
         

  

     
   

   

  

  

  

   

    
   

    

  

   

     
   

   
   

    

     

              

   

| nja, (Antara). 

Ada Perwira2 

3 be 
Ta x - 

Heran 

Titip on. 3: f 

  

    

    

     

Be 
. 

| gris- 
Telahi 
Hanja Dengan P' 
P.B.B. Akan Dapat 

DALAM LAPORANNJA jang kedua sekdjen 
Hammarskjoeld katakan kepada sidang 
bahwa persetudjuan telah tertjapai denga 
penempatan pasukan polisi PBB di wilajah 1 
resolusi Madjelis Umum PBB, dan bahwa ia akan hanja da- 
pat adakan operasi2nj 

Presiden Nasser 
kjoeld telah mengadakan tukar- | 

| pas 
melaku 

menukar pikiran mengen 
kan polisi tsb. jang akan 
kan tugasnja, sesuai dengan re- 
solusi PBB jang membentuknja, 
untuk. mendjamin  dilakukannja 
gentjatan sendjata- serta penari- 

   

  

    

£ 
» 

Susunan K.RI. 
PusatDjakarta 
DALAM upatjara singkat di 

tuangan Dewan Pertimbangan 
Siaran Radio di Djakarta hari 
Kemis pagi kemaren, diresmikan 
susunan Djawatan aa RRI. 
dengan pedjabat2-nja. Susunan 
baru ini menurut putusan Men- 
teri Penerangan tgl.28 Pebruari 
1956 dan berlaku terhitang mulai 
tgl. 1 Pebruari 1956. » 

Pedjabat2 baru jg diangkat sbb: 
Maladi Direktur Djenderal, Su- 
tardi Direktur Urusan Umum. 
G. De Wiide Direktur Urusan 
Tehnik, Sumarmadi Direktur Hu 
bungan Misjarakat, Samsu Sugi- 

to Birektur Urusan Perkemba- 
ngan, Sukirman Direktur Siaran. 

« (Antara). 
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Pertemuan Bour' 
guiba-Fisenhower 

PM. TUNISIA Habib Bour- 
cuiba menerangkan kepada pers 

TN 

'dan Hammars kan mundur pasukan2 Inggris/ 

Ingi pasukan2nja di Mesir 

Rr Ya 

Kedaksi 1226 Semarang 

Ta 

erapn PasukanIng. 
-Peranfjis- Israel | 

: Mundu 
uan Mesir Folisi 

— Adakan Operasinja | 
PBB Dag 

Madjelis Umum PBB, 
dengan Mesir mengenai 

Mesir atas dasar 

  

se-idjin Mesir. 

Perantjis/Israel. 

gris/Perantjis/Israel malam Ke- 
mis katakan kepada Dag Ham- 
'marskjoeld, bahwa mereka telah 
menarik mundur beberapa dari 
pasukan2 mereka dari Mesir. 

| Menurut pengumuman menteri 
luar negeri Inggris, Selwyn Lloyd, 
Inggris telah mengurangi dgn satu 
bataljon pasukan2nja jang ada di 
'Port Said. Tapi ia' tak katakan 
berapa djumlah pasukan? Inggris 
jang ada disana. Menurut kala- 
ngan jang lajak dipertjaja Peran 
tjis telah katakan pula kepada 
Hammarskjoeld sedang mengura- 

dgn. 
sepertiga, tapi tak dikatakan be- 
rapa djumlahnja. Israel kabarnja 
djuga mengurangi pasukan2nja di 
Sinai dengan tak pula menjebut 
djumlahnja. 

Radio Kairo dalam siarannja ha 
ri Rebo katakan, bahwa 200 orang 
polisi PBB telah meninggalkan 
pangkalannja di Abu Sueir di dae 
rah Terusan Suez Rebo pagi me 
nudju ke Port Said, Siaran tab. 
jang didengar di Nicosia menga- 
takan, bahwa pasukan? polisi itu 
akan mengawasi penarikan mun- 
dur tingkat pertama  pasukan2 
Inggris/Perantjis dari Port Said. 

Keterangan letkol. Christian 
Moe. £ 

Sementara itu wakil komandan 
pasukan polisi PBB di Mesir, jg 
bersama2 pasukan? PBB ke Port 
Said katakan, bahwa pengiriman 
pasukan tsb. atas persetudjuan pe 
merintah2 Inggris, Perantjis dan 
Mesir.   di Washington sesudah ja menga- 

dakan pertemuan dengan presi- untuk ,,mentjegah djangan sam- 

den A.S. Eisenhower bahwa dim ! 
pertemuannja jang pertama dg 
Eisernhower itu ia telah membi- 

bahajakan perdamaian. 

Bourguiba kemudian menjatakan | 
sangat optimistis sesudah perte- 
muan itu dalam mana Eisenho- 
wer tampak mengerti betul” 
masalah? jang dikemukakannja. 
Bourguiba kini memimpin dele- 
gasi negerinja ke PBB. (Antara) 

, ” - ata ei 2 f Ht Ii 

Perantjis Bantah 
Katanja Tidak Ikut | 
Dim Operasi Israel 
DJURUBITJARA kementerian 

Inar negeri Perantiis dalam kete 
Paris hari Rebo ber 

gris-Perantjis ikut dalam gerakan 
tentara Isracl ig menjerbu gurun 
Sinai dan djuga dalam penjer- 
buan Ghazza, menjatakan bahwa 
»bantahan telah diumumkan oleh 
kementerian Juar negeri bersama 
kementerian pertahanan 'Peranfjis. | 

Bantahan ini menjatakan bhw. 
tidak ada seorang serdadu Peran 
tjis pun jang ikut ambil bagian 
dalam tiap bentuk operasi Ten- 
tara Israel”. Ja menambahkan se 
terusnia bhw ia tidak mempunjai 
tambahan untuk membantahnja, 
demikian pula pembesar2 kemen 
terian pertahanan menjatakan hal 
jang sama. SAN Meat $ 

Tentang persoalan itu, peme- 
rintah Syria djuga telah meng- 
adjukan protesnja ke PBB. (Ant.) 

Pegawai2 Jang 
Suka Mbolos 

Diambil TindakanOleh 
Polisi Dan CPM Bogor 
KOMANDAN KMS (Koman- 

do Militer Setempat) telah menge 
juarkan sanggahan terhadap be- 
rita2 jang mengatakan, bahwa | 
alat2 Lee, Fa gg at 
mengguntingi djengki jang dipa 
kai oleh pomuda2 di djalan2z 
raja dan pengobrak-abrik pasar 
ioak dimana berkelajuran pega- 

  

wai2. Berita tersebut dikatakan suatu 

aja tidak benar sama sekali dan 
bang: menimbulkan sensasi bela- 
a. 

Selandjutnja diterangkan, bhw.| 
patroli CPM dan Polisi dibawah 
pimpinan KMS Bogor bukan utk 
tudjuan itu, tetapi ditudjukan ke 
pada .anggota tentara, polisi, pel 
gawai negeri dan lain2nja jang 
berkelujuran dalam waktu djam 
bekerdja. Djika orang2 ini terda 
pat, mereka disuruh kembali ke 
tempat bekerdjanja masing2, se 
dangkan penduduk jang tidak 
membawa kartu penduduk menda 
pat peringatan supaja membawa- 

n penduduk Mesir dan pasukar2 
gris/Perantiis” 

aa kol. 
tjarakan semua masalah jg mem- ntuk bertemu. dengan djendi ja 

Stockwell, 

Bourguiba selandjutnja mene- -ipesla big Pn 1. 
tangkan bahwa ia meminta ban- Geo Saa aga 
tuan Kisenhower dalam mencmu ynegris 
kan penjelesaian jang lajak bagi tak berarti 
masalah? jang dibitjarakan itu, Inggris akan dimulai. Sementars je 
terutama masalah Aldjazairiah. |itu komandan 

djo : 
djutkan pemeri 

Maksud dari satuan? tadi jalahj 

    

odimatan Utara) Ita 

tg Ekspedisi 2087 Sing, i 

Lebih landjut dikabarkan, Ing| : 

Hari Rebo bertempat dilapangan 

        

   

  

  

  

memberikan hadiah? kepada para 

Izinwanlah 
P.B.B. Kuadjungi H'cia 
Untuk Bikin Laporanz Jang Tidak Berat 

Sebelah — Seruan 

di PBB dalam pidaionja hari 

York. 
Berbitjara mengenai resolusi 

Asia mengenai Hongaria jg men 
desak supaja Hongaria segera me 
nerima penindjau2 PBB, Hanifah 
menjatakan, bahwa ,,tidak mung, 
kin ada penindjauan atau penjeli 
dikan jang menghasilkan sesuatu 
tanpa bantuan dari pemerintah 
Hongaria”. ,,Kami sungguh2 ber 
harap bahwa dengan langkah ini 
dan dengan bantuan dari peme- 
rintah Hongaria dan pendjabat2 
militer Uni Sovjet di Hongaria     

     

    

    
     

    

  

pai terdjadi bentrokan antara 

di P. Said. 
Moe (Norwegia) segera pe 

P. Said komandan pasukan? 
tadi katakan, bahwa “it 

penarikan pasukan? 
   

