian dikota itu telah me 

rasa mendapat gangguan2 dari binatang2 
jang tidak membawa Ketengngan disegala wz 

waktu udara parss, Menurut berita. itu, binatang2, tsb. terda 

sekalipun didalam tempat atau rumah, jang, tidak 2 

ada ajamnja..Apa jg mendjadikan sebab2, mendjalarnja, bina: POES: 

| kering 

   

  

Harga beras di Jogjakarta jang 
sedjak beberapa bulan jang lalu 
terus meningkat hingga Rp 4,50 
per kge., sedjak beberapa hari ini 
telah mulai menurun hingga Rp. 
3,90 per Kg. Turunnja harga beras 
ini terutama disebabkan tindakan 
pemerintah utk mengadakan injek 
si beras dengan harga murah me 
nekan membubungnja beras di 
luar. 
Dalam pada itu .djuga harga 

mas dipasaran sedjak beberapa ha: 
ri ini mendadak menurun. Harga 
mas jang beberapa waktu jang la 
lu telah mentjapai Rp 50,— per 
gramnja kini turun mendjadi Rp. 
47 per gramnja. 

Hanja harga tekstil jang nam- 
paknja masih belum djuga turun. 
Hal ini mungkin akibat dari pada 
adanja peperangan di Timur Te- 
ngah dan adanja kabar2 tertutup 
nja Terusan Suez sehingga kapal2 
jang membawa barang? impor ti- 
dak dapat datang di Indonesia. 

  

dibuka kembali untuk pentjalonan 
wakil ketua, Il. Ternjata, bahwa 
satu2-nja tjalon ialah K. R. Fa- 
turachman: Kasnawi (NU), se- 
hingga dengan aklamasi ia ter- 
pilih djadi wakil ketua II. Pemi- 

|lihan wakil ketua III dilangsung 
kan Rebo pagi. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa timbang-terima . pimpinan 
sidang Konstituante kepada ketua 
jang baru terpilih, masih belum 
idilangsungkan, karena hasil pe- 
milihan itu masih: menunggu 
pengesahan Presiden. 

Rap Ppt 3 

sa 
a 

mm $$ 
Fu 
23 

»gurem” (kutu2 ajam) 
a waktu, terutanya dim 

AI MKP 

  

ae YO SAPBAB: Kan? Gi: AAA        
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PERUSAHAAN GENTENG DI 
"KEBUMEN MAKIN MADJU. 
Di Kebumen, karesidenan Ke- 

du, kini oleh H. Mochtar sedang 
dibangun sebuah perusahaan gen 
teng jang modern dengan  biaja 
Rp. 750.000,—.- Dari djumlah tsb. 
Rp. 500.000,— adalah untuk mem 
beli mesin2 pres genteng dari 
luar negeri. Selandjutnja dikabar 
kan, bahwa didaerah Kebumen 
kini terdapat 53 buah perusahaan 
genteng dengan Lk. 550 orang 
pekerdja. Tiga diantara perusaha 
an-perusahaan bekerdja dengan 
mesin2 modern dan djumlah pe- 
kerdjanja ada 362 orang. Patut 
dikabarkan, 
teng Kebumen 

bahwa pasaran gen- 
itu kini makin 

luas, jaitu selain di. Djawa' Te- 
ngah, djuga sampai di Kaliman- 
tan, Djakarta, Surabaja dan Su 
matera Tengah. 

KUDUS 
RADIJEM, DIMANA ENGKAU ? 

Penulis Rukun Kampung ,,Bu- 
di Pantjadarma ,,Djatiwetan Ku- 
dus minta kita kabarkan 
anak perempuan umur 9 tahun ber 
nama Radijem “binti Pardi alias 
Partoredjo berasal dari Sendang- 
redjo Ngrewan Katjamatan Ngari 
ngan Purwodadi sedjak achir bu- 
lan Oktober j.l. sehingga ditulis- 
nja berita ini tidak diketahui ke- 
mana perginja. Kepada jang ber- 
wadjih. kedjadian tsb telah dila- 
porkan. 

Porsonalic. 
SIAPA: APA- KEMANA? 

| 
5 t 

PRESIDEN SUKARNO KE 
DJAWA TIMUR. | 

Dari Universitas Aerlangga Su- 
rabaja didapat kabar, bahwa Pre 
siden Sukarno pada tanggal 24/11 
jang akan datang akan tiba di 
Surabaja dan memberikan tjera- : 

kepada para mahasiswa Uni:.L 

versitas Aerlangga chususnja dan|jang keseluruhannja akan terdiri 
mah 

para mahasiswa serta peladjar 
lainnja di Surabaja pada umum- 
nja. Tjeramah itu dinjatakan se 
bagai pengganti amanat jang se 
dianja hendak diberikan Presiden 
Sukarno. pada peringatan Dies 
Natalis II Universitas Aerlangga 
pada: tanggal 10 Nopember jang 
lalu. Presiden Sukarno ketika itu 
tidak datang di Surabaja, karena 
pada..hari..itu melantik..para ang 
gauta Konstituante di Bandung. 

Dari. pihak Kantor . Propinsi 
Djawa Timur belum bisa didapat 
keterangan tentang atjara lain? 
nja dari Presiden Sukarno di Dja 
wa. Timur, malahan setjara res 
mi Kantor Gubernur belum me- 
ngetahui tentang akan datangnja 
Presiden 'itu, 

KOLONEL WARROW BER- 
ANGKAT KE PEKING. 

Dengan kapal ''Tjiwangi” hari 
Selasa pagi telah berangkat Ko 
lonel Warrow menudju Peking 
untuk memangku djabatannja jg 
baru sebagai Atase Militer R.I. 
disana. Tampak mengantarkannja 
dikapal beberapa perwira serta 
sanak keluarganja dan banjak te 
man2nja, pula pihak kedutadn R. 
R.T. di Djakarta. 
Dapat ditambahkan, bahwa dg 

kapal itu djuga berangkat kem- 
bali ke Tiongkok Misi Seni Akro 
bat Peking jang terdiri dari 46 
orang itu. Rombongan ini sampai 
dikapal diantar oleh anggota? pe 
ngurus Lembaga Persahabatan 
Indonesia Tiongkok Djakarta, 
utusan2 Lembaga? dari perbagai 
daerah, pihak kedutaan R.R.T. 
dan pengurus Perserikatan Per- 
kumpulan2 Tionghoa di Djakarta, 

  

bahwa ' 

  

| 

hukan oleh tjabangnja di Indo 
nesia, bahwa kaum buruh minjak di Sumatra telah menolak 
untuk memuatkan minjak kedalam kapal2 jang akan pergi ke 
Singapura dan Malaya. Aksi boikot kaum buruh ini telah me 
nimpakan akibatnja kepada Standard Vacuum Oil Company 
kepunjaan Amerika dan Shell € ompany kepunjaan Inggris Be 

  

  

'TJOBLOS. 
Di Surabaia, diantara pemuda2 

nakal, ada ugal-ugalan model 

baru Fu 

Njoblos paha pemudi2 jg. se- 

dang lewat atau naik sepeda. 

Sir-pong jg. sok diail tetapi se- 

lalu nuchter-praktis ini mau num- 

pang tanjak: ,,Loo kok njoblos. 

Kan lebih ,,sjuur” (kata orang 

Medan) kaluk........ »adjiwit 
sadja!!” 

Ja, toh?!! 

E 

PERATURAN MAHAL. 

Menurut perhitungan, sidang 

konstituante ig. bertele-tele me- 
njusun peraturan pemilihan ketua, 

beajanja tidak kurang dari 

Rp. 690.000, —. . 

Sir-pong tjuming mau bilang : 

Ini, loo, ke-Zilokan Indonesia. Se- 

makin tele-tele bersidang, kok 

semakin tinggi penghasilan ang- 

gotanja. 

       
  

Pantes sadja rakjat dibiarkan 
terus thele-thele........ 

MINJAK. 

Eropah Barat mulai teriak2 

"kekurangan minjak. 
Dalam soal minjak ini memang 

Indonesia tampaknja lebih mu- 

djur. Segala matiam miniak tidak 

karang-kurang. Dari bensin, mi- 

njak tanah, miniak twee-takt, mi- 

njak samin, tjukup banjak. 3 

Sampai-pun ,,minjak-gosok” tu- 

rah-turah. 2 : 

nGgak pertjaja? Boleh sekali- 

sekali datang di Pasar Djohar. 

Sir-pong. 

“sport | 
KES. PERSIB BANDUNG 

DJUARA. | 3 

PERTANDINGAN sepakbola J8 

memastikan untuk mendjadi, djua 

ya segi tiga antara kesebelasan? 
Persib, Persema dan POP Dja- 
teng telah dilangsungkan . Rebo 

'sore kemarin dilapangan Stadion 

Semarang antara kes. Persema Ma 

lang melawan kes. POP Djateng. 

Adalah sedikit diluar Saka ae 

wa dalam pertandingan tadi kes. 
Persema dapat mengalahkan 1—0 
kes. POP jang umumnja diduga 
akan keluar sebagai djuara, kare 

ma. dengani |(mbin? :3eri kedjuaraan 
tadi akan dapat direbut POP. Ter 

    
Nnjata keadaan (tidak (menghendaki 
demikian, sedangkan garis, depan 
POR: xsdre'itu tidak imeripunjai Ii 

-thongh sama sekali“ dan 
Kasi haak2 Malatejang ter 

diri dari pemuda? melakukan per 
tempuran jang patut dipudji, baik-— — 
garis penjerangnja jang sekalipun 
kadang? ,pintjang. dan garis bela- 
kangnja. Dengan” kemenangan 1— 
0 tadi, "maka kedjuaraan tsb. dja 
tih pada Persib Yamdimg, POP 
menduduki, no.2? dan, Persema no. 
3... Masing2 menerima .piala2 jang 
tersedia. TE Gang 2 

PEKAN UDJIAN KETAaNGKAS- 
AN KE II MOBBRIG. DITUTUP. 
Rebo pagi ini, Pekan “Udjian 

Ketangkasan ke II Mobbrig. Selu 
ruh Indonesia jang diadakan mu 
lai tgl. 14 s/d 21 Nopember di Se 
marang telah ditutup oleh Kepa 
la Polisi Negara Sukanto dalam 
sat upatjara jang mendapat per 
hatian dari para undangan dilapa 
ngan Kalisari Semarang. Seteiah 
Pak Kanto menutup dengan res- 
mi pekan tadi, kemudian beliau 
meninggalkan lapangan Kalisari 
untuk bertolak kembali ke Djakar 
ta. Pada upatjara tersebut diada- 
kan pembagian piala2/hadiah? dll 
kepada para pemenang dalam per 
lombaan tersebut dan sebentar 
malam djam 19.00 di Balai Kepo 
lisian Djateng, Djl. Gadjah Mada 
akan dilangsungkan malam perpi 
sahan. Mengenai hasil?nja akan 
disusulkan belakangan. " 

'ATLIT? INDONESIA BERLATIH 
DI MELBOURNE. 

Atlit2 Indonesia jang akan' me 
ngambil bagian dalam Olympic 
Games, kini telah mulai berlatih 
untuk menjesuaikan diri dengan 
keadaan iklim di Australia. Para 
pemain2 sepakbola dibawah pimpi 
luan pelatih Tony Pogacnik dan 
jatlit2 Indonesia telah mulai ber 
latih dilapangan2 jang disediakan 
diperkampungan Olympiade. Demi 

|kian pula perenang2, djago ang- 
'kat besi, djago anggar serta pe- 
i nembak Indonesia telah memper- 
3 diri untuk pertandingan? 