- pasukan2 polisi 
BB, diendral Burn mengumum- 

garis — demarkasi 

(Antara). 

INGGRIS MENGANGGAP TER 
LAMPAU TJEPAT UTK. SEs| 
KARANG MENGAKU PPEME- 
RINTAH BARU HONGARIA: 
Menteri negara urusan luar ne 

geri Inggris Lord Reading menia 
takan atas pertanjaan dalam si- 
dang madjelis tinggi Inggris pada 
bari.Rebo bahwa pemerintah Ing 
aris menganggap terlampau tjepat 

untuk sekarang mengakui peme- 
rintah baru Hongaria. 

Perkara 

  

gar besar Liu Ka Khie, 

Hakim Mr. Lim Wan Too se 

bagai seorang terdakwa, seperti 

diketahui, pokoknja dituduh te 

lahs”menerima uang suap Rp. 

300.0090.— untuk usaha menge 

luarkan Liu Ka Khie dari taha- 

pan”. H 1 
Pemeriksaan atas diri saksi 

Djaksa Harahap dalam “sidang 

kemaren, pokoknja berkisar pa 

da asal-mula dan sebab2 sampai 

adanja tuduhan terhadap diri Ha 

kim Mr. Lim Wan Too "meneri 

ma uing suap Rp. 300.000.—”, 

hal2 disekitar pemeriksaan jo di 

lakukan  Djaksa Harahap diru 
mahnja terhadap diri seorang 
bernama Tjung Njuk' Fong (Ssa- 
lah seorang saksi penting dalam 

perkara ini. Red.) dan segala se 
jg -berhubungan dengn 

itu. f . 
Untuk melengkapkan dan men 

tiotjokkan keterangan2 dari sak- 
si2 Djaksa Harahap. Diiauw Pok 
Kie dan Tjung Njuk Fong, teris 
timewa disekitar  pemeriksaan2 

'ig telah dilkukan Djaksa Hara 
hap dirumahnja terhadap diri 
Tiung Niuk Fong, maka Hakim 
Mr. Sardiono  menjatakan akan 
meng-konfronfir ketiga saksi tsb 
pada sidang jad., jg ditetapkan 
akan dilakukan lagi pada hari 
Kemis tgl. 29 November iad: 
Terdakwa Mr. Lim Wan. Too 

-— seb?gaimana diketahui — di 
hela oleh Mr. Suprapto dan Mr. 
Sumarto? perhatian umum da 

'mereka jang sah 
Ikan di Napoli, bhw pasukan? PBB 
ditempatkan di 
antara Mesir dan Israel, pada ha- 
ri Kemis pagi 

pa mereka. MudihZan penderi 
- ter 6 

“hari kemudian Hongaria. Demi- 

dat2-Asia tidak sidja sangat kua 

Hakim Jang 
Dituduh Terima Suap 
Djaksa Harahap Moadju Sebagai Saksi 
"Min Perkara Hakim Lim Wan Too 
UNTUK KE-7 KALINJA, hari Kemis kemaren Peng- 

adilan Negeri Djakarta dibawah pimpinan Hakim Mr. Sar- 

10 dan penuntut umum Djaksa R. Djunacdi, telah melan- 

ksaan perkara terdakwa Hakim Mr. Lim Wan 

Too, dengan mendengarkan keterangan2 dari Djaksa R.R.M. 

Harahap, jang dalam tahun 1954 dahulu, pernah ditandjak 

untuk melakukan pemeriksaan2 pendahuluan atas diri sauda- 

kearah pemulihan aka djalan 
Hkekartiban :dan hubungan persaha k 
'batan antara semua negara jang 

rkepentingan dapat diselengga- 
an dan rakjat Hongaria akan 
at menjelenggarakan rentjana 

untuk membangun kembali 
jaranja dan kehidupan nasio- 
nja dalam kemerdekaan - dan 
mokrasi jang lebih luas untuk 
wudjudkan- aspirasi2 nasional 

tanpa tjampur 
tangan, baik militer, politis atau 
lainnja dari manapun djuga. 

Rakjat Hongaria telah menga- 
lami penderitaan jaghebat Gan 
perasaan simpati kita idju ke 

rini tidak .akan..sia2 bagi 

kian Abu Hanifah. 
Selandju'mia ia katikan, bah- 

wa par, Perdana  Manteri Asis 
telah menegaskan, bahwa ”rak- 

tir terhadap peristiwa2 di Timur 
Tengah — suatu hal jg sewadjar 
nia — dan tidak ada sesuatu ig 
dapat membuat kita ragu2 atau   

Djaksa Harahap. 

Dalam menguraikan segala se 
suatu dalam hubungan dgn per- 
kara Liu Ka Khie jang achirnja 
menjebabkan  dituntutnja Hakim 
Mr. Lim Wan Too dimuka si- 
dang, saksi Djaksa Harahap atas 
pertanjaan2 Hakim menerangkan, 
bahwa penangkapan atas diri sau 
dagar kulit besar jang bernama 
Liu Ka Khie, pertama kali di- 
lakukan oleh pihak CPM Garni 
zoen Djakarta Raya, kira2" dlm. 
bulan Oktober 1954, Penangka- 
pan tsb. dilakukan karena Liu 
Ka Khie dituduh tersangkut dlm 
aksi2 subversif dan penjelundu- 
pan mas. Karena Liu Ka Khie 
adalah seorang sipil, tak lama 
setelah ia ditangkap, maka peme 
riksaan atas dirinja kemudian di 

dan Kedjaksaan Pengadilan Ne- 
geri Djakarta, dimana saksi se- 
bagai seorang Djaksa, ketika itu 
diperintahkan oleh Kepala Ke- 
djaksaan Djaksa Tinggi Sunarjo 
untuk turut memeriksa tuduhan 

tsb. Ketjuali saksi, waktu itu jg. 
turut melakukan pemeriksaan pen 
dahuluan atas diri Liu Ka Khie 

   

DR. ABU HANIFAH, wakil ketua delegasi Indonesia 

PBB harus berseru kepada pemerintah ffongaria dan pembe- 
sar2 militer Sovjet dinegeri tersebut supaja mereka member!- 
kan bantuan untuk mengizinkan penindjau2 PBB mengadakan 
jlaporan jang tidak berat sebelah mengenai deportasi2 dan 
sual2 lainnja di Hongaria. Demikian berita UP dari New 

|dalam rangka perkembangan ke 

"Bagi kita ialah, 

Pokok2 keteranyan saksi| 

lakukan bersama oleh pihak CPM | 

i Kalisari telah dilangsungkan 
penutupan Pekan Uldjian Ketangkasan Mobbrig seluruh Indonesia, 
jang diselenggarakan di Semarang selama sepekan. Dalam udjian 
isb. keluar sebagai Pemenang Umum. ialah Djawa Barat, pemenang 
ke H, Djawa Tengah, dan pemenang ke III, Djawa Timur. Pada 
gambar rampak: Bapak Sukanto Kepala Polisi Negara, sedang 

. pemenang. (NAPPHO) 

Penindjau2 

Dr. Abu Hanifah 

Rebo jbi. menjatakan, bahwa 

lunak didalam usaha2 kita untuk 
memulihkan perdamaia, dan ke 
amanan di Mesir, akan tetipi ki 
ta djuga amat kuatir terhadap 
situasi jg timbul di Hongaria di 

arah demokratisasi  dinegeri2 
Eropa Timur dan didalam hubu 
ngan mereka dengar, Uni Sovjet. 
Laporan2 jg achir2 ini mengenai 
deporiasi rakjat Hongaria djuga 
menggelisahkan pemerintih dan 
rakjat kami. Djika deportasi2 de 
mikian itu sungguh2 terdjadi ma 
ka benar2 perbuatan itu merupa 
an pelanggarin terhadap Pia- 

gam RBB dan segala pertimba 
ngan2, kemanusiaan. 

Akan tetapi harus djuga dite- 
rangkan, bahwa adalah sukar se 
kali bagi pemerintah kami untuk 
menjelidiki laporan2 tersebut. 

bahwa sebelum 
Sidang Umum PBB dapat meng 
adakan rekomendasi mengenai 
sesuatu aksi atau mengambil si- 
kap terachir mengenai soal jang 
serieus ini ' maka terlebih dulu 

tentangan itu jang berasal “dari 
pelbagai sumber, baik resmi atau 
tidak resmi, harus dibikin djelas 
dahulu. dengan tjara2 jang tidak 
berat sebelah. 

Demikian Abu Hanifah, jg se 
lindjutnja - tambahkan, bahwa 
"berhubung dengan sifat berita? 
jg menguatirkan itu, maka beri 
ta2 tsb. tidak boleh dianggap 

ka. : 

| Di Muang Thai 

Muangthai dalam pernjaraannja 

tidak akan di-idiinkan mendarat 
Idiwilajah Muangihai dalam per- 

laporan2 atau berita2 jang “ber-|-   enteng atau dikesampingkan sa- 
dja. Delegasi kami setudju, demi 
kian Dr. Abu Hanifih, bahwa 

tanggung dijawab. pertama2 ha 
rus berusaha mentjari pendiela 

kedaulatan pemerintah dan nega 
rs Hongari, langkah ini dalah 
langkah ig sebaik?nia didalam 
saat ini didalam menghadapi bs 
rita2 tentang deportasi besar2an 
ig memng menguatirkan kita”. 
Demikian Dr. Abu Hanifah 
menurut UP dari PBB. (Antara). 

teraan Buruh 

mengemukakan, bahwa uang 

keamanan Rp. 16,— sebulan 

Banjak,Djanda 
3x 2 Kawin Lagi, 
Umumnja'/Di Djakarta 
Pertjeraian Atas Ke- 

hendak Isteri 

MENURUT laporan jang di- 
terima dan ditjatat cleh - Kantor 
Urusan Agama Kotapradia Dja- 
karta Raya, statistik N.T.R. dim.   ialah Letnan Harly (Komandan 

Bagian I CPM), Major Sutanto 

ni  (Adjudan  Djenderal-Major   lam sidang ke-7 hari Kemis ke   
  

SURATKABAR PAGI ,,Warta 
Bandung” tgl, 22 Nopember ka- 
barkan, bahwa tgl. 21 Nopember 

pagi di RPKAD (Regu Pertem- 
puran Komando Angkatan Darat 
'&— pasukan istimewa)  Batudja- 
djar telah terdjadi suatu tindakan 
dari kalangan bawah terhadap 

1 ja. Seperti diketahui, 
ini baru-baru ini di- 

/Irita tsb. diatas, 

maren tinkun hesar. 

dari pihak jang berwadjib. De- 
mikian harian tsb. : 

Perlu diterangkan bahwa war 
tawan2 dari Djakarta jang me- 
njertai Presiden dalam kundju- 
ngannja ke Bandung, menghadiri 
lustrum pertama SSKAD mende- 
ngar pula berita2 tentang tinda- 
kan2 pradjurit2 RPKAD terha- 
dap perwira2nja. Djuga Presiden 
ketika masih di Bandung ' men- 
dapat laporan tentang kedjadian 
litu, “Wartawan ,,Antara” Kemis 

Ipagi berusaha mendapatkan pem 

benaran atau bantahan atas be- 
tidak berhasil 

pedjabat2 MBAD mendapatkan 
ditugaskan mene- jang biasanja   j'rima pers, 

  

Bambang Sugeng). 

Regu Komando Angkatan 

Darat Ditahan Anak Buahnja Sendiri ? 
Harian ,,Bintang Timur” Rebo 

mengabarkan, bahwa gerakan pa 
sukan2 ,,Matjan Loreng” didae- 
rah Krandji tsb. bermaksud me- 

merebut kekuasaan jg direntjana 
kan oleh golongan Z. Lubis utk 
menggulingkan pemerintah, Demi 
kian harian tsb. Major Djaelani 
Komandan RPKAD membantah 
kebenaran berita2 jang mengata 
kan bahwa kesatuan2 RPKAD di 
bawak - pimpinannja beberapa 
hari jl. mengadakan persiapan 
dan kemudian bergerak menjerbu 
ibukota Djakarta. Berita demiki 
an bohong belaka, “kata Major 
Djaelani sebelum ia hari Kemis 
ditahan jang berwadjib sebagai 
'mana pernah dikabarkan, 

  

  

(dari SUAD) dan Letnan I Hus 

lakukan serbuan dalam rangka 

Gaerah Kotapradja Djakarta Ra- 
ya untak triwulan ke-3 tahun 
1956 adalah sbb: 

Nikah: '7.966 orang, Thalak: 
2.404 orang dan Rudjuk: 211 
orang. 

Mengenai tjztatan nikah dapat 
dikabarkan, bahwa 636 diantara 
nja melakukan poligami, jaita 
617 orang memnunjai 2 orang 
isteri, 17 orang beristeri 3 orang 
dan 2 orang beristerikan 4 orang. 

# 
Angka2 mengenai thalak dapat 

diperintji sbb.: jang terbanjak ada 
lah jg berdasarkan kemauan dari 
isteri, jaitu — tertjatat sebanjak 
1.224 orang, sedangkan jang ber 
dasarkan kemauan dari pihak 
suami hanja tertjatat 533 orang 
dan kemauan dari suami-isteri se 
banjak 647 orang. 

Achirnja dapat ditambahkan, 
bahwa dalam triwulan ke-3 ini 
djumlah djanda jang kawin dan 
menikah kembali memegang re- 
kor kalau dibandingkan dengan 
kwartal2 jang lalu, jaitu tertjatat 
sebanjak 2.752 orang. Demikian 
diberitakan oleh Kantor Penera- 
ngan Agama Kotapradja Djakar- 
ta Ra k   

  

Pa
 

S?m atau penegasan mengenai ke, 
adaan sesungguhnia di Honga-j 
ria. Kita pertjaja sepenuhnja, 
bahwa dengan tiada melanggar 

Perbandingsa Pengelu- 
saran Uang Negara Jan 
“Terlalu ' Menjolok 

Untuk Keamanan Tiap Penduduk Setahun 
Bajar Rp. 120 '— Sedang Untuk Kesedjah- 

Setahun Hoanja Disediakan 
Enampuluh Sen 

H. MUSLICH DARI FRAKSI NU dalam pemandangan 
umum mengenai Rentjana Anggaran Belandja Rebo malam 

tahun Ini untuk sektor keamanan berdjamlah 912 miljard ru- 
piah atau haraptr 5070 dari selluruh pengeluaran negara. Ini 
berarg, bahwa tiap djiwa di Indonesia rata2 membajar untuk 

   

    

  

Lamhoge Kebudajaer Indonesia 
"Kon. Beteviamiek Canaotechep 
Nan Kunttengn Waranaghavoen” 

« 

   

EdenDImWaktuSingkat 
'AkanLetakanDjabatan? 
Sedjak Hari Djumaat Ini Djabatannja Diwa 

Kepada Menteri Keuangan R. A. Butler 
wakilk 

. 

0. KANYOR PM INGGRIS dengan resmi mengumumkan bahwa PM Eden pada hari 
Djam'at, bertolak ke Jamaica untuk beristirahat selama 3 Minggu, berdasarkan masehat2 
Bag diperolehmja dari penasekat?2 kesehatannja. Eden bertolak Djum'at petang kemarin 
Lengan menumpang pesawat terbang dengan disertai njonja, dan disamping itu dikawal 
oleh 2 orang polisi rahasia, sedang dokter tak ada jang mengikuti perdjalanannja ita. Di 
Jamaica mereka akan tinggal disuatu ramah perseorangan jang disediakan untuk keperluan 

i 

  

(P. M. Chou Tak! 
Boleh Mendarat 

DJURUBITJARA pemerintah 
pada hari Kemis mencatakan 

bahwa perdana menteri Republik 
Rakjat Tiongkok. Chou En Lai, 

djalanannja menudju India. Per- 
u'ataan ini diberikan atas perta- 
nisan2 berhubung rentjana kun- 
djuncan PM Chou ke India dim 
bulan ini djaga. 

Tetapi, demikian  djurubitjara 
pemerintah Muangthai itu selan 
djutnja pesawat terbang jg mem 
bawanja akan diidjinka,, melalui 
wilajah udar.” Muangihai. Men 
darat tidak diidjinkan,  ketjual: 
kalau ada kerusakan mesin pesa 
wat terbang, atau keadaan tiua- 
tja tidak memungkinka, pesawa' 
terbang jg membawanja menerus 
kan penerbangan. 

Seperti diketahui PM Chou 
kini sedang ada di Republik De 
mokrasi 

  
ba di Kambodja hari Kemis. 