. 

jang akan datang. Sampai seka- 
rang belum diketahui siapa jang 
akan mendjadi lawan kesebelasan 
Indonesia nanti, karera akan dia 
dakan undian mengenai pertandi 
ngan sepakbola itu. 
Dalam pada itu dikabarkan, bah 

wa Habib Nasution- akan mengam 
bil bagian dalam nomor renang 
100 dan 400 meter gaja bebas, 
dan ia akan berlomba dalam seri 
kedua. Djago angkat hesi Indone 
sia untuk kelas bulu Liem Kiem 
iLiong akan bertanding melawan 
djago angkat besi dari 15 negara. 
Dalam perlombaan lari 100 meter 

dari 12 seri, J. Gozal akan ber 
ilomba dalam seri ke-h 

TJIREBON 
| AKSI TOTAL SBRI. 

Buruh2 B.A.T. Tjirebon jang ter 
'gabung dalam SBRI, pada hari 
Djum'at minggu jl. telah mengada 
kan aksi total meninggalkan tem- 

ipat pekerdjaannja. Aksi ini lama 
jinja dua djam untuk seluruh de- 
ipartemen, kantor, gudang2' dan 
pendjaga fistrik dari pkl 14.00 
sampai 16.00 dan 24 djam untuk 
Gepartemen ,,&” dari dj. 14.45 
sampai 17.45.— Dapat dikabarkan 
bahwa alisi ini merupakan kelan- 
djutan aksi protes berupa meng- 
hentikan pekerdjaan overtime jg 
dilakukan pada Rabu sebelumnja, 
berkenan dengan agresi militer 
Inggeris cs kewilajah Mesir. 

TIMBANG TERIMA KOMANDAN 
RES. INF. 9 

Hari Saptu pagi di Atoon? Ke 
djaksaan Tjirebon telah dilang- 
sungkan timbang terima djabatan 
komandan Res. Inf, 9 lama dari 
tangan Let. Kol. Kemal Idris ke 
tangan Major. Widagdo. Selain 
itu djuga telah dilakukan tim- 
bang terima djabatan kepala staf 
Res. Inf. 9 dari tangan Major 
Djauhari ketangan Major Musta 
fa Sudirdja. Upatjara ini dihadali 
ri pula Panglima TT III Let. Kol. 
Suprajogi dan pembesar? setem- 
pat. Dapat ditambahkan bahwa 
Let. Kol. Kemal Idris dalam upa 
tjara ini tidak hadir. Seperti di 
keritakan Let. Kol. Kemal Tdris 
dipindahkan ke Staf divisi di Ban 
dang, 
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an|kan Undang2 Dasar 

Polisi PBE 
tunda . 

tannja Di h 
F. Ma K mandan 

  
   

    

  

       

Lersa da waro bahwa pengir | 
Ian satuan polisi PBB ke oi 
Sang nba | dilakuka: 

reaa sampai djam 11.30 GM1 
hari Selasa komar r 2 tai 
rantjis di Cyprus belum lagi 
memberikan SANG 

Moe menerangkan bahwa mak 
sud penempatan polisi PBB di 
Port Said itu “adalah” guna mela 

“kukan tugas -kepc untuk 
menijegah timbulnja sen 

    
keuter 

London bahwa menurut ketera, 
ngan2 dari kalangan jang patui 
cipertjaja, Mesir bersedia membo 
jehkan penempatan beberapa satu 
an polisiPBB: didaerah Terusan 
Suez sesudah pasukan2 Inggeris 
— Perantjis ditarik kembah, ja 
itu untuk mendjaga pekerdjaan 
membersihkan Terusan Suez. 

Seterusnja diterangkan, bahwa 
sekdjen. PBB telah menjetudjui 
pendapat Mesir pahya Asnaniak 
an darj pasukan2 polisi PBB ita 

  

harus meninggalkan daerah teru 
san, sesudah pasukan2  Inggris- 
Perantjis ditarik kembali, untuk 
ditempat... didaerah . demarkasi 
Mesir-Israel tahun 1949. : 
.Selandjutnja diumumkan bah- 

wa pemerintah Mesir telih me 
ngirimkan nota kepada PBB. da 
lam mana dinjatakan,bahwa ser 
dadu2 Inggris-Perantif di Por 
Ssid menindas : k  sivik 
Mereka mendjalankan hukum 
militer, walaupun resminja tidak 
pernah diniatakan berlakunja hu 
kum militer. (Antara) 

JORDANTIA HENDAK 

BATALKAN PERDJ A
N 

DJIAN DGN INGGRIS. 

nia pada- hari Selasa me 
nuntut supaja pemerintah 
Jordania batalkan per- 

djandjian  Jordania-Ing- 

gris. Nk 

PEMUKA2 ISLAM JANG ME- 
NINA SO 

“3 Orang diantara "rombongan | 

pemuka? Islam jang men dakan 

penindiauan ke Soviet. Uni “sete| 
lah beberapa hari berada di Pe 

  

“ 

  

berangkat menudju tanah air via! 
Ranggoon. 6 Orang lainnja jang 
kini. diuga masih berada di Pe- 
king karena kesulitan pengang- 
kutan. menurut rentjana baru 
bertolak dari. Peking via Ra- 
ngoon pada tgl. 20/11-56. . 

  

   
   

bilik Indonesia, 2 eristiwa Timur Tengah dan Ho- |sri 

r| Mengenai pendidikan din pe 
tIngadiaran. mendesak pada peme 
Printah (Kemenierian PPK) uncuk 

Dean di sekolah2 pemerintah: me- 

“Fan instruksi Kementerian 
Jiang lalu, tentang pakaian olah 

pemerintah 

   

king, pada tgl. 9/11-56 jl. telah Diperbatasan: Ho- 

n 

Ikerangkan bahwa bagian2 kesa- 

   

    

    

  

Ibatasan Jugoslavia-Hongaria tlh. 

"Isfavia tsb. tembakan2 seru telah 

yI menurut kabar2 tembakan2 
Imungkin adalah bentrokan 
terdjadi antara 

taan jang menjerukan Ke 
len, agar bersedia memenuhi 
Partai Masjumi guna menga 

in partai2. K itu, kon 
can pula 4 buah resolusi me 

1, pendidikan dan pe 
   
   

  

bekerdja dan berusah, sekeras2 
ujar agar segera dapat menghasil 

1 Republik 
Indonesia. : 

membaralkan ketetapan penaik-- 
2 uang udjian umuk tahun pela 

jaran sekarano ini dan mende 
sak tet:pnja dipakai peraturan 
Iiang lama. Pe 

| Ketjuali itu didesak pula ke- 
rada pemerintah supaja: melak- 
sanakan peladjaran agama seba- 
gai mata-peladjaran jg diharus- 

  

   

ngeluarkan madjalah jg baik bagi 
»ara peladjiar jang dibagi dgn 

|siarat2 seringan2-nja melalui se- 
|tolah2 guna mengatasi meradja 
elania bat'aan2 tjabul dikalangan 
seladjar: menegaskan kembali ke 
pada seko'ah2 dalam melaksana 

PPK 

raga bagi peladjar puteri jane 
selaras dengan kebudajaan/kesu- 
silaan bangsa Indonesia. 

| Tentang masalah Irian Barat 
konperensi itu membenarkan dar 
menjokong sepenuhnja tindakan 

: memasukkan soal! 
Irian Barat kedalam sidang umum 
PBB: jang akan, datang. 

| Dalam pada itu didesak kepa- 
da pemerintah untuk seterusnja 
melandjutkan usaha tsb. dengar 
tindakan2 jang njata dlm rangka 
dan semangat penjelesaian revo- 
lusi nasional 17 Agustus 1945: 
dan mendesak pada partai2 serta 
organisasi2 untuk  mewudjudkan 
program revolusi mengembalikan 
Irian Barat kedalam Republik 
Indonesia jang didukung semua 
aliran dan golongan. 
Mengenai peristiwa Timur-Te- 

ngah, konperensi mendukung se- 
»enuhnia. sikap dan tindakan pe- 
merintah, resolusi2 DPR - dan 
DPRD Peralihan propinsi Djawa 
Timur jang menganggap Inggris- 
Perantjis-Israel sebagai agressor. 

  

Djurubitjara tsb me 

apa jang dikatakan oleh ment 

Ika madjlis rendah dalam bular 

antara  Israel-Inggris-Perantijis 
mengenai aksi militer mereka 
terhadap Mesir”. Seterusnja dji 
rubitjara tadi 'mengemukakar 
bahwa kem. luarnegeri Inggri: 
telah membantah pula kabar? 

| mengenai persekongkolan angk: 
tanperang Inggris-Perantjis-Isr: 
el, (Antara).- « Sa 

Roderick Men- 

" Dabik'iDada: 
A.P Amerika: Di) Ti. 
mur 'Djauh Siap : Ha 
“dapi ISegala Jang 
Merintangi Djalannja 

| PEMBANTU MENTERI Ang 
Ikatan Darat Amerika Serikat, 
George H. Roderick jang sedang 
mengadakan kundjungan keliling 
pangkalan2 A.S. di Timur Djauh 
menerangkan hari Selasa di Ma 
nila, bahwa angkatan perang 
Amerika Serikat di Timur Djauh 
sudah dalam keadaan bersiap uik 

krisis dunia. 

lasa petang dari Bangkok. Sia- 
rat2 angkatan perano'” Amerika 
Serikat di Timer Djauh sang t 
memuaskan terbanding waktu jg 
manapun, katanja lebih landjut. | 
Mereka sudah bersiap utk meng: 
hadapi segala " jang. merintangij 
djalannja, demikian: Roderick me 
nambahkan. Dalam kundjungan 
itu ia disertai pula oleh wakil: 
kepala siaf operasi angkatan daj 
rat tentara AS. dan 5 pembesar 
lainnja. (Antara) 

—   Seterusnja didesak kepada pe-' 
merintah, agar bersikap dan ber- 
tindak lebih.tegas mengenai aores 

konperensi tsb. 
solidaritet dan simpati terhadap 
rakjat Hongaria dan Polandia. 

: (Antara) 

Suatu tuntutan pembajaran kem 
bali sedjumlah Rp. 60.000.— telah 
diadjukan oleh penduduk Koto 
Salak wilajah Koto Baru kabupa- 

bung agn penempatan orang2 
transmigran umum di Pulau Mai- 
nan, Kabupaten Sawah Lunto. 
rupa pembelian harga pekajuan 
  

Nehru Tjela 

Ja tindakan2 kekerasan 
rukan dunja supaja me 

    

    

      

  

1» Jugoslavia 
Diperkuat ? 