(Antara).lajah Mesir. (Antara-Reuter). 

|jg mengutip tulisan 

Vietnam. dan menurut iampur tangan PBB jg kemudian 

dugaan pembesar2 Muang'hai tiberakibat penarikan mundur pa- 

Eden akan terus. memangku 
djabatan pemerintihnja, demiki 
an keterangan jg didapat UP jg 
sementara Itu menerangkan dju- 

bahwa urut kalangan2 po 5 
Etisi keputusan “Istirahat itu di Dibiarkan Lapar 

Dim 2 Mirggu Hanja 
Makan 

ambil oleh Eden setelah kabinet 
memutuskan penarikan mundur 
tentara Inggris-Perantjis dari Me 
Sir, 

Bertentangan dengan ketera 
ngan jg didapat UP itu Reuter 
j ”Baltimore 
Sun” dari New York, mewarta 
kan bshwa djabatan Eden kini 
dipangku oleh R.A. Butler, men 
teri keuangan Inggris jg merupa 
kan tangankanar Eden. 

Dalam ramalan  selandjutnja 
»Baltimore Sun” pun mengemuka 
kan, bahwa langkah jang diambil 
Eden untuk beristirahat dan me 
wakilkan djabatannja itu kepada 
R.A. Butler pun memberikan gam 
baran2 jang njata, bahwa besar 
kemungkinannja Eden dlm waktu 
iang singkat akan mengundurkan 
diri. Satu dan lain hal karena 
adanja ketidak-tjotjokan ' dalam 
melakukan beleid politik pemerin 
tahnja, terutama setelah terdjadi 
nja sengketa dengan Mesir dan 

sukan2. Inggris-Perantjis dari wi- 

  

P3B Setadjui Resolusi 
Cuba &' Resolusi - Ber- 
sama. Indon.-India & 
Ceylon: Tig Hongaria 
Polandia Menjimpang Kebiasaan ,, Bersama 
Pendirian Dengan Russfa“ Menjetem Ab 

stain Mengenai Resolusi Indonesia- 
Ind!a-Ceylon 

i UMUM PBB dalam sidangnja di New York 
pada hari Rebo menjetudjai dengan perbandingan suara 55 

dan 14 suara abstain resolusi Cuba jang meminta 
kepada Uni Sovjet supaja menghentikan pernibuangan Warga- 

3 
A2 

MADJELIS 

lawan 10 

negara2 Hongaria dari tanah-air 
perbandingan suara 57 lawan 8 
jang dikemukakan bersama oleh Indonesia, Ceylon dan India 
Can jang mendesak kepada pemerintah Yiongaria supaja meng 
abuikan permintaan sekretaris djenderal PBB Dag Fiammar- 
skjocid herdaknja penindjau2 PB3 diizinkan masuk Hongaria. 

PBB sebagai badan dunia jg ber . Dalam pemungutan suara me- 
ngenai resolusi Indonesia, Ceylon 
dan India, Polandia memberikan 
suara abstain djadi menjalahi' ke 
biasaan berpendirian sama dalam 
blok Sovjet jang dalam hal ini 
memberikan suara menentang. Jg 
memberikan suara menentang ia- 
lah Albania, Bulgaria. Beyelo Ru 
sia, Tjekoslowakia, Hongaria, Ro 
mania, Ukraina dan Uni Soviet, 
sedangkan jang abstain ialah Po 
landia, Chili, Tiongkok Kuomin- 

negara jang dikeluarkan dalam 

atau Rp. 120,— setahun. 
Rakjat rela membajar, bahkan 

rela djuga membajar lebih banjak, 
asal keamanan  betul2 tertjapai. 
tetapi kenjataannja tidak demiki   an. Rakjat jg. sampai #kini tetap Bolivia, Brasilia, 
melarat, tetap djuga dikatjau oleh nada, Chili, Tiongkok 

ang, 
ba, Denmark, Republik Dominika, 

gerombolan2. Apakah memang 
ada alat2 negara jang bertugas 
mendjaga keamanan bertindak se 
perti kata pepatah ,,pagar makan 
tanaman” ataukah sistim pemerin 
tah jang tidak benar?, demikian 
ia bertanja. 

Njono dari fraksi PKI menge- 
mukakan, bahwa usaha kesedjah 
teraan untuk kaum buruh di In 
donesia dalam RAB 1956 itu be 
sarnja Rp. 3 djuta. Karena djum- 
lah buruh ada 5 djuta orang, 
maka apa jang disebut dengan 
istilah ,,kesedjahteraan” itu 'ber- 

Rp.0,60 tiap orang 
untuk setahun. (Antara). . 

Maj. Djuhro 
Diberi: Tjuti 
Ada Habungannja De- 
ngan Masalah A.“D, 

Dewasa Ini? 
»ANTARA” mendapat kabar, 

bahwa komandan KMKB  Dja- 
tarta Raya major Djuhro kini 

iMesir, Ethiopia, Jordania, Pana- 

ngenai 
bersama Saudi Arabia, Sudan, Sy- 
ria, Tunisia, Yaman, Afghanistan, 
Mesir, Finlandia, India, Jordania, 
Libanon, Libia dan Marokko mem 
beri suara abstain, sedangkan jg 
menentang ialah Polandia, 
nia, Ukraina, Uni Sovjet, Albania, 
Bulgaria, Beyelo Rusia, Tjekoslo- 

dju ialah Burma, Ceylon, Argen- 
tina, Australia, Austria, Belgia, 

Kambodja, Ka- 
Kuomin- 

Perantjis, Junani, Guatemala, Hon 

iNew Zealand, 

mereka, dan menjetudjai dgn. 
dan 14 suara abstain resolusi 

tang, Cuba, Republik Dominika, 

ma, Paraguay, Saudi Arabia, Ya 
man dan Jugoslavia. 

»Tanpa merugikan ke- 
daulatan Hongaria”, 

Sebelum resolusi Indonesia, 
Ceylon dan India ini diputuskan 
sebagai keseluruhan Filipina me 
minta  diadakannja pemungutan 
tersendiri mengenai kausul ,,tanpa 
merugikan kedaulatan Hongaria” 
dalam resolusi itu. Dalam meng- 
adjukan resolusi ini wakil India 
Krishna Menon mengantjam djika 
klausul tsb. dihilangkan maka 
India akan menarik kembali selu 
ruh resolusi, tetapi klausul tsb. 

(Orang2 Mesir Jg 
Ditawan Israel 

Diberi 3 Kali 
TAWANAN?2 perang Israel — 

orang2 Mesir — telah mengadju 
kan pengaduan tentang djeleknis 
pelajanan dalam tawanan terha- 
.dap mereka, terutama tentang 
makanan jang kurang, sedangkan 
untuk anak jang “berumur 19 
ahun pun tidak tjukup makanan 
ang mereka dapatkan itu. War- 
tawan Reuter jang berkesempa- 
tan betbitjara dengan salah se- 
orang opsir tentara A.L. Mesir 
jang tertawan dalam tangan ten- 
tara Israel, menerangkan bahwa 
menurut opsir itu tawanan? re- 
kannja menderita kelaparan. Dju 
rubitjara tawanan2 ini selandjut- 
nja memberikan fakta2 sbb : 

Tentara Israel mengatakan ma 
kanan tjukup, itu tidak benar. 
Israel mengatakan pula bahwa 
untuk setiap tahanan seminggu 
nja diberikan sebuah telur, itu 
tidak pernah terdjadi, Opsir Is- 
rael jg lain mengatakan bahwa 
karena tak dapat telur mika pa 
ra tawanan diberi makanan ek- 
stra, itu bohong sama sekali. Ta 
wanan2 ini menerangkan bahwa 
selama 2 minggu jg lalu, mereka 
hanja diberi makan 3 kali sadja. 
Diwartakan selindiutnja bahwa 
opsir2 tentara Israel jg mengan- 
far para djurnalis berkelilino per 
kampungan tawana, perang tsb. 
mengatakan b'hwa "rangsum ser 
ta sjarat2 hidup jg diberikan-ke 
pada tawanan?nia itu tidak beda 
dengan. jg diberikan kenads ten- 
tar, Israel ig sesuri dengan ke 
harusan pelaianan terhadap ta 
wanan perang dalam Konvensi 
Dienewa”. (Antara). 

Konp A-A Ke.II 
SedapatMungkin 
Dinegara Islsm 
AFP mengabarkan har: Kemis 

dari Karachi, bahwa Menteri 
Luar Negeri Ruslan ketika tiba 
Giteripat terscbut “menjatakan, 
bahwa ia akan menjelengvarakan 
konperensi nesara2 Asia-Afrika 
dengan mengundang negara? ig 
ikut serta dalam Konperensi Ban 
dung tahun 1955 pada kira2 per- 

  

"DLM, KOTA : Suara Merdeka” (dengan materai) ” — Rp. 13, 
»Sugra Merdeka” /,,Minggu Inf” Rp, 13,— H Rp. h— Rp. 16,— 
LUAR KOTA : Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 

$ » Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 14,—— Rp.3— —Rpd7,— 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
BTJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

t 

#Madjelis Umum PBB katakan, bah 

HARGA LENGGANAN: 

»Mingga Ini” Rp. I,— 
   

      

    

    

  

Gambar disebelah atas adalah sepasukan polisi PBB untuk Asia   terbang kepunjaan Swissair Liner dilapangan terbang Capodixhino, 
Napels Itali. Mereka ini akan menudju ke Mesir. Bersama tentara 
Norwegia, mereka akan merupakan pasukan pendahuluan, Gani- 

| bar disebelah bawah, Kapten Toenne Huitfeld, Komando pasukan 
| tentara Norwegia, kelihatan sedang berdjabatan tangan dengan 

| Komando pasukan Amil Hilmy, sewaktu dia tiba dilapangan ter- 
| bang Abu Souer, Mesir, " 

A-A MintaSekdjen PBB 
Spj. Gunakan Segala 
Kekuatannja Agar Is 
rael MundarDari Gaza 
Pekerdjaan Polisi PB3 Tak Bis# Dilakukan 
Dengan Sepenuhnja Karena Adapjs Pasukan? 

Inggris-Perantjis-Israel Di Mesir , 
—. BELEGASI 22 NEGARA Asia/Afrika di PBB malam 
Kemis minta kepada sekdjen. Dag Hammarskiocid supaja 
menggunakan semua alat2. jang ada padanja, agar pasukan2 
Israei ditarik mrundar dari dacrah Gaza. Sementara ita game- 
reka minta pula supaja setjepat mungkin memberi. baninay 

  

  

sb. dan selandjutnja memperbaiki keadaan jang tak # 
han Igi disana. 22 Negara. A/A tadi minta kepgda Ham 
marskjoeld supaja selekas mungkin memberikan lanorannja 
mengenai sodf iso. kepada PBB. 

memberikan kekuasgan tuas untuk 
melandjutkan perundingan2 dagn 
pemerintah Mesir, jang telah setu 

Sementara itu Hammarskjoeld 
daiam laporannja- kepada. sidang 

    

        

    

2 : : j 1T z mengerdjak ar wa tugas polisi PBB di Mesir tak Ba ea Na 
dapat dilakukan dgn sepenuhnja, jae nalar PE en - 5 
karena pasukan?  Inggris/Peran. (Sukan polisi 3B — jang kini 

Pkn Aan 1 - - berdjumlah 4.479 orang dari 8 ne- tjis/Israel masih, ada ana. Da-lepr 1 Masi Si 
gara — di Mesir. lam ichtisarnja jang disusun setja   ftengahan tohun denan, Ruslan 

katakan, bahwa tempat konperen 
si belum ditentukan, akan tetapi 
ix harapkan disalah satu negara 
Islam. (Antara! 

Dan, Timur. 

di Hongaria dan di Timur Te 
dikalangan 15 negara anggota   disetudjui ' dengan perbandingan 

suara 43.lawan 6 dan 30 suara 
abstain. Jang menentang ialah 
Chili, Colombia, Irlandia, Italia, 
Nederland, dan Pakistan sedang- 
kan jang abstain dari blok Sovjet 
ialah Albania, Beyelo Rusia, Tje 
koslowakia, Romania dan Honga 
ria. 

suara me- 
Indonesia 

Dalam pemungutan 
resolusi Cuba 

roma 

wakia, Jugoslavia dan  liongaria, 
dan jang memberikan suara setu- 

Colombia, Costa Rica, Cu- 

Ecuador, El Salvador,  Ethiovia, 

duras, Iceland, Iran, Irak, Irlan 
dia, Isracl, Italia, Laos, Liberia, 
Luxemburg, Mexico, Nederland, 

Nicaragua, Norwe- 
gia, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Peru,  Pilipina, Portugal, Se- 
panjol, Sweden, Muang Thai, Tur 
ki, Uni Afrika Selatan, Inggris, 

ae Venezuela, Haiti dan 

Klausul tig. genocide. 
Sebelum resolusi Cuba sebagai 

keseluruhan disetudjui, — Madjelis 
Umum PBB mengadakan  pemu- 
ngutan suara mengenai pernjata- 
an dalam resolusi tsb. jang mem 
peringatkan konvensi  genocide 
(pembunuhan masal) tanpa menu 
duh bahwa Uni Sovjet atau Honga 
ria melanggar konvensi tsb. 
Pernjataan memeringatkan kon 

vensi genocide itu disetudjui dgn 
perbandingan suara 38 lawan 10 
dan 81 suara abstain. Abstain ia- 
lah Indonesia, Norwegia, Sau 
di Arabia, Sudan, Sweden, Syria, 
Muang Thai, Tunisia, Uni Afrika 
Selatan, Yaman, Afghanistan, 
Austria, Bolivia, Kambodja, Cey 
lon, Chili, Republik Dominiks, 
Mesir, Ethiopia, Winlandia, Peran 
tjis, Guatemala, Iran, Jordania, 
Laos, Libanon,  Liberia, — Libia,   

diberi tjati oleh Panglima T.T. 
HL Keterangan resmi mengenai 
sebab2 pemberian tjuti kepada 
major Diuhro ita sampai hari 
Kemis kemaren belum didapat, 
tetapi menurut dugaan mungkin 
hal ita mempunjai hubungan de- 
ngan peristiwa jang terdjadi dlm 
Angkatan Darat achir2 ini. Ma- 
tor Diuhro hari Rebo kemaren 
dulu diketahui pergi ke Randung 
dan kembali ke Djakarta hari 

uga, 
  

   

  

    

  

Marokko dan Nepal, sedan#kan iz 
menentang ialah negara24 Kk, 
Sovjet ditambah Jugoslavia.' 

Me 

Bantuan kepada kaum pe- 
larian, | 

Dalam sidang pada malam Ke- 
mis Madjelis Umum PBB dalam 
pada itu menjetudjui dgn perban 
dingan suara 69 lawan 4 dan 6 
Suara abstain resolusi jang meng 
hendaki penggiatan bantuan kepa 
da kaum pelarian Hongaria. Reso 
lusi ini telah diadjukan oleh Ar- 

dan gentina, Denmark, Belgia 

jada tjelaan bahwa negara2 NATO 

pernjataan ini sebagai anggota 
jang dihadiri oleh lebin dari 200 orang anggota parle- 
men negara2 NATO dalam sidang konperensi tsb. jang chusus 
membifjarakan kerdja-sama dan konsultasi pollitik dan mik- 
ter. 
Gaitskell mengemukakan 

dah pasti diantara kita tak ada 
jang gembira bahwa NATO tak 
berkuasa, tak effektif .dan impo- 
ten dalam menghadapi kedjadiani2 
di Hongaria”. Menurut Gaitskeli 

pu 

dalam menghadapi kedjadian2 di 
Hongaria tak dapat berbuat  se- 
suatu selain memberikan bantuan 
meringankan penderitaan para 
korban, mengumpulkan bantuan 
uang dan mengadakan resolusi2. 
Ia menegaskan selandjutnja tak 
dapat menerima anggapan bahwa 
NATO tak kompeten mengurus 
baik Hongaria maupun Timur Te- 
ngah dgn alasan bahwa. Honga- 
ria ada dibelakang tirai besi” 
dan Timur Tengah adalah diluar 
Eropa Barat. Gaitskclil menjatakan 
bahwa dikalangan negara2 NA- 
TO "harus diadakan konsultasi dan 
diskusi mengenai Eropa Timur. 
Menurut Gaitskell Polandia meru 
pakan suatu peringatan dan su- 
dah djelas bahwa harus diadakan 
diskusi tentang hal2 jang dapat di 
adakan politis ketika peristiwa2 
di Hongaria mulai timbul, 

Tak puas dgn aspek? mmili- 
ter NATO. $ 

Tentang aspek2 militer  NATO 
ia menjatakan tidak puas. Nega- 
ra-Negara anggota NATO menu- 
rut Gaitskell tak diberi tahu ten 
tang tudjuan sesungguhnja dari 
kekuatan militer pasukan NATO,   

Kedjadian Di Hongaria 

buikan Krisis Dikalangan 
Negara-Negara NATO 

PEMIMPIN PIHAK oposisi di Inggris jaitu Hugh Gait- 
skeil dari Partai Buruh Inggris, mengatakan pada hari Rebo 
ti Paris bahwa kedjadian2 dalam 3 minggu belakangan ini 

Kalangan berkuasa Amerika se-    

    

Tengah jang terdiri dari orang2 Denmark, sedang naik pesawat 

    

   
       
      

   
       

   

S
a
 
Ka

 

  

kepada lebih 260.000 kaum pengungsi orang Arab daerah 5 

ra hati2 mengenai situasi di Me- 
£ aa aa Oa £ me r uk 3 bahwa. ai ae sir dinjatakannja, bahwa adanja |Wentara itu katakan, bahwa. Ing asukan? PAR PA esa na gris dan Perantjis dgn sepenuh- - pasukan? Inggris/Perantjis meru- nja “mencelahu? Ren z 
pakan penghalang betul2. ja mengetahui pendapat. Ameri- 