SUMBER2 JUGOSLAVIA me 

tuan tentara Sovjet jang ditempat 
kan dikota2 jang letaknja diper- 

Mpesink, demikian dikabarkan 
| UP. Menurut sumber2 Jugo 

terdengar pada hari Selasa subuh 
selama 2 djam. Mereka katakan, 

1 itu 
jang 

kesatuan2 ber- 

motor Sovjet dengan kaum pem 
brontak. 
Dikatakan pula, bahwa pasuk   

     

  

     

  

Njan-pasukan tentara. Jugosiavia 

ia O kini dipersiapkan ditempat2 jang 

: Hongar esiJstrategis sepandjano perbatasan 

stria, € itu. Demikian pula — dikabarkan 

sih terus sadja bertambah besar, mereka ditempatkan disepandjang 

dengan tambahan kira2 O|garis perbatasan dengan Ruma- 

orang sehari.“ v- #nia. Tetapi hingga kini belum 

Sementara itu, dingagikan, de ida, penegasan. resmi mengenai 
ngan resmi oleh  pemerintahjhal itu. Sumber2 janp dapat di- 

Austria Selasa di Wiena, bahwa|pertjaja dalam pada itu mene- 

djumlah kaum pengungsi “dari |gaskan adanja gerakan2 tentara 

Hongari, jang sudah didaftarkan|Jugoslavia. Dikatakan. '” bahws 

di Austria ada kira2. 38.600jada 6 orang serdadu Soviet ig. 
orang. Djumlah jang sesungguh-|tersesat djalan hingga melintasi 
nja mungkin lebih dari 40-000)garis-.perbatasin Hongaria-Jugo- 
or.ng, mengingat bahwa,, 
ribu pengungsi Nata t 
tas tanpa mendaftarkan 
ri negara2 lain sudah 

   

  

   
    

     
   

     
   

   

   

   

        
   
    

   

rima 31.000 orang 
ri Hongaria. : i 

Menjambung 
rs Hammarskjoeld, , 
terangkan bahwa van .sebanjak 
antara 9 djuta sampai 11 djuta 
dollar, dibutuhkan sel. 
jad. ini, untuk mena Ag, | 
beri maka, dan dekan KPI 
kaum pengungsi itt 

  

      

  

reka. Laporan tad 
ri wakil komisaris .agun 
urusan kaum pengungsi. 

keras lagi untuk dapat mentjuk 
pi kebutuhan2 jang pling me 

4 desak bagi pengungsi2 i 

  

   
    

    

  

1 diterima 
pernjataan kesediaan untuk mene 

i pengungsi da: 

laporan " sementa 
seterusnja di 

mpung, memj" 

'itu, serta untuk 
mengangkut mereka kenegeri-ne 
geri jang brsedia Ta impung me 

. PBB 
gungsi. jang se| 

terusnia mengatakan bahwa maj' 
sih dibutuhkan usaha jang lebih 

si a.. (Antara) Lian 

Kata U Nu: 
Aksi Inggr.-P'tjis” Di 
Mesir?& "Sovjet”Un!!D' 
Honggaria' K edua-Dua- 
. nja Pantas Dikutuk 

U NU, bekas P.M. Birma, me 
igatakan. di Calcutta: Selasa bhw 

esi Inggris-Perantjis terhadap 
Mesir dan aksi Sovjet di Honga 
(ria itu ,,sedjenis” dan kedua-dua- 

  

  

   

  

— PERDANA MENTERI India, Nehris, hari Senin mentje 
Pangan ai martin "sambil menje 

an - asi 

tmgkat lebih tinggi. Membuka perdebatan tentarig Situasi, in 
ternasional dalam madijelis rendah, Nehru "mengatakan bahwa 

besar sekalipun tam rentj: hasit, sebe 
marnja - telah mepuperiilahkan ketidak Li wp Map 
untuk menghadapi keadaan.” Du DALAM Bk 

Kekerasan 
& Persekutuan' Militer! 

“kerdjasama' internasional | 

  

      
5 bersendjata oleh negara2 

    

Saja harap krisis dewasa ini 
dapat diatasi dan setelah itu 
orang mengambil langkah? lebih 
landjut kearah perlutjutan sen- 
djata dan dihapuskannja perse- 
kutuan2 militer jang telah  ter- 
bukti tidak berguna itu, demikian 
Nehru. Menurut Nehru, adanja 
bom? atom dan hydrogen mem- 
butuhkan adanja kerdjasama in- 
ternasional tingkat lebih tingg: 
dan seterusnja menanja apa guna 
nja persekutuan2 militer. Menu- 
rut Nehru, persekutuan2 itu tidak 
membawa perdamaian dan  ke- 
amanan, melainkan menimbulkan 
kesulitan2. 

Pakt Bagdad sudah mati, SE- 
ATO tidak terdengar lagi sedjak 
lama, sedangkan  perdjandjian 
Warsawa menimbulkan reaksi di 
negara2 Eropa Timur. Mengenai 
NATO, kita melihat pertentang 
an-antar, negara2 dalam perseku 

seterusnja- mengupas 

         

    

  

HR 5 : Ng - 

| Dari bugaan Semula |f 
eIBanjak Bangunan2 - Mesdjid2 - Geredja2- | 
| Rumahsokit- Hantjur.— Mesr Butuhkon 

Bantuon Dengan Segera 

Ireka sangat meraerlukan bantuan2 untuk memulihkan keru 
j Rita Tora bara Arema mereka derita s€bagai akibat 

da-lagresi Inggeris dan Perantjis. Didalam seruan jang dikeluarkan 
soloieh kedutaan besar Mesir di Djakarta, dikatakan bahwa Me 

Isir memerlukan bantuan2 untuk membangun kembali rumah2, 
Iramahsakit2, mesdjid, geredja dan pabrik2 jang telah dihantjur 

ri luarnegeri Inggris Lloyd dim 

Oktober jl, jaitu bahwa ,.tidak 
ada persetudjuan terlebih dulu 

menghadapi setiap kemungkinan | 

Roderick sampai di Manila Se 

tuan ini, demikian Nehru. jang 
menegnai 

| Kerugian 
   

   

  

5 ag 3 12 

   
   

  

MESIR PADA HA - 

2 

lukan bantuan ebat2-an. 

: Pen erbang2 Peran 

|, feji 
Di 

Merek: 

     
        

  

Sinai Di,Piha : 

  

   

unakan Bom2 
Yapalm 

HARIAN INGGRIS ,,Man- 
chester Guardian” hari Selasa 

nja di Cyprus (pusat komando 

menjerbu ke Mesir), jang menja- 
iakan bhw penerbang2 Perantjis 
jang berpakaian seragam angka- 
tan udara Perantjis telah mem- 
bantu tentara Israel waktu Israel 
menjerbu kesemenandjung Sinai, 

Dalam serangan terhadap wi- 
|lajah Mesir tadi penerbang2 Pe 
ranfjis mendjatahkan. bom2 na- 
palm (dibuat dari bensin pekat. 
jang seger. berobah djadi ,,api- 
tjair” pada saat mengenai sasa 
rannja, banjak dipakai Perantjis 
Waktu Per.ng di Vietnam dan 
'djuga di Aldjazairia). Harian Ing 
|gris tadi mengatakan bahwa ke 
|respondennja di . Cyprus, Jimes 
Morris, belum lama berselan 
Ini mengundjungi Israel. : 

! London dan Paris bi- 
ngung ? 

Sebagaimana. diketahui, waktu 
perang masih berkobar dengan 
hangatnja disemenandjung Sinai 
dan di Port Said, komunike mar-   

" Bergangurg 

muat laporan dari koresponden- | 

pasukan2 Inggris-Perantjis jang | 

Materieel 
bih Besar 

sa telah menjerukan bahwa me 

1 " Ikan oleh musuh. Dikatakan bahwa Mesir djuga sangat memer 

| enghindari 
segala pertanjaan tadi, dan mer'| 
'djawabnja dgn mengemukakar 

| Dinjatakan bahwa setiap usa- 
ha didalam membantu korban2 
Iterutama sekali di Port Said, ada 
lah diumpamakan ikut serta di 
dalam memelihara dan mempe: 
tahankan kemurnian piagam P. 
'B.B. serta menghargai sepenuh- 

knja mereka jang gugur calam me 
|dan' pertempuran guna memper 
| hankan perrdamain jarg abadi. 
| Peristiwa jang menjedik can jang 
terdjadi di Timur Teng h achir2 
ini telah menjebabkan senderita 
an dan kehanijuran pa a pendu 
'duk sipil janp tak berd..sa sama 
sekali. Mereka telah cjadi kor 
ban keganasan musuh -— Ingge 
ris, Perantjis dan Israei — jg 
telah bersepakat melunt,urkan se 
rangan2 hebat. jang belum per 
nah dialami oleh sedjarah seka 
lipun terhadap Mesir, 
Dunia telah menjaksikan sua 

tu penjembelihan jang  kedji, 
pembunuhan jang ganas setjara 
besar2an. Hal itu Tg Maa: ea 
babkan karena jang  mendjadi 
korban telah bertekad untuk 
penganiajaan, dan membela dir' 
membela diri dari penghinaan, 
bagi kemerdekaan. 

Kerugian diluar dugaan, 
Kerugian materiil jang diderita 

oleh Mesir adalah besar sekali 
dan diluar dugaan: kita semula. 
Bangunan? seperti rumah, toko2, 
rumahsakit, gudang? dsb.-nja te- 
lah musnah akibat pemboman jg 
ganas itu., Agressi Inggris dan 
Perantjis jang lebih dahsjat dan 
mengerikan dirasakan oleh pen- 
duduk kota Port Taufik. 

Penduduk kota Port Said jang 
telah menundjukkan kepahlawa- 
inan mereka - mempertahankan   kas besar angkatan perang Mesi 

menjatakan bahwa pesawat2 ter 
tang Perantjis jang berpangkalan 
di Israel ternajta membantu ten- 
tara Israel dan ikut menjerang 
Mesir di Sinai. Komunike ini di 
bantah keras oleh Inggris-Peran- 
tjis ketika itu. 

Hari Selasa, kementerian Iwa 
negeri Perantjis di Paris menga- 
takan bahwa tulisan harian Ing- 
gris tsb. ,,sama sekali tidak be- 
nar.” Tapi-sementara itu di Lon- 
don, djurubitjara kementerian luar 
negeri Inggris mengatakan bahwa 

si Soviet Russia di Hongaria dan ten-Sawah- Lunto/Siajundjung ke ia ,.tidak dapat membantah” be- 
Polandia. Pada achir resolusinja pada Djawatan Transmigrasi Su- rita tsb. Dikemukakannja bahwa 

menjampaikan matera-Tengah di Padang, berhu- menteri luar negeri Inggris tgl. 
31 Oktober jl. mengatakan bah 
wa Inggris-Perantjis ,,tidak ada 
persekongkolan antara — Inggris- 
Perantjis dengan Israel” waktu 
menjerbu Mesir. (Antara) 

3 GUDANG PERUSAHAAN? 
BESAR DI DJAKARTA 

Tiga gudang jang penuh berisi 
-barang2 “dagangan milik: perusa- 
haan2 dagang: didjalan Kopi dan 
Kalibesar-barat ? Djakarta" Kota, 
'Sener' malam" telah habis 'terba- 
'kar, akibat terbitnja kebakaran 
ditempat itu. Gudang2 jang ter-, 
bakar.itu antara lain adalah milik. 
€.,V.. Gemilang”... N.. V. 
Tiong Hin, dan, laindain, | jang 
penuh berisi. barang2 ..penting, 
seperti ban-ban mobil, rokok, mi- 
njak kelapa dan sebagainja. Ke- 
rugian ditaksir berdjumlah lebih 
dari Rp. 1.000.000.— 

Bunuh Diri Kare- 

na Tak Lulus? 
SEORANG murid S.G.A. laki 

laki bernama Suta (18 tahun) 
Senen malam telah mentjoba riem 

dalam sebuah gudang kaju di- 
pinggir djalan- Ardjuna, 
dung. 
berlumuran darah Suta 
kerumah sakit. Menurut 
ngan, polisi 

dalam gudang itu. 

murid SGSA, bertempat   
rut Nehru, persekutuan2 itu telah 
muntjul karena rasa takut. 

tan perang Uni Sovjet, 
kan Uni Sovjet takut dengan ang 
katan perang negara2 Barat. 

Kemudian 

pemerintahan komunis 
di Hongaria ternjata 

besar daripada kegagalan 

bahwa kita semua, baik kita 
orang komunis maupun non-ko- 

kian Nehru. 

tudjui,   
nja mengatakan bahwa tjampur 
|tangan di Mesir dan di Hongaria 
itu telah merendahkan deradjat 
pemerintah2 Inggris-Perantjis-Uni 
Soviet dimata dunia. Kedatangan 

U Nu di India ini adalah untuk 
ikut serta dalam upatiara2 ber- 
talian dengan ulang tahun 
lahiran ke-2500 Buddha. 

  

  

nja patut dikutuk. U Nu seterus . 

ke-i 

      

   

  

   

  

   

    tan PER NI SE Jz tepat ialah setelah tokoh2 politik negara2 satu persatu. slavia hari Selasa dikabarkan 

IND IA BERSED VIA u kak Ikut seperti sel rang ini. " Krisis di tjangkan oleh peristiwa2 di “'o- kembali di ibu-kota. — Demikian | telah sampai pada Suatu perten- 

serta dalam konperensi 4 negara Timur-Tengah dewasa ini telah| pa-Timur, sedang reaksi Am ka Sutomo. 1. D. Weerasekera dari Ceylon tangan besar jang kedua dengan 

mengenai perlutjutan sendjata selmenghilangkan anggapan jangj terhadap saran Bulganin itu, Yan 4 Kk, 50.000 PELADJAR SMP/ menjarankan supaja PBB mendi-| pemimpin2 Kremlin, Menurut be- 

bagaimana disarankan “oleh 
ganin, bila negeri2 Ia 

    
  

setudju, demikian tulis "Times ofllah pihak telah tidak memung- 
India”. hari Senen. Kenj an, |kimkan meletusnja perang dunia, 
balsva masalah tsb. kini dibitja-|kata harian tadi. 
rakan dalam PBB itu tak perlu| 
berarti tak perlunja diadakan 
rundingan2 jang tak begitu for- 

       

    

hil te madidodid tatarta di : tar 1 i i h i i 4 i i leh PBB. Hendak- sasi" — dan masa depan Tit 
mil serta rudingan2 lainnja diluar lina belakang ini merupal Dan setidak-tidaknja, orang ha- buat oleh Komite Aksi Peladjar, dirundingkan o 'k- e depan ito 

organisas bg ama nga Ka Bata lebih landjut Ie rus ANA bahwa Moskow jaitu supaja pemerintah mentja- Inja prinsipnja sudah disetudjui sebagai seorang pemimpin komu 

0. Perlunje ik. mentjaj ata | dengan sungguh2 hendak mengu- Put peraturan Kementerian PP (dalam — persidangan — Madjelis nis Jugoslavia, demikian dilapor   ra2 dari kedudukan kejakinan 

   

- biasa, bahwa "dipunjainja sendja- 
'Ita-sendjata hidrogin dikedua be- 

Sementara itu para penindjau 
di New Delhi berpendapat, bah- 

wa usul perlutjutan sendjata So- 

ii sa-larah itu. Uni Sovjet. berunding 

e | serta 

begitu besar kekuatan, jang tak dapat digon- 

Inggris. Menurut Nehru, tinda 
kan itu tidak akan memperbaiki 
keadaan melainkan bisa lebih 

: | ja. (Antara) memburukkannja (An ara) 

  

     

  

dia Ikutserta Komp. Perlatju. 
ata Disarankan Sovje 

tukan. Kemudian harian tersebu 

an dunia dari soal 

rangi atau melenjapkan ketega 
ngan jg berbahaja dewasa ini. 

  

lahirnja persekutuan2 itu. Menu 

Ne 
gara2 Barat takut dengan angka 

« 'sedang 

Nehru membitjara- 
kan masalah "isme”, komunisme 
dan lainnja, dan mengatakan dji- 
ka dalam waktu 10 tahun sedjak 

dibentuk 
rakjatnja 

tidak bisa dirobah djadi komunis, 
hal itu memperlihatkan suatu ke 
'gagalan jang saja anggap lebih 

coup 
militer. Hal itu s menundjukkan, 

munis atau anti komunis, harus 
berpikir lagi sedari baru. Demi- 

Politik pemerintah .dise- 

Politik luar negeri pemerintah 
India, seperti jang diuraikan oleh 
Nehru, hari Selasa telah diterima 
baik oleh madjelis rendah. Sebe- 
lum itu Nehru menolak tuntutan 
jang dikemukakan oleh beberapa 
anggota madjelis tsb. supaja In- 
dia meninggalkan Commonwealth 

memperingatkan, akan terlalu ter 
gesa2 kiranja unutk mengatakan 
usul-usul Bulganin jang demikian 
luasnja sebagai suatu taktik be- 
laka guna membelokkan perhati- 

Hongaria. 

Kosambi itu diberikan 
orang2 jang ada disana. 

atau bukan. (Antara) 

Siapkan Mosi 

lit Dewasa Ini 
OLEH BEBERAPA partai d 

mengatasi keadaan jang 

ngan Sutomo anggota 
(PRI) menurut siaran partainj 
kepada pers. , 

Bila mosi tsb. diterima 

artilah itu suatu zelfkoreksi besa 

gung-djawab akan kedjadian2 j 

Angkatan Darat dewasa ini. 

akan dimasukkan pada saat jan   
merupakan suatu hal jang menen-, syA DI SURABAJA TUNTUT 

ti PENURUNAN UANG UDJIAN. 
Hari Senin pagi |l.k. 

di Surabaja telah 

mur untuk menjampaikan resol 

- jang dianggap tidak sesuai ag 
|kemamyuan para peladjar, 

Na
sa
 

"Oetl . 

sunuh diri dengan sebilah pisau 

Ban- 
Dalam keadaan pajah dan 

dibawa 
ketera- 

telah menemukan 

sebuah sepeda dan seputjak surat 

Dalam surat jang ditinggalkan 

oleh Suta itu tertulis, bahwa ia 
tinggal 

di Kosambi: ia membunuh diri 
karena tidak lulus udjian dan ma 
lu terhadap teman2?nja. Dipesan 
kannja pula dalam surat itu, bah 
wa barang2 miliknja jang ada da 
lam rumah tempat tinggalnja di 

kepada 

Pihak polisi kini masih mengu 
sut perkara tsb. Sampai sekarang 
pisaunja masih belum diketemu 
Ikan. sehingga timbul keragu2an 
apakah is mentjoba bunuh diri 

Beberapa Partai 

Utk Atasi Keadaan Su- 

lam Dewan Perwakilan Rakjat 
R.I. pada achir minggu ini dju 
ga akan dimasukkan sebuah mo 
si, sebagai salah satu djalan utk 

sulit 

sekarang ini, demikian ketera- 
DPR 

oleh 
'D.P.R., kata Sutomo, maka ber- 

besaran dikalangan kaum politisi 
jang sedikit atau banjak bertang- 

diri, walaupun djauh lebih lemah 
dari kekuatan musuh, ditudjukan 
semata-mata untuk membela ke- 
murnian. piagam PBB. Mereka 
telah menunaikan suatu kewadji- 
ban, sebagai pahlawan bangsa 
dalam membela kehormatan dan 
kemerdekaan, sesuai dgn undang 
undang Tuhan dan undang2 ma- 
nusia. Mempertahankan diri dari 
serangan2 musuh adalah suatu 
pembelaan bagi prinsip2 kemer- 
dekaan dan perdamaian dunia. 

Djika 64 negar., didalam PBB 
telah bersepakat unutk menghu 
kum agresi Inggris-Perantjis jang 
tidak herperikemanusi an i'u, itu 
adalah bukti bangsa2 itu terharu 
akan ketaatan banssa Mesir da- 
lam membela kehormatan dan 
kemerdekaan mereka. 

Lebih njata lagi dua ' oran” 
menteri Inggeris telah meletak- 
kan djabatannja karena tidak se 
tudju tindakan pemerintahanni: 
terhadap Mesir. Perdjandjian ban 
tuan sendjat, dari AS jang diper 
untukkan bagi pertahanan . NA- 
TO: telah dilangear! terang2an 
oleh Inggeris-Perantjis, “karena 
ternjata sendjata? itu diperguns 
kan, untuk menjerang Mesir. De' 
mikian seruan Mesir jang: dik 
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KELUARGA : : 
« PELAKSANA 10 NOP. DL.» 
De DJAKARTA. 4 

Hari Minggu jbl. bertempat'-di 
Balai Peradjurit Djl. Dr. Wahidin 
Djakarta telah dilangsungkan per 
temuan ,,10 Nopember” (hari-Pah 
lawan) diantara tokoh2 pelaksana 
10 Nopember 1945 jang berada di 
Djakarta dan tidak berkesempatan 
menghadiri upatjara Hari Pahla- 
wan di Surabaja jang lalu. Perte- 
muan tersebut diselenggarakan 
oleh sebuah Panitia jang dibentuk 
untuk itu, jang diketuai Moch. Ef 
fendi, salah seorang tokoh 10 Nop. 
:jang berada di Djakarta. Tokoh2 
jang hadir a.l. Kolonel Sungko- 
no, Kolonel Dr. Mustopo, Roeslan 
Widjajasastra, Major Harijo, Pe- 
joh dari KRIS dll. 

  

  

Iuarkam oleh' kedutaanbesarnjas di| Naba 

"|. DIKABARKAN-bhw vsosusian 

  

— KARABIJN CONTRA PESAWAT TERBANG — 
Tampak pedjuang-pedjuang Hongaria menembak kapal-terbang2 
Rusia jang menjerang negerinja. 
dekaan negerinja, sebagaimana 

    
berdjoang melawan terhadap agressi Belanda di Indonesia, (Antara) 

4 

4 

Mereka berdjuang untuk kemer- 
Indonesia pada masa jang lalu 

  

kan kedudukannja jang baru. 

Mr, Astra selandjutnja menja- 
takan, bahwa ia sebagai perse- 
orangan dapat menjetudjui kalau 
kedudukan kedjaksaan itu disaat 
ini berada dibawah pengawasan 
kementerian kehakiman. Keperlu 
an ini terutama dirasakan kare 
na perlunja pengisian lowongan 
status | dari — kedjaksaan/djaksa 
agung itu, Apakah usul konsepsi 
menteri kehakiman itu dapat di 
terima atau tidak, sepenuhnja ter 

gantung kepada parlemen jang 
akan memutuskannja. 

Mengenai tuntutan  Persadja 
sendiri, mr. Astra  menjatakan, 
bahwa sampai sebegitu djauh jg 
diketahuinja, Persadja belum Ia 
gi mengemukakan setjara kon-- 
krit apa jang diinginkannja. 