  

ka. Serekat, bahwa pasukan?2-Ing 
gris/Perantjis harus ditarik mun- 
dur dari Mesir dengan segera. 
Dikatakan, bahwa dipandang dari 
sudut Piagam PBB dikuasainja 
Port Said oleh pasukan? Inggris! 
Perantjis merupakan suatu kesa- 
lahan. Setelah membuat kesalahan 
tadi Inggris/Perantjis . hendaknja 
djangar terus membuat kesalah 

Karenanja Hammarskioeld min: 
ta kepada Madjelis Umum supaja 

Tengah Tim 
nja pasukan2 Perantjis/Inggris te 
rus tinggal di Port Said, kata 
Hammarskjoeld," dan bila 
kian seluruh pendapat dunia lam 
batylaun akan menentang Inggris/ 
Perantjis. 

an Suez. d 
Selandjutnja Fiammarskjoeid da 

lam laporannja tadi minta kepada 
Madjelis Umum P8 supaja de 
ri idjin utk mengadakan  rundi- 
ngan dgn firma2 chusus : gina 
membersihkan “Terusan Suez. ta 
sedang mengadakan rundingan ke 
ngan firmaZ partikelir' di 
mark dan  Nederland mengenai 
soal pembersihan terusan tsb, se- 
suai dgn permintaan bantuasi Me 
sir kepada PBR. i 
Sir -Galam pada “ita menjatakan, 
bahwa pembersihan Terusan Suez 

ngah menimbulkan suatu krisis 
NATO. Gaiiskell memberikan 
delegasi Inggris ke konperensi 

  

ngemukakan bahwa djumlah ser- 
dadu jang semula hendak ditjapai 
telah dikurangi, dan ia mer 

      

   
  

           

    

      
  

  

€ Gapat dimulai segera se 2 nja ajumlat s 3 narikan mundur £. Dean alan dikurangi : itu. Ia mukakan gris/Perantjis/Israel — dari » Et sebagai tjontoh menurut rentjana |Said dan daerah Suez. Ham 2 
semula Djerman Barat harus me- skjoeld seterusnja minta k ana njediakan bagi NATO 500.600 lan kepada Madjelis Tana Lt orang serdadu dan djumlah ini|membentuk dana? ang Peka 
kemudian dikurangi Na Aka an mendjadi jan membersihkan i : 
Pp orang: ,,Apakah ini sang- |kukan Solat Sena aja Ta ae guh tjukup dan. saja mengemuka Polisi Sa e sa : 
kan pertanjaan ini tanpa sesuatu Ta 8 negeri telah" diteri- 
kritik terhadap pemerintah Djer- 
man Barat”, demikian Gaitskell. 

Selandjutnja ia mengemukakan 
walaupun hom zat-air telah ter- 
bukti merupakan suatu  sendjata 
jang menakutkan agresi, petun- 
djuk tak ada apakah bom ts. akan 
dipergunakan atau tidak ,,Apakah 
jang akan kita perbuat dlm meng 
hadapi agresi”, demikian pertanja 
an Gaitskell. ,,Suatu putusan un- 
tuk memakai bom-H adalah  sa- 
ngat penting. Dan akan ada kese- 
ganan besar. utk memakai bom 
tsb. Kita akan salah untuk men 
dasarkan politik militer kita ha- 
nja pada hom itu. Segala putusan 
mengenai pertahanan harus diam- 

bil setjara kolektif. Setiap tindak 
an sendiri Gari negara anggota 
akan mempunjai reaksi? terhadap 
negara2 anggota lain dan tak 
ada seorang pun jang dapat me- 
ngatakan hal2 jang mungkin di: 

Djurubitjara sekdien, 
skjoeld seterusnj & 
PBB tak perna menclak hak 
anggotanja untuk ikut serta da- lam polisi PB5 di Yimur Tengah Hingga kini dersan resmi $ nege. ri telah diberitahukan, bahwa pa sukan2 mereka telah disetuajui untuk pasukan? polisi PBB tadi gan negara itu jalah: Norwegia Denmark, Finlandia, Swedia, Kas 'nada, India, Kolombia din Yugo. Islavia, jang semuanja menjadi 
Ikan 4.479 orang untuk pasukan? polisi PBB (Antara). 5: 

Hammar-   

  

PENGGELAPAN Rp. 104.009 
DALAM un PUSAT 

“1.12? 

Bengkel Pusat. PTT hari Rabu dan negara2 itu djuga tak mengejtimbulkan oleh reaksi? itu, s , 
tahui djumlah serdadu  NATO/. Masalah Cyprus termasuk ma- Me an kepada ig ber 
maupun djumlah serdadu jg hen-|salah jang harus diurus oleh KA. | ““ Gio. tentang adanja penggela- 
dak 'ditjapai menurut  program| TO.” Demikian Gaitskell (Anta-/pan uang djawatan dan uang kekuatan militer NATO. Ia me-'ra). : koperasi jg meliputi Rp. 104.000. 
  

KETUA DELEGASI pemerin 
tah Syria untuk PBB, Farrid Zai 
nudin, berdasarkan instruksi jang 
diterima dari pemerintahnja — di 
Damaskus, ketika Madjelis Umum 
PBB. memperdebatkan persoalan 
Hongaria pada hari Rebo, telah 
mengadjukan interupsi dan pro- 

.tes berhubung adanja pemusatan2 
baru tentara Israel jang disertai 
pula oleh tentara Inggris dan Pe 
rantjis  disepandjang perbatasan 
garis demarkasi Syria-Israel dan 
Jordania-Israel. Persidangan Ma- 
djelis Umum jg mempsrdebatkan 
spersoalan Hongaria” dilandjut- 
kan karena sudah mendekati pe- 
mungutan suara. 

Dalam interapsinja itu ketua   A.S. (Antara), 

  

  delegasi Syria membatjakan ka- 

  

Israel Adakan : 
Lagi Ditapal Batas Israel. Syria ? 

"Pemusatan Massit” 

wat jg. diterimanja dari menteri 
luar negerinja,  Salahudin. Bitar, 
dari Damaskus jang djuga ditudju 
kan kepada sekdjen PBB, Ham- 
marskjoeld. Dalam kawatnja ini 
menlu S. Bitar menjatakan agar 
Madjelis Umum segera memper- 
bintjangkan persoalan pemusatan 
tentara Israel jang disertai ke- 
satuan2 Tentara Inggris-Perantjis 
disepandjang ' perbatasan Syria- 
Israel serta Jordania-lsrael. 

djang garis  demarkasi 
Israel dan Syria dan antara Israel 
dengan Jordania. Tentara Inggris 
kesatuan2nja disertakan pula da 
lam operasi2 Israel ini, — Tindas 
kan2 Inggris-Perantjis dan Israel 
ini merupakan antjaman terhadap 
perdamaian serta keamanan “ di 
Yimur Tengah dan ini merupa- 
kan djuga suatu bukti usaha? 
agresif mereka. Menteri selandjut 

legasi Syria dalam PBB untuk 
memintakan perhatian Dewan Ke 
amanan PBB 
Umumnja terhadap fakta? terses 

Dinjatakan selandjutnja bahwa 
walaupun Madjelis Umum PBB 
telah menerima baik resolusi2 jg 
menjerukan diadakannja penghen| but. ' Dan pemerintah Syria me- 
tian tembak-menembak, Israel te| nantut agar masalah tersebut se. lah mengadakan ,,pemusatan2 jg gera dibitjarakan - oleh Madjelis 
massif” dari tentaranja disepan-Umum, (Antara). P 

  
  

sematjam “itu lagi. Tak ada guna ' 

Mengenai pembersihan Terus 

        

katakan, bahwa - 

Pimpinan Bengkel Pusat Pr 
dan pimpinan Koperasi Pegawai ' 

antara 

nja menginstruksikan kepada de- 

beserta Madjelis 

demi- 

Pemerintah Me”
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| Kabar Kota 

“kapal tarik ”Wilhelmina” 

berikan, dan diantara         DUNLOP RUBBER CO. (INDONESIA) LTD. 

direct from Dunlop factories throughout the world. 

  —TELANG. 