Hal ini perlu untuk diketahui 
apakah Persadja ' menginginkan 
status sebagai ,.de vierde macht” 
disamping pengadilan sebagai 
de derde macht” dalam susunan 
ketata-negaraan kita sekarang 
ini. Apabila keinginan2 jg kon- 
krit itu sudah didapat, menurut 
Astra sudah sewadjarnja kalau 
suara mereka itu mendapat per- 
hatian sepenuhnja dalam 'sidang2 
konstituante jg akan datang ini: 
demikian mr. A. Astrawinata ja 
selain anggauta konstituante ada- 
lah djuga hakim pada pengadilan 

inegeri di Bandung. “ 
, 

Astra menambahkan, 
bendapatnja ini adalah terlepas 
lari kedudukannja sebagai 
orang hakim. : 

Perlu Ditentukan Kedu- 
dukanbaraDjaksa Agung 

Lp 
BERHUBUNG DENGAN adanja tuntutan ketua Persa 

dja mr. Senoadji baru2 ini, anggauta konstituante mr. A. Astra 
winata menjatakan pendapatnja, bahwa tuntutan sematjam itu 
memang perlu diperhatikan baik oleh parlemen maupun oleh 
dewan konstituante ini nanti. Kalau diingat, banwa kedudukan 
djaksa agung itu dimasa pendjadjahan Belanda berada diba 
wah kekuasaan langsung dari gubernur djenderal, maka sudah 
sepatutnjalah kalau sesudah kita merdeka ini segera ditentu- 

bahwal. 

se-| 

ChouToduh Ame. 
rika Akan Kua- 

. ka 

sai Suez 
PERDANA MENTERI R.R.T., 

Chou En Lai pada hari Scnen 
mepuduh, bahwa Amerika Seri- 
zat kini sedang berusaha untuk 
UYapat menguasai terusan Suez 
dengan berlindung dibelakang 
"BB, Menurut kantor berita Hsin 
Jua Chou telah mengatakan, 
bahwa ,,Amerika Serikat sedang 
berusaha untuk dapat menguasai 
ferusan Suez. dibelakang tanda 
nama PBB, supaja dapat me- 
maksakan ,,rentiana Dulles” ke- 
nada rakjat Mesir, hal mana me 
langgar kedaulatan Mesir”. 

Perdana menteri RRT mengata 
kan ini waktu berpidato didalam 
rapat umum jang dihadiri oleh 
100.000 ribu orang di Hanoi, ibu 
kota Republik Demokrasi Viet:- | 
nam. Dia tiba dikota tsb. pada | 
hari Minggu. Chou Asean 
bahwa Inggeris, Perantjis dan 
Israel masih terus memperkuat 

Mr Daljono 

  
  

  

(tuante 
8 ang 

Fraksi? NU “dan “Katholik dalam   
Fraksi NU: Ketua K.H. Masjkur, 
Wk,. Ketua F dan NI. HE... Zainal 
Arin dan KRH. Ali urida, Sekr. 
I dan II Maschoen dan R. Ali 
Mansur dan bendahara KH. Dim 
Iati. 

Fraksi Katholik: Ketua TI. J. 
Kasimo, Wk. Ketua R. P. Sugito 
Dwidjoatmodjo dan Sekretaris 
Mangrengsay. Selandjutnia oleh 
'Sekretaris Konstituante diumum- 
'kan. bahwa djiumlah anggauta 
telah bertambah 3 orang lagi 
hingga diumlah semuanja adalah 
477 anggauta. 

  

Clash“ AS-UR8S D 

Para utusan A.S. membantah 
tuduhan ini dan menjatakan bah 
wa kata2 URSS itu sengadja di 

A.S. Petrouchev dari URSS me- 

rongi kedaulatan negara2. 
gara2 Asia menerima 
ekonomi jang bertalian 

a . . - . 

ini bisa merugikan     
kan dan kesamaan deradjat. 

a 

telah membantu 

pemimpin “Thai sendiri 
T membiajai projek2 dengan 

jang melaksanakannjapun 

ranja mendapat latihan di AS 

Sovjet Dan Amerika Tuduh 
Menuduh Soal Tudjuan Ban 

tuan Ekonomi Mereka ' 

Parlementer Di Bangkok 
SIDANG KUNPERENSI Uni ArtarPariemen (IPU) di 

Bangkok hari Selasa merundingkan masalah bantuan ekonomi 
untuk nigeri2 Asia, dalam mana timbul pertentangan antara 
delegasi URSS dan AS. Dalam perundingan mengenai masa 
lah2 Perkembangan Sosial Ekonomi dan 
can Afrika, wakil2 Uni Sovjet mengatakan bahwa bantuan eko | 
pomi Amerika Serikat kepada Asia itu dibubuhi sjarat2 militer. 

maksudkan untuk menipu orang. 

ngatakan bahwa faktor2 militer,| 
politik dan lain-lainnja. merong- 

Ne- 
bantuan 
dengan 

blok2 militer. Bantuan sematjam 
kemadjuan 

ekonomi negeri2 Asia. Sebalik- 
nja, kata Petrouchev, URSS mem 
berikan bantuan atas dasar prin- 
sip-prinsip untung  menguntung- 

Senator R. S. Mike. Monroney 
(A.S.) mengatakan bahwa pindja 
man-pindjaman dari Bank Dunia 

perkembangan 

Muang Thai. Adalah idee para 
untuk 

pin- 

djaman2 dari Bank Dunia, dan 
para 

g E : 4 : 3 

tidak menggembirakan dikalangan ahli Muang Thai, banjak dianta 

alam”” Konperensi?Uni 

Susunan Fraksi2) , 
Baru Di  Koneti-| 

klesaikan. 

  

Dengan 

da pers, bahwa pada hake 

fjitaZnja terhadap bangsa dan 
““Daljono menerangkan)! bah 

isamg2 tidak puas dengan :kdada 
an dan karena itu sama2' meng 
,gendaki pula junta milifer: Ber 
1ubung dgn keadaan seperti ini, 
menurut Daljono, sebaiknjalah 
jiusahakan suatu bentuk kom- 
stomi, dimana kedua belah pi-| 
1ak-akan sama2 merasa puas. 
Salam menempuh djalan ini, 
kaum politisi jang sudah meja 
kinkan azas demokrasi untuk 
kegara kita, hendaknja dapat 
5uia memberikan penjelesaian 
setjara demokratis pertentangan 
sertentangan dim angkatan da 

rat ini. 

Djalan keluar dapat kit, kete, 
mukan dalam menghadapi keher. 
dak militerisme dari tentar. tadi 
dengan menjalurkannja melalui 
djalan2 demokrsi. Dengan perka 
taan lain para militer jang seka 
rang sedang bertengkar satu sa 
ma lain. diadjak duduk bersama 
sama bermusjawarat tentang pre 
sram jang akan kita djalankan 
sesuai dengan gaja kemiliteran 
dan dengan tidak meninggalkan 
pula 'sifat2 demokrasi. Tegasnja 
menurut mr. Daljono,  tjarilah 
kompromi sebaik2nja antar. pa   olitik negeri2 Asia 

Di PilipinaSelatan 
Masih Ada Budak 
ADANJA perkampungan peker 

dja budak di propinsi Lanao, 
Filipina Selatan, dimana bekerdja 
pemuda2 tertjulik sebagai budak, 
hari Selasa telah dibuktikan oleh 
seorang berumur 16 ta- 
hun, Hermenegildo Malubay, Ia 
menerangkan bahwa ia ditjulik 6 
tahun jang lampau dan kemudian 
didjual kepada pemilik2 budak 
dan kemudian dipekerdjakan se- 
bagai budak bersama dengan pe- 
muda2 seumurnia Jipertanian, 

Menurut keterangan pemuda 
tsb., jang datang dari Kota Cebu, 
Filipina Selatan, jang mentjulik 
dia adalah kaum Moro (Musli- 
min Filipina) dan kemudian men 
djualnja itu. Alat2 negara Fili- 
pina sedang mengadakan persia- 
pan-persiapan untuk memborigkar 
sarang perbudakan di - Filipina 
tersebut. (Antara) 

Maa angkatan darat dewasa ini, 

Mosi tersebut, jang tidak dite- 
rangkan bagaimana isi pokoknja, 

50.000 pe 
ladjar SMP/SMA dari 49 sekolah 

berbaris dari 
Taman Surja menudju Kotapra- 
dja, dan dari Kotapradja menu- 
dju kantor Gubernur Djawa Ti- 

si jang berisi tuntutan jang di- 

&-5 Jang peng ang Malem Umum sekarang ini, kata wakil kan oleh penindjau2 diplomatik 

Seterusnja ia mengharapkan agar 
supaja lebih banjak diberikan 
grant2 pendidikan bagi negeri2 

9 Asia-Afrika melalui PBB dan 

rikan sebuah badan internasional 
jang. tjabang2-nja terdapat dise- 
luruh dunia, jang  mempunjai 
jurisdiksi untuk menjelidiki dan 
memberikan laporan2 mengenai politik dapat tergantung 
“pelaksanaan hak-hak azasi  ma- depan dari pemimpin   

Uu 

Ceylon. (Antara) di London, 

  

rita2 jang belum ada pembenaran 
nja, pasukan2 Sovjet telah ber- 
gerak menudju perbatasan Jugo- 
slavia. Kepada hasil perdjuangan 

masa 
komunis 

nusia. Dikatakannja bahwa perin  Sovjet Nikita S. Khrushchev dan 
tjian mengenai badan ini dapat programnja mengenai "destalini- 

ra perwira dengan perwira, dar 
antara perwira dengan politisi 
..Cease-fire” harus diadakan da 

demikian mr. Daijono. 

Adakah keseimbangan ? 
Ketika ditanja, apakah dalam 

negara kita dewasa ini terdapat 
keseimbangan antara usaha2 luar 
negeri jang kita lakukan dengan 
keadaan dalam: negeri kita, Dal- 
jono menjatakan, bahwa sukar 
diadakan ukuran dalam keselu- 
ruhannja. Tetapi mengenai tinda 
kan2 pemerintah terhadap uru- 
san-urusan Juar negeri dibanding 
kan dengan tindakan? pemerin- 
tah untuk menjelesaikan persoa- 
lan angkatan darat, Daljono ber- 
pendapat, bahwa kalaw perdana 
menteri Ali Sastroamidjojo jang 
berusaha Keras turut menjelesai: 
kan persoalan2 internasional se- 
bagai wakil Indonesia, tidak me 
rangkap djabatan menteri perta- 
hanan, maka keseimbangan usaha 
uasha luar dan dalam negeri itu 
akan dapateditentukan. 

Akan tetapi karena perdana 

»Cease' Fire". Dim" 
Tak Ada Perbedaan Prinsipieel'Dlm Tjit22 
Ihd,Bangsa,Dan Negara/Antara Nasution 
Dan Lubis — Tjarilah Xompromi” Antaro 
Perwira Jengan'Perwira Dan Perwira 

(Mr. Moh. DALJONG dari Masjumi midherangkan ke 
atnja tidak terdapat perselisihan pz 

Ram dalani angkatan darat dan heboh jang terdjadi dalam ang 
katan, darat dewasa ini, bukanlah lurusaad jang tidak bisa dise 

Antara KSAD: Nasutioni dan kolonel Zulkifli Lubis, 
mepuryi nir..Daljono tidak terdapat perbedaan2-prinsipil dim 

“wa kenjataan. sekarang, tengara Ha fsah' & # Sulas. 
1 Dewan Korstitiante adalah sbb: | 

A.S Tak Akan Kirim 
Minjak Ke 

| Selama jPasukan2 Inggeris-Perantjis'Belum 
Ditarik Kembali f 

. PEMBESAR2 AS mengatakan Senin jl. bahwa r€ntjana2 
AS untuk melakukan pengiriman2-darurat 
Kropa Barat tidak akan dilangsungkan, selama keadaan di Ti 
mur Tengah belum fjukup stabil. Rentjana2 tadi disusun oleh 
sebuah panitya pemerintah AS 
Committee, sebelum Inggris-Perantjis mengobarkan agresi ter & 
hadap Mesir. 
Panitya ini smengandjurkan su 

paja dari benu, Amerika tiap2 
hari dikirimkan minjaktanah se 
banjak kira2 1.000.000 'barret,' 
dengan maksud untuk melaksana 
kan rentjana ini apabila pelaja'! 
ran melalui Terusan Suez sam 
pai terhenti. “Tapi ini semuanja 
sebelum Inggeris-Perantjis  me-- 
njerbu, Dalam pada itu pem- 
besar2 AS mengemukakan bah 
wa panitya tsb. tadi terbentuk 
nja sesudah Mesir menasionali- 
sasikan Suez Kanal Company. Se 
karang Terusan Suez tidak bisa 
ditempuh bagi pelajaran — dan 
ini adalah akibat serangan” Ing- 
gris-Perantjis terhadap Mesir 
Untuk sementara ini AS meng- 
hentikan  perentjanaan2 selan- 
djutnja. Tulis wartawan k.b. Reu 
ier Raplh Harrie dari Washing 
ton, dengan demikian tampak- 
nja sikap AS mengenai pengiri 
Man minjak tanah itu erat ber 
sangkutan dengan masalah pena 
rikan kembali pasukan2 Inggris- 
Perantjis dari wilajah Mesir. 

Berita UP dari London menga 
takan -bhwa pemerintah Inggeris 
Selasa telah memerintahkan supa 
ja. peraturan r”nsum bensin, se 
perti jang berlaku waktu Perang 
Dunia II, didjalankan lagi di Ing 
gris mulai tgl. 17 Desember jad., 
guna Menghemat pemakaian per 
sediaan jang semakin kurang 
itu. Maksud pemerintah Inggeris 
ialah supaja ransum: ini dilaku- 
kan sampai Terusan Suez dapat 
Sibersihkan kembali bagi pela- 
jaran, 

1 kompi polisi PBB di 
Port Said, 

Berita UP dari Kairo menga- 

he Masalab “Irian! Akan” 

|New York pada hari Rebo diam 

  

     

          

    

   

Eropah Brt 

minjak tanah ke 

, jakni Middle East Emergency ' 

- a : 

Huslag Be-: 

rangkat Ke 

PBB” - 

  

' Dibitjarakan . Besuk 
Cjanuari ' Atau Pe-: 

bruari 
MENTERI Luar Negeri Rus- 

Ian Abdulgani telah bertolak ke 

6.30 pagi untuk memimpin deie- 
gasi , Indonesia dalam sidang2 
umum PBB. Menteri Ruslan Ab 
dulgani disertai oleh dua orang 
pegawai . Kementerian Luar Ne- 
geri dan menudju ke New York 
dengan melalui Cairo dan Roma. 

Seperti diketahui. terlebih du 
lu telah berangkat wakil ketua 
delegasi Dr. Abuhanifah kesana 
sedang anggota2 delegasi lainnja 
akan beraggkat kemudian. 

Menteri Ruslan berangkat ha - 
ri Rebo, karena para Menteri 
Luar Negeri dari Negara? -nggc 
ta akan berbitjara mengenai pan 
dangan umum pada tgl. 26-!1- 
jang akan datang. 

Mengenai atjara Irian Barat 
Antara” mendapat keterangan. 
bahwa masaalah ini baru akan 
dibitjarakan dlm bulan Djanuari 
atau Pebruari. , 

Schmidt Peladjari 

  

  takan bahwa menurut keterangan 
diurubitjara pasukan kepolisian 
PBB di Kairo, Inggris dan Peran 
tiis telah menjatakan sepakat apa 
bila di Port Said ditempatkan 
kira-kira 1 kompi satuan polisi 
PBB. (UNEF, United Nations 
Emergency Force). Setelah ada 
pernjataan resmi dari komando 
Inggris-Perantiis di Cvprus, kata 
djurubitjara tsb. hari Selasa, ma- 
ka 197 serdadu Norwegia 'jang 
tergabung dalam UNEF akan 
bertolak ke Port Said, dari per- 
kemahannia di Abu Suweir dekat 
Ismailiah. (Antara) 
  

militer mereka dan mengirimkan 
barang2 perlengkapan ke Mesir. 
(Antara) 

Andjurkan 
'A.D 
"3 

4 

Politisi 
Tj 

negara.   tri Mau'Ber-”: 
tempur 

Dim Pasukan 'Sukare 
la Mesir 

HARIAN Penerangan di Pa: 
dang ig melakukan pendaftaran 
sukarela untuk Mesir, sampai 
Sabtu jang lalu telah mentjatat- 
kan pendaftaran sebanjak 722 
orang, dalam djumlah manai ter 
dapat dua orang wanita. Mereka 
itu ialah Hafsah dan Sulastri ma 
sing2 berumur 19 dan 21 tahun 
Jan berasal dari Pakan Baru jg. 
menjatakan kesediaan mereka utk 
mendjadi djururawat afau dapur 
perdjuangan di Mesir. : 

Sementara itu . dari Jailanz 
Dptical Bukittinggi jang djug: 
ikut menjelenggarakan pendai- 
taran sukarela untuk Mesir, tc 
lah mentjatat sebanjak 106 
orang. Diantaranja terdapat sc 
orang ex Kapten TNI, ninik m: 
mak, pemuda Tionghoa dan 1: 
in2. (Antara). 

25.000 SERDADU INGGRIS & 
5.000 POLISI MELAWAN 50— 

109 GERILJA CYPRUS, 
Suratkabar Inggris ,,Times of 

Cyprus” Sabtu j.l. muat sebuah 
tulisan dari wartawan McDonals, 
'ang terburuh sebelum ia selesai 
lengon tulisannja tadi. 
Tulisan McDonals tsb. mulai 

lengan kata2: ,,Nafsu di Cyprus 
nulai berkobar dikedua pihak, 
”5.000 serdadu Inggris dan 5.000 

anggota kepolisian jang dibantu 
oleh angkatan laut dan angkatan 
udara tidak mampu 'menunduk- 
kan segerombolan gerilja jang 
djumlahnja — menurut kepala 

staf — tidak lebih dari 50 sam 
sai 190 orang”. 

  

  

dan urusan2 dalam negeri tidak 
kelihatan seimbang, demikian 
Daljono. 
. Untuk menghilangkan kesan 
ini, menurut Daljono, sebaiknja 
djabatan menteri pertahanan Ie 
kas diisi dengan orang jang' 
betul2 mengerti persoalan tenta-   menteri djuga mendjadi menteri 

pertahanan, maka boleh dikata 
kan, usaha2 jang - dilakukannja 
terhadap wusan2 luar negeri   

Bentrokan Lagi Antara Tito-Kremlin 
MARSEKAL TITO dari. Jugo Berita2 kawat dari 

menjatakan, bahwa Tito jakin 
bahwa ia dapat menang dalam 
perdjuangar' jang demikian itu 
untuk tetap berkuasa. Ia pernah 
mentjapai kemenangan sebelum 
ia berani untuk menolak Josef 
Stalin dalam tahun 1948. Tito 
telah dikeluarkan dari Cominform 
dan baru achir2 ini ia telah da- 

lin. 

-|timbul pada hari Minggu tgl. 11 
-| Nopember, ketika Tito 

tjapkan pidato jang   

Belgrado| mereka. terhadap Hongaria. 

ra kita dan “ dengan demikian 
soal2 dalam angkatan darat itu 
akan lebih lekas diselesaikan. 

Hari Senin harian "Pravda”, 
organ dari partai komunis Sovjet 
telah menjalahkan Tito jg kata- 
nja telah mengangkat diri seba- 
gai seorang wasit 'tertinggi berta- 
lian dengan komunisme. Harian 
tsb. dalam ketjamannja itu mem- 

slakang proces pemeriksaan 'orang 

Barkas Perkaranja 
' BEKAS Kapten KNIL Schmidt, 

jang oleh Pengadilan Negeri Isti 
mewa Djakarta baru2 ini telah 
didjatihkan hukuman pendjara 
seumur hidup, hari Senen dan 
Selasa tampak berada di Penga- 
dilan Tinggi Indonesia di Dja- 
karta, mempeladjari dan menin- 
djau kembali barkas2 pekaranja 
ig dalam waktu singkat ini akan 
diadili. dalam tingkat bandingan 
tappel). : 

Dalam menindjau barkas2 per 
karanja itu, Schmidt tampak di 
Gampingi oleh seorang dari Per 
wakilan Belanda di Indonesia, 
Mr. yan Geest. 7 

Bekas Kapten KNIL itu — 
sesuai dengan ketentuan2 jang 
berlaku — diberi, kesempatan se 
lama 14 hari utuk mempeladja 
ri dan menindjau kembaili bar- 
kas2 perkatanja, sebelum diadili 
dalam tingkat bandingan. $ Da- 
am peradilan tingkat bandingan 
itu, Schmidt dibela oleh Mr. L. 
Tips. seorang pengatjara “Belan- " 
da jane sedjak sebelum perang 
dunia II berkedudukan di Ban- 
dung. 

Buku ,Nederland Sihat” 
terecht in Indonesia”. 

“3 Sementara itu se Parlemek” 

   
   
   

   

        

   
   
     

     

    
    

    

        

     

      

   

   

    

  

   
    
   
   
    

   

    

    

   

     

  

dan -be pa orang pembesar Pe 
“'merintah Indonesia 'harP 
menerima kiriman buku d 
geri Belanda? karangan H.C. F 
non, - wartawan hagian ,,Volks- 
krant”, tentang proges pemerik- 
saan Jungschlaeger dan Schmidt, 
dengan titel seperti tersebut di 
atas. ye 3 13 $ : 

PMA kelahkan More 
sia, menamakan buku ituj seba- 

buku jang memuat latar be- 

   

  

crang Belanda di Djakarta (Ach- 
tergronden van de processen te- 
gen Nederlanders in Djakarta). 

Isi buku itu pada pokoknja me 
nuduh pemerintah kita seolah- 
clah proces pemeriksaan kedua 
terdakwa jg tersangkut gerakan2 
subversif di Indonesia itu ,,hanja 
sebagai proces jg dibikin-bikin”.   