    

        

     

  

      

  

“Kantor Kedjaksaan Pengadilan Negeri Semarang Djl. 

barang2 milik Pemerintah bekas sitaan (besiahan) : 
1 Radio Merk Telefunken Type 315, 
»Kero” Ro. 3, 1 Tempat tidur besi biasa No.2, 
Katjz Cirkel Compleet, 1 Dressoir, 

3 : 1 almari buku katja, 2 lampu neon, 
ja GELANG MAS MATA 13 BERLIAN, 

? model ulan2, 1 sele gelang mas model rantai, 
model mrifjan, 1 broch mas bermata akik, 
MAS MATA 7 BERLIAN, 2 pasang anting2 mas, 

    

1 oven, 

LIAN, 1 pasang markis mata 16 inten, 

pakaian, 1 fjelana abu2 dan hemd, 1 tas plastic, 
peniti mas, 1 stel giwang mas bermata, 1 kalung 

Semarang. 
00/sebelum lelang dimulai, sedang rumah boleh dilih 
ari dari djam 8.00 s/d 16.00. 

Lands Vendu Commissionnair 

$ 
Ka 

. 

J3 sn 

/ Menambahkan napsu makan, me- 
nguatkan usus dan pentjernaan, 

memperbaiki, djalannja darah, me- 
| njegarkan badag dan membikin! 
u paras muka bersinar terang. 
SG 4 5 

n
a
n
a
n
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    PEN  BU 
NGAGLIK 3-5 SURABAJA 

SEMARANG 

- 
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  Malioboro 35 

   

      

   

  

    
JOGJAKARTA 

  

Pada hari KEMIS tg. 29-November-1956 djam 9.30 diruangan 
Imam- 

bondjol 157 (Pontjol) akan diadakan pendjualan lelang Dil. 

1 tempat tidur besi 
1 Toilet 

1 almari pakaian katja, 
1 SELE 

1 sele gelang mas 
2 kalung mas 

1 KALUNG 
1 fnain- 

an mas mata 2 inten, 1 PASANG MARKIS MATA 16 BER- 
1 PASANG MAR- 

KIS MATA 14 BERLIAN, 1 kopor:seng 4 berisi barang2 kepolisian tsb. 
1 stel 

mas, 1 

mainan came mas, 1 kaos kaki dan dompet plastic. 
|. Selandjutnja pada djam 11.30 lelang Sebuah RUMAH 
Papan, Pajon genting diatas tanah Inl. Verp. di Redjosari IV/13 

Barang2 hanja dapat dilihat pada tgl. 29-Nov.-1956 djam 
at tiap2 

Untuk Seluruh Djawa-Tengah. 

   

    

— DEN t AN DIHADLIRI oleh 4 
60, hari Rebo tgl. 21 Nopember 

  

     mengambil keputusan 
Pemilihan Daerah (PP: 

lonan tersebut sesuai 

  

| hui, pentja 
aa i Tn 
| -bernur dengan 
| Nopember jang Jata.   

Mejeng 16.30 di REBO sore Lk. djam 16.30 di 

Iiaut pelabuhan Semarang telah 
terdjadi ketjelakaan, dalam an 

tangga dari kapal ”Ra 
jang sedang berla ab. Bentu 

Aastktan kerasnja hingg: 
dari kapal ”Raki” pu- 

I menubruk 
e ki” 

tangga 
. Itus, | s tangg 

itu ada Lk. 10 orang pekerdja jg 
kesemuanja kemudian djatuh ke- 

Idalam laut. Pertolongan segera di 
10 orang 

'pekerdja tadi 9 orang dapat ter- 
tolong dan seorang lainnja lagi 
'tenggelam kelaut jang sampai 
berita ini ditulis belum diketemu 

  
kan. Diantara jang dapat ierto-- 
long itu 2 orang menderita luka? 
berat hingga perlu dirawat di 
RSUP, Adapun seorang jang teng 
gelam belum diketemukan tadi, 
menurut keterangan bernama Su- 
darman berasal dari Petjanggan 
Djepara dan di Semarang tinggal 
di Kp. Boomlama. Mengenai se 
bab terdjadinja peristiwa tadi 
masih dalam pengusutan pihak jz 

'Thg Duntop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3,  berwadjib. 
Djakarta, offers all assistance and technical aid free of charge 

“ to National Importers to enable them to import Dunlop products 
KONPERENSI P. LL ' 

Peladjar Islam Indonesia (PII) 

Tjb. Kotabesar Semayang . akan 
mengadakan konperenSi kerdja ke 

IL pada tgl. 8 dan 9 Desember 
ja.d. Untuk penjelenggaraan ini 
telah dibentuk sebuah panitya jg 

diketuai oleh Umar M.S. Adapun 
bendahara panitya dipegang oleh 
Sja'ban Mustafa. Dalam pada itu 
dikabarkan, bahwa PII Ranting 

Dr. Tjipto telah dibentuk dg 
Ketua I dan II masing2 Rc Sen 
tot dan S. Tien. Sementara itu 
PII Ranting Teuku Umar baru2. 

Ini mengadakan “perajaan ulang 
tahun ke-I bertempat di Balai 
Mohammadijah Djl. Dr. Wahidin 
Semarang. 1 

MILIK SIAPA ? : 
Oleh Kepolisian seksi I telah j 

diketemukan 4 buah kuntji dan | 
sebuah gunting kuku di Dil, Pr. j 
Djawa pada tgl. 20 Nopember j.l. 
Siapa jang merasa kehilangan ben 
da tsb. bisa hubungan dengan ' 

di Purwodinatan 
Semg. Sementara itu oleh. Kepoli 
sian Seksi III pada tgl. 19 Nop. 
telah diketemukan” beberapa helai 

“pakaian wanita, diantaranja 2. he 
lai sajak, di Djl. Imam Bondjol 
(Pontjol). Jang merasa kehilang 
an barang tsb. bisa hubungan dg 
seksi tersebut di Kalisari Semg. 

KURSUS NACHODA DAN 
MGTORIS. 

Dalam rangka usaha untuk mo 
Gernisasi dan mekanisasi penang 
kapan ikan laut, sedjak bulan Okt 
jl. Djawatan Perikanan Laut res 
sort Djawa Tengah di Semarang 
telah membuka kursus2 Nachoda 
dan Motoris jang masing2 diikuti 
oleh 9 dan 19 orang. Masing2 utk 
lamanja 1 bulan dan 3 bulan. Dan 
kursus Nachoda jang merupakan 
babak jang pertama itu telah ber 
achir. Dari 9 orang jang mengiku 
ti kursus itu 7 diantaranja telah 
lulus dengan udjian, sedang 2 pe 
ngikut lainnja lulus dengan sja- 
rat harus praktek lagi selama 1 
bulan. Menurut keterangan, dalam 
tahun ini kursus Nachoda tsb. 

“akan berlangsung dalam 38 angka- 
tan, sedang kursus Motoris ha- 
nja satu angkatan. Dan mereka jg 
mengikuti kursus tsb: adalah Ne 
lajan2 asli jang. masih aktip da 
lam. penangkapan ikan laut. 

TAMASJA BELADJAR. 
|! Serombongan siswa “kelas ter- 

tinggi S.P.M.A. (Sekolah Pertani 
an Menengah Atas) dari Jogja 
terdiri 60 orang pada tanggal 16 
dan 17 Nopember j.l. tiba di Sala 
tiga, untuk mengadakan penin- 
djauan objek2 pertanian daiam 
daerah kabupaten “Semarang. Dgn   

  

1 —. Sea Te Sa Ter 

Lebih tjc 

— Dalam '/z djam 
KG Rambut putih mendjadi hitam. 

Black 
Tjap Potret Bintang Empat. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 

aa KA 

sis 
   

2 
“
T
a
 

Mudah dipakai. 

Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. 

A : 
PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUALAN : 
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NO SMOKING 
(Obat Hentikan Isap Rokok) 

IATA IKAN) 
ja/Nona dapat penjakit Likdoren Cure 

ga tidak bisa berdjalan dan sakit sekali 

uu, pakailah obat Likdoren Cure 
keluar dari akar2-nja Harga Rp. .25.— 

hilangkan Hxceem, atal2, Ring Worm, . 

p tar dg HI O0g h. : Harga Rp. 25,— 

hilang kan. bau keringat ketiak dan kaki. Harga Rp. 25,— 
ALAMA PO £t 
Adalah satu minjak rambut jang baik sekali buat hilangkan 

3 'ketombean dan gatal2 dikepala serta kuatkan akar- 

agai nbu “pandjang dan bagus. Harga Rp. 15,— 

pang dan ekonomis, dalam tempo Kira-kira : 
t bisa mendjadi hitam dan mengkilap dan ! 
IK. ' Harga Rp. 25— 

hentikan ISAP ROKOK. Harga Rp. 10,— 
OUT COMPETATION, 

AMBER 
r laki jang tidak ada benar Tepak 

OI umur sudah landjut atawa tidak ada 

. 5 2 - 2 Harga Rp. 100,— 
JING MANIS) "1 

wa "untuk sembuhkan penjakit Kentjing Manis 
: f Harga Rp. 50,— 

k menjembuhkan penjakit darah tinggi . men uhkan pe: 
2 Na Harga Rp. 80,— 

(EXTRACT) j 
jaraf, tidak bisa tidur, takut-takut, piki- 

ram, ngelamun, malas, mimpi jang bukan2, 
lekas marah, gampang lupa, pikiran kurang 

Harga R: 

PUSAT PENDJUAL : » 

WORLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN 

odjong 6B Semarang. 
PORE Pasar Djohar 1-2 Semarang. 