SERDADU2 INGGERIS 
MERAMPOK. 5 

Djurubitjara polisi militer Ing- 
gris di Port Said ' menerangkan 

Djum'at il, bahwa serdadu2 Ing 
gris jang djumlahnja tidak di- 
umumkan kedapatan telah melaku 
kan perampokan2 di daerah Port 
Said, sesudah pertempuran ber- 
achir, Djurubitjara mengatakan 
bahwa ,,beberapa” diantara p 
rampok2-militer Inggeris tadi pe 
pangkat bentara, : 

Atlit2 Indonesia ' 
Kedingiran Seka- « 
HP Di iMelbourne 
Kalau Tidur Terpaksa 
Vgn Kantong Air-Panas 
ROMBONGAN Indonesia ke 

Pertemuan Olympiade di Mel- 
bourne kalau tidur terpaksa me- 
makai kantong2 air-panas (hot- 
water bag), karena tjuatja tak ' 
terduga-duga mendjadi dingin di 
Melbourne, walaupun sekarang 
ini sedang musim panas disana. 
Darry Salim, atase Olympiade 
dari rombongan Indonesia jang 
terdiri dari 50 orang, mengatakan 
kepada wartawan UP Leslie Na- 
kashima, bahwa mereka dari In- 
donesia tidak menduga akan me- 

ngalami tjuatja dingin di Mel- 
bourne, dan langkah pertama 
mereka setibanja dikota Olympia 
de ini ialah mendapatkan pakaian 
tebal bagi para peserta, : 

Harapan Indonesia jang terbe- 
sar adalah regu sepakbolanja, 
kata Salim. ,,Kami pertjaja bah- 
wa kesebelasan kami sekurang 
kurangnja akan menggondol me- 
dali perunggu. Anak2 kami ber- 
usaha menjesuaikan diri dengan 
iklim disini dan mereka berlatih 

keras. 
Ria Tobing (umur 16 th) dan 

Martha Gultom (15 th.) kagum 
melihat kolam renang Olympiade, 
jang baru sadja selesai, pandjan 
nja 50 meter, dibuat didalam g 
dung (indoor), kata Salim, ,,tapi 
airnja agak terlalu dingin, jaitu 
208 Celsius, karena mereka biasa 
dengar air bersuhu 258C. Kedua 
gadis ini mentjapai hastl2 sangat 
baik ketika bertanding di Singa-   pergunakan bahasa. jang sama 

sifatnja seperti jang telah diper- 
pat "disukai" kembali oleh Krem gunakan oleh Khrushchev hanja 

ibeberapa djam sebelumnja. Beri- 
'ta-berita dari Belgrado menjata- 

Perpetjahan baru telah mulai kan, bahwa 'Tito jg menentang 
Stalin jang besar dalam tahun 

mengu- 1948, tidak diharapkan akan ta- 
mentjela kut 

kaum Stalinis Sovjet karena sikap' Sovjet jang baru, (UP) 
kepada pimpinan kolektif 

    

    

   

    

    

pura,'dan kami duga djuga di 
Melbourne ini mereka akan tju- 
kup memuaskan,” kata Salim. 

Seperti diketahui, rombongan - 
dari Indonesia ketjuali ikut per- 
tandingan2 sepakbola, berenang, 
djuga akan bertanding dalam lari 
putera 100 meter, lompat tinggi, 
angkat-besi, tembak pestol dan 
anggar, (Antara)



  

  

  
- 

      

» mKinuyo Tanaka - K, Kagawa 

| SELEKASNJA Di TCRAND”T 

“seorang wanita jig. memperguna- 

larikan diri! 

  

ai aa Ma TG Tae tt 

berikan 

melawat 

A 

    

BUKTIKANLAH 
KEMANDJURANNJA 

OBAT-OBAT " s5 

bantuan moril/materiil, mengurus, merawat serta 

anak kami laki2 jang pertama : i i 

chmad Boedi Saatosa 
lahir tanggal 19 Nopember 1956 djam 20.30 
rreninggal tanggal 19 Nopember 1956 djam 20.33, 

Semoga Tuhan membalas budi dan memberikan rahmatNja 
kepada Bapak2/Ibu2, Saudara2 dan Peladjar2 semua. 

Keluarga 
BOEDIMAN 

Karangasem $ Semarang. 

    

Utjapsa Terima Kasih | 
Dengan ini kami menjampaikan terima kasih kami kepada 
Bapak2 'Ibu2, Saudara2 dan Peladjar2 jang telah sudi mem- 

  

  

Kd “3 

Tjap GANGSA ! 
PUJER. BATUK ,,NUMA? un- 
tuk menjembuhkan segala matjam 
batuk bagai Ahak? maupun De- 
Wwasa. : 
PUJER MANIS ,,NUMA?” untuk 
menjembuhkan .sakit panas bagai 
Anak? 

. PUJER INFLUENZA ,,NUMA? 
untuk menjembuhkan sakit. influ- 
enza, : 
Dapat beli dimana? tempat dan 
Toko" Obat di Pasar Djohar. 
» NUMAPHARM” N.V. ICIMEX 

Bodjong 57a Bodjong 68 
Semarang. 

Maa SA LL ML Me 

Didjual : 
OPkL Kaoitiin 1951 2 R.D). keadaan bagus, dengan Ps 

— PERHAT 

DJAAN : 

  

IAN II! 

DUCO segala matjam warna, LAS, KENTENG, 
RADIATOR, REPARASI MOBIL, SEPEDA 
MOTOR dll. 
Diuga. menerima stel” MOTOR BARU. 

bukti uang kembali. ” 
Pekerdjaan dan Tempat terdjamin. 

Hormat Kami, 
i- Bengkel Motor , MERDEKA” 

Djl. Mataram 565, Semarang. 

PERHATIAN 1 1. 

Bengkel Motor Yaru 
MULAI tg. 22 NOPEMBER 1956 MENERIMA PEKER- 

PN Pn Tp 

UNIL 

lingen van haar margarine en zeepfabriek. 

  

  

Bodjong 72/74, Semarang. 

Setelah 

DJAM UTK, PESAN TEMPAT: 
“Lux” - “Grand” 3 Lol do 
'"Rex” - "Orion” 3 9,—1 2, 
Gris - Indra ? Royal: 10.—11,— Ben Pt YAN sik 
Ma Gea AT an) 
SEXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

"GRAND” 515-7.15-9,15 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.15 

  

harga pantes, 

ASMOCO 

Pada hari 

  tiga, pada bi BEMEDICI BOCLLUS peorvon 

JOHN PAYNE - RONALDO REAGAN 
RIONDA FLEMING - SOLEEN GRAY 

» Bret Hartes 

Tennessees 
Pariner oscr! TECHNICOT ka 

Custributed by RKO LADIO PICTURE, lag 

      a terima kas 

)SuperScopel 1 

TRY A5 7 Os (17 th) 
Benny Hill - Belinda Lee 

. David Kossoff - Garry Marsh 
"WHO DONE IT? 

  

W aris 
. , 1R. Aj. KU 
INI MALAM PENGHABISAN : || ! Waris 
a OMY” 4.307.009.390 (17 th) 

arg is » 3 » 
Raj Kapode APE R 
Film India Tekst Indonesia.   

R. M. IMANKANAPI E 
SR. Adj. KUSSUDJIAH r 
3R. Adj. KUSKADARINAH g J 

ELAJU 
Minggu Pahing tgl. 18 Nopember 1956 djam 15.00 

telah wafat di Matjanan : 

K.B.R.M.T.H. Poerwonzgore 
(dalam usia 80 tahun). 

Djinazah Ban di Hastana SIDOMULJO Sala- 
hari Selasa Wage tgl. 20 Nopember 1956. 

Kepada xuan2/Njonja2, Bapak2/Ibu2 dan Saudara? 
sekalian, jang telah menjatakan turut berduka tjita, membe- 
rikan karangan bunga, dan bantuan jang berupa tenaga - 

maupun benda, dengan ini Panitya mengutjapkan banjak2 
ih. 

Semoga amal Sdr2 diterima oleh Allah S.W.T. scbagai 
gi mestinja. 

An. Panitya 

R. DJOJOSANTOSO 

anak: 
SKABIRIN POERWOKUSUMO 
tjutju: 

& 

       

HOBAT.2 
u)  Losman's Vigosen Tablets........ Rp. 15,—   

| Obat ini menambahkan darah, terutama memberi 
  INDRA” “5-75 07 A7) 

3 5. Poniman - Sulastri 
ba Png - Bustami - Irah 

ilm Indo- 3 2 
nesia bary TJATUT 
» (er, ——

—— 'GRIS” 5.7.9. (seg. umur) 

Film Djepang ,, : 5 
Tekst Indon. OKASAN 

“ (Pengorbanan Ibu) 

INI MALAM PENGHABISAN: | 
"REK “445 7.2-0,15 (17 th) 
MA BV eta Vision) 
Burt Lancaster - 'A, Magnani 
"EKHE ROSE TATTOO" 

ago Ot
 

INI MATAM PENGHABISAN 
"9 RION” 445,015 (47 th) 

Gtenory Peck - Audery Hepburn 
"ROMAN, HOLIDA y” 
INF MALAM PENGHABISAN : 
"DJAGALAN” 5,79, (13 th) 

Chung Ch'ing - Chen Fu 
"TE PIBH KWAI CHE” 

(Holiday Express) 
Film Tiongkok tekst. Indon. 

La an ra
e 

   

  

  

Opat Anti Pensarit Kouit 

Tp? Gras Mas 
: Sangat Wandjur uptak | Pektay). 

wenjembuhkan Segala 

13) 
“penjakit kulit dil. 

Perbotol 

   

f 

. tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki 
atau perempuan jg. badan lemah dan berpenjakit. 
b) Losman's Emmenagogue Tablets Rp. 15,— 
Obat pendapat -baru untuk Orang Perempuar 
datang bulan tidak tentu, darah mengumpet, perut 
berasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala 
pusing dan pinggang linu pegal. 
Cc) Losinan's Leucorrhoea Tablets.... Rp. 1s, 

sekali buat. membersihkan: darah" kotor. 
5 Ata 1 Sekugis btr vaha 

W, Losman's Syphilis Tablets........ Rp. 18:— 
Berghna sekali buat. perempuan, sakit-ikeputihan 8 Bernas Santal Cystok.......... Rp. 18:— 
Istimewa, buat nenjakit. kentjinedTwitjing). 
D .. Loomans, Chosotale Lasaliva Ii an” f 7 

“Berguna 

  

Bisa beli di tokoz dranteroterpat   
2 PSK DUDSKUS, eye sed aenga APA Aa : 10:75 

Pi aa mandi nba An Losmar's. Kidney. Tablets....... Rp. 15—   

  
  — pe 3 

1 FIGHTING 

   
    

— Indon 

    

JOHN MARIA i- 

IRELAND - ENGLISH — Sepak 
—  Atleti 

   

— Sekita 

— Apa 

canan dua bul 
(Lima rupiah). 

tag tetvntocing CHET BANER ang ts Trompes | 
(anih LARAY PERKTUL » Wrftian ang Dorwrtadi Op TOM GRES 

Prodoceg by WRAY DAMI 

    

Te LP LL ML La 

NOMER OLYMPIADE 

esia dan Olympiade 
— 60 tahun Olympia Modern 

bola Olympik (oleh: Hidajat Supangkat) 
k dalam Olympiade (oleh : Joesmanhadi) 

— Atjara lengkap Olympiade Melbourne. 
— Perkampungan Heidelberg dekat Melbourne. 

r gelanggang atletik di Melbourne. 
— Renang dalam Olvmpiade (oleh: Otman Siregar) 
— Keindahan hadiah2 sepandjang zaman. 
— Peristiwa2 menarik sepandjang Olympiade. 

kata utusan2 kita sebelum berangkat ? 
— Menindjau 15 tjabang olah-raga dalam Olympiade. 
Djuga : SAJEMBARA OLYMPIK BERHADIAH. 

Tjatatkan nama saudara sebagai langganan. 
Kirim Rp. 15,— (Lima belas rupiah) untuk permulaan berlang- 

me Baja Sk Sa aa EA an Ta SR 1 
TERBIT TANGGAL 15 NOVEMBER 1936: ! 

1 73 « 

an. Etjeran ,,Nomer Olympiade” harganja Rp. 5,— 

BADAN PENERBIT NASIONAL 
Tromolpos 77 — Djakarta 

(Matraman-Raya 50) 

  

Drama pertjintaan jang paling 
mengharukan tentang seorang) 8 E S OK 
kapten udara jang ditugaskan utk Y MA LAM 
menghantjurkan djembatan su-| PREMIERE ! 
Bg Ka ps So dn tapi achir-|” ROXY” 
nja ia diatuh tjinta pada gadis|53.00 7.60 9.09 
musuhnja ! 'utk. 17 th.) 
Dindara Me en dia berada 
dalam tjengkeraman maut  danj Drama per- 
Mera KA tapi setelah ia jtjintaan penuh 
berada dim. rangkuman pelukan | ketegangan jg 
si-gadis Okinawa... men | terdjadi di 
dadak sontak kebahagiaan sorga |rawa2 Luisi- 
dunia datang mendjelangnja! — | ana antara 

    

SWAMP Giri 

BARRY 

5 SULLIVAN - 
dua laki2 dan satu wanita ! 

-POLLY 

BERGEN 

Tn an. Da Sa MA. Ta RM 

       

   

  

  

BESOK PREMIERE BESAR! | INDRA” 
"REX” -5.007.00 9.00 (17 th.) ( 
Extra: SABAN SORE djam 3.00 | 8. BUSTAMI - 

(Widescreen) Sebuah tjerita 

£ MET EREATESP ” 
DUTDOGR COLOR DRAMAY 

Say IR 

mulaan sehing 

    

Eleanor Parker........ sebagai 

kan ketjantikannja menolong se- 
gerombolan tawanan untuk me- 

William Holden........ ig. ga- 
gah berani menjerbu ditengah2 
serangan Apache ig ganas, serta 
menghadapi pengchianatan gadis 
jang ditjintai ! : 
Kisihi perriberoritakan suku bang- 

Man kemarahan dan dendam- PA NONANAN 3 
nja tak mudah dipadamkan dam Sebuah lukisan 
tak mudah didamaikan........! Iype   

Tentu membikin "Awet Muda” 

LAGI SEBUAH PRODUKSI SHIN TOHO 

KINUYO TANAKA & KIYOKO KAGAWA? 

INI MALAM. PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17th) S. PONIMAN — SULASTIRI 
IRAH - UDIANG en jang penuh dengan lelutjon dan humor! 

ga terachir ! 

"GRIS” INI MALAM PREMIERE 5.90 7.00 909 (Seg. umur) 

  

     

KENGORBANAN KB N 

    

2 

“Disdarkan oleh: PEREINI 2g MOotke jang berkobar-kober "jinta-kasih seorang ibu jang tak ada BUANA Le ORA UPN Ta 

  

2 EKA ke-agungan jang tak ada bandingannja ! 
jang tadjam dan menjedihkan ! 

Perti. »SEMARANG” Idzin No, 3498/IN/A/ITI, 
swennaa Wide 

chalajak ramai ketawa dari per- 

# 
4 

  

||jang lemah dan kosong, tenaga, laki2 kurangy ba- 
| dai Temah Il enrerenooe engan ak Ig 
10. Losman's Hemmorhoids Pill...... Rp. dj 

je an Murah 

Untuk menjembuhkan gegindjal, (buah pinggang) 

FE 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan 
lama. 
h) Losmam's Colosion Tablets...... Rp. 15 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala 
batuk. 
)  Losman's Neuring Pil............ Rp. 15,— 
Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak 

tentu. 

Harga2 tersebut diatas adalah harga per botol. 
Rp. 2,50. 

SKI KEK 

KE DJURUSAN 

  

  Disamping usaha2 lain untuk 
memperindah diri Njonja 

| memakailah 

Djamu Sorga 
Djamu ioi membawa kebahagiaan, 
karena ketjantikan badan Njonja 
selalu tinggal muda, seger, dan 
menarik, berkat jampuran bahan2 

CMBF TECUNISCHE DIENS Bedoelde functionaris zal belast worden met de leiding van de revaratie en onderhoudsafde- 

Candidaten dienen te beschikken over cen uitgebreide werktuigbouwkundige 
voorkeur opgedaan in een leidende functie in een chemischbedrijf. 

PA aa 

k. bersihkanyperuti saus" 

MERK KK EK KI 

Aa 

EVER ROEPT SOLLICITANTEN OP VOOR DE FUNCTIE VAN 
Th : 

ervaring, bij 

mt 
Aan deze staffunctie zijn zeer aantrekkelijke voorwaarden verbonden, 

' 4 . j ie 
Schriftelijke  sollicitaties met gedetailleerde opgave betreffende opleiding, ervaring en le- vensloop worden ingewacht bij de Personeelsafdeling van ons Hoofdkantoor, Tanah Abang 
Barat 12, Djakarta, en zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden, : 

   

)  Losmar's Anti Pollution Tablets. . Rp. 15,—— 
Obat adjaib hilangkan bongsiat 

X) Losman's Deafness Pil.......... Rp. 15,— 
Obat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli. 

). Losman's Rheumatic Pil........ Rp. 15,— 
Untuk sakit tulang entjok d.Ll. sakit rheumatiek. 

Liniment (obat gosok luar)...... Rp. 15,— 
untuk Rheumatiek,' entjok, KIE Ep aan 

n) Losman's Bloodtonic Tablets. Da Maa Na 
Mengandung Vitamin 'A, B, C, Untuk orang sakit 
baru senibuh badan lemah muka putjat makan ti- 
dak Hak! 2 MAA 7 AS KApIGt B3 Tea 

Mustadjib" sembuh Sakit Pinggang, begindjel le: 
mah, djalanam 'Kenfjing berasa SERAT AN A al ip BIO B3 | Lai £ 

0)  Losmarn's Antacid Powder Ba ea, Rp. 5,— 
Buat" sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 
tidak hantjur. 

p) Losman's Pepermint ............ Rp. 5,— 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu- 
hati dan lain-lain. 

9): Tosmas LAM LS TA Rt Rp. 2,50 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exceem, 
luka Ringan. 

Untuk luar kota tambah ongkos kirim per botol 

Agen: Rumah Obat TEK SENG TONG Semarang 
Bisa dapat beli pada Toko2 Obat Tionghoa diseluruh Indonesia. 

KEKE KK KK KIKI KEKE EREKKKAKERE 

  

mn ELECTRO TECHNISCH 
. ADVIES BUREAU 
»SOENDJOJO” 

Djl. KARANG ANJAR GUNUNG No. 2 
TELF. TDI. 321 

  

MERE KK EN 

Tr Ir 

mati 

   

  

Raul 

meninggalk 

  

India S N 

LFI 

   

   

  

   

    

   

  

     

an : gading 
mm peninggalan jang berharga. Djika Njonja 
memakai minjak goreng Delfia, tentu selalu 

teringat djasanja: makanan serta lauk pauk 

jang lezat itu. Karena minjak goreng Delfia di- 

saring dengan tjara istimewa, 

sehingga dapat dipakai ber- 

kali? dan tahan ber-pekan2, 

  

Tanggung halal! 

Djaminan rasa asli semua masakan! 
  

ny Losman's Nicr & Blaas Tahlets.. Rp. 15,— 

  
pilihan jang terkandung didalam- 

1 doos Rp. 17,50 

AN IA Kla ala 

NJONJA MENEER'F 

at Reman- Rendam 
Pasfoto hanja Rp. 6,50. r 
Datanglah sekarang djuga pada: 

Photopress ,,SIGUNTANG” 

  

  
NN 
SEMARANG: 

  

Dapat beli di: 

Pedamaran 90 — Semarang (utk. 
Telp. 900 . 

dan AGEN-AGEN diseluruh| Extra: 
empat. 

R2 Te 

Kartu-bebas 
tak berlaku. 

SATU JEEP WILLYS 1948| Casanova tapi 

dalane keadaan baik, 

Keterangan 

DJL. TJENDRAWASIH 28 

SEMARANG. 

  

0 
3 Ta IL Aa SL Ru Me au RM 

Bekas paberik penggilingan padi. No. 
SEBIDANG PEKARANGAN 
luas 2045 m” berikut rumah 
dan gudangnja. Terpelihara 
baik. 

Terletak 
|. Diambalan: Solo. 
Berhubunganlah langsung dengan 
tangan pertama, : 

Alamat : Sidoredjo IV/17 Solo 
5 Pemilik, px h 

R. PRAWIROATMODI0. | 
A8 AL A0 ML Ta | “RL? LL 0 UNA IL 

dikampung Sumber | 

TAK Se WARNI AA 

R et 
RE. PK N? 

SABAN SORE 
djam 3.00 

Se as ruh (CinemaScope) 

dengan Tom Ewell jang mengagumkan, 

Roy Rogers 

.. Bodiong 99A - Semarang. 

  

-. aa - 1 si E ya Pan Na Man 

  Tjerita jang mengasikkan panggung? sandiwara Amerika selama | tiga tahun kini di-film-kan dalam CinemaScope ! 
Kisah lutju tentang seorang laki2 I jang merasa dirinja seperti | perbuatannja selalu keliru 1 Ag 

bersamaan 
! "anne aa naa 

   
   
    

19 

Ad,, seorang Indian jg. sendirin 

  Gzov-eto 

@) HARD ROCK LUG 

20 SURE GRIP 

(G) atu-weatner carTumoves 

Ban? merek fain bisa kefihatan se pertt ban Goodyear — 

  

    

     

tetapi tidak ada satupun jang bisa meniru pengalaman 
berharga dari praktik jang mengangkat Goodyear ketingkataa 
Cersendiri. 

“Karena diseluruh -dunta oran g"menghendakt. ban fang:paling 
tegas dan tahan lama jang bisa dibeli dengan uang — dan puan jang melimpah ini: membuktikan telah diketahuinja 
ahwa ban2.Goodyear adalah jang terbaik dalam segala hal! Mengapa tidak” membiarkan pengalaman Goodyear jang Tiada taranja itu menghemat uang.tuan? 

  

PISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN SBAN2.GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

  

  

  
  

ME YPP RPP PPN 

(Bantulah 

P. MI. 1 

- k : 

BA MAMA Mi | 

  

erbuatannja selalu keliru............., k Saksikanlah Marilyn Monroe jang menggiurkan main | 
at Ma Iban 

Auyang Safi 
Pe Yen: 

"'DJAGALAN” BESOK MALAM PR 
edan anbndngah 

EMIERE 5.-7.-9.- (17tb.) 
»TUAN i Ket wani Kilat Tiongkok. TUAN CHANG FUNG YUEH ag bata. 
  

“ROYAL?” 

  

  

   

  

TWO-SHADOW DO NOT SEE” 
FRIEND ROY IN MANY MOONS! 

n mengendarai kudanja melalui 
daerah kering jang membatasi Double-R-Bar Ranch .......... 
-— Two-Shadow tidak melihat Roy, temannja, sudah bel erapa bu 
lan! (demikian fikir seorang Indian jang mengendarai kuda itu). 

   

di 

     

   

    

    

  

BESOK FE 
DILIP KUMAR 

VYAJAYANTIMALA 

Film tragedi india jang pernah memegang rekor tertinggi ! 
Disadur dari bin 
S,C. Chatterjee ! : 
Kisah jang bakal meninggalkan “kesan jang murni ! 

Aj 

Suddenly a Peraga 
object spins silen: 
toward the carth 

  

. Tiba-tiba ada sebuah benda 
aneh jang berputar 
tidak bersuara menudju 
bumi Na ae, “ 

   

REMIERE BESAR 430700530 A7 th) 
"DEVDA Ss? 

gkisan tjerita klasik oleh seorang penjair besar 

Film India tekst 
Indonesia/Inggris 

SNN nenas Dmna 

  yand crashes in the soft sanaf 

   

  

   

    

       

     

    

      

  ! ) 
! 

| 

            

   

  

     

   

    

   

  

    

      

   

    

           

        

  