Pinggir No. 9 Semarang. 

    

   

Vetan 24 Solo, 
85 Semarang. 

jan 109 Semarang, 
Semarang. 
(1 Semarang. 

  

t dari Suara 

Hair Dream Oil 

Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 

gen? : bisa Jihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 

AMILRODIN 
5 Ae Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 
ST LH AH AE 

«Tg va 
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Pa 
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Harga Rp. 25,—. Tambah ongkos kirim 1576. 
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, bikinan tjoklat dan karet. 

dipimpin oleh kepala djawatan 
pertanian kabupaten R. Sarosso, 
'rombongan tersebut pada hari per 
.tama menindjau Rawa Pening, ke 
'mudian terus ke Somowono (Am 
barawa) untuk melihat pekerdja 
an terrasering (penahanan tanah 
larut) jang sedang dikerdjakan 
oleh rakjat, selandjutnja ke Ka- 
:ranglo untuk mempeladjari tana- 
Iman bunga2 dan pemberantasan 
ihama kool dengan Angitia. Dari 
|Karanglo terus ke P.P:T.K. (Per 
'tjobaan Perusahaan Tanah Ke- 
Iring) di Noboredjo (Tengaran) 
'untuk mengetahui djiwa orang2 
'jang mengerdjakan tanah kering 
litu, dan achirnja melihat-lihat 
'keadaan dikebun buah-buahan Ka 
jrangduren. Pada hari kedua rom 
ibongan dibawa ke pabrik perke- 
sbunan Getas kepunjaan Cre@ne de 
Ikat Salatiga, untuk melihat pem 

Dari 
Getas kemudian ke-perkebunan 
|Ngasinan djuga kepunjaan Crene 
untuk melihat tanaman2 tjoklat 

'dan- karet. Setelah singgah 
lagi di Tarubudaja Ungaran, di- 
mana mereka bermalam, pada so 

're harinja rombongan kembali ke 
Jogja. 

IKATAN PENGAWAS KEUANG- 
| AN DAERAH 'SWATANTRA. 
| Di Semarang kini telah diben 
tuk Ikatan Pengawas Keuangan 
Daerah Swatantra, dengan tudju 
an a.l. menjempurnakan organisa 
si Pengawas Keuangan Daerah2 
Swatantra, memberantas bahaja 
korupsi dan memperdjoangkan ke 
pentingan para Pengawas Keuang 
an Daerah Swatantra. Ikatan tsb. 
meliputi daerah2 swatantra dalam 
wilajah Djawa Tengah dan pengu 
rusnja terdiri dari Ketua R. Su- 
trisno, penulis Mud. Sukasan, ben 
dahara Sujatno dengan beberapa 
komisaris. Penasehat: Sumardi 
Judo dan Mr. Sutarmo. Alamat 
di Halmahera II no, 7 Semg. 

POMG SR SIMONGAN II. 
POMG SR VI Simongan II Smg 

telah menjusun pengurus baru 
terdiri dari Ketua S. Martose- 
putro. Wakil Ketua I dan II: R. 
Sudiarto dan Suparno. Penulis: 
S. Purwosugiatno dan S. Sastro- 
dihardjo.  Bendahari: Mientarsih 

.P. Widigdo dan Marijah Darmin 
dengan beberapa pembantu. Pena 
sehat: Siswoprawito. ' 

HARGA EMAS. 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, 22 Nop. 1956: 

    

etudjui tjalon? keanggautaan  Panitya 
: I Propinsi Nawa 

| oleh Gubernur/Kepala Daerah Djawa Ten, 

. 19/1956, sebagai hasil daripada muan 1 
partai? dan organisasi? tingkat propinsi pada 8 

     

a tali ) 

sedang ? diatas tangga NC 

an aa 

     
Propinsi Terima Baik 

9 anggauta dari djumlah anggauta 
. ID Pn Propinsi DP Djawa 

"Tengah melangsungkan sidang pleno. Sampai tengah hari sidang 

“Tengah jang diadjukan 

ntuan? pasal 19 ajat 2 
» dengan.       

   

    

    

Adapun tjalon2 utama 
PPD jang diterima baik o 
dang pleno itu terdiri dar 
Mr, Sutarmo Atmodiprodjo (PMI): 

ma 2, Sumbul Djokosarwono (PKD):| 
rotohardjono (Maj 3. Supangkat Bi r h 

j "4, Soderi Siswodarsono 
R h 

orang termasuk Gubernur/Kepala 
Daerah jang mendjabat sebagai 
Ketua Panitya. P 

L tanggal 24 Nop. 
Aanggauta? P tersebut menu 

rut rentjana akan dilantik oleh 
Gubernur Djawa 
24 Nopember j.a.d. I 

gi tgl. 22 Nopember Gubernur/ 

pala Daerah  Djawa Tengah: 
gauta2 PPD jang 

oleh sidang ple| 
RDP .tadi, untuk mengada 

eeling guna menetapkan sia 

        

| tik Guberaur Tgl. 24 Nop. 
| Sidang?Pleno DPRD? Baik | 

“| Tjalon2 AnggautaPanityaPemilihan Daerah 

aah. “Sebagaimana diketa | 

“pertemuan pihak Gu- | 

  

    

— POLISI P.B.B. UNTUK MESIR — 

jang terdiri dari serombongan tentara Denmark ketika singgah di 
Frankfurt (Djerman Barat) dalam perdjalanan menudju ketempat 

gunakan untuk mengangkut mereka itu. 

Kabinet Bitjarakan   

    

pa akan mendjabat ” Wakil 
Ketua PPD. Tjalon Wakil Ketua ' 
PPD itu kemudian diadjukan pa 
da sidang pleno DPRDP lagi utk 
mendapat pengesjahan, d 1 an kemu 
dian pada tgl. 2 Nop, dilakukan 
pelantikan. 

    
   

Atjara sidang DPRDP. 
Sidang pleno diatas merupakan 

babak jang pertama dan diterus 

kan pada hari2 berikutnja. Dan 

diantara atjaranja mengenai usul 

permintaan hak menguasai atas ta 

nah didesa Pendawa Kabupaten 
Tegal untuk lapangan olahraga 
S. R. Pendawa, usul menetapkan 
peraturan daerah Propinsi tentang 

pemandian, saluran air minum, 
pengambilan barang2 pelikan, per 
aturan tata tertib rapat DPRD 

Propinsi Djawa Tengah, membe 

ri kuasa kepada DPD untuk me 

ngadjukan permohonan penguasa 
an tanah negeri bebas kepada me 
merintah pusat, dan perobahan 
anggaran keuangan Propinsi Dja- 
wa Tengah th. 1956. 

  

PENGURUS S. S. P. D. 2. 

Serikat Sekerdja Swatantra Pro 
pinsi Djawa Tengah (SSPDT) te 
lah menjusun pengurus baru ter- 
diri dari Ketua dan Wakilnja S. 
Abidin dan Supardi Penulis Mu 
dijono dan Nj. Hadiwidjojo. Ben- 
dahara: Suwarso dan J. R. Dhar 
suki. Seksi Perburuhan: Sugiarto, 
Setijosudjono dan Sumitra, dgn 
dibantu beberapa pengurus seksi 
lain?nja. 

PUTUSAN RAPAT ANGGAUTA 

Masalah Angk. Darat 
Dim Menghadapi Persoglan Tersebut Pe- 

. merintah Tidak Tinggal Diam 

SIDANG KABINET Rebo malam selain membitjarakan 
beberapa soal routine djuga membitjarakan masalah Angkatan 
Darat, jang pembitjaraannja memakan waktu kira2 dua djam 
lamanja, jaitu mulai pukul 22.00 sampai berachirnja sidang 
pada pukul 24.00 lewat sedikit. Mengenai masalah Angkatan 
Darat itu kabinet memutuskan untuk memberikan keterangan 
dalam rapat kerdja Seksi Pertahanan Parlemen hari Kemis pe 
tang. 

Inilah rombongan pertama pasukan2 Polisi Internasional P.B.B.| 

| pengumpulannja di Napoli (Itali). Tampak mereka sedang me- Djam 06.25 Hidangan Gamelan 
ninggalkan pesawat terbang Angkatan Udara Amerika jang di- |studio Jogjakarta. 01,20 Hidang- 

Menteri Penerangan setelah se 
esai sidang Rebo malam tidak 
banjak memberikan keterangan? 
tambahan, dan pertanjaan2 para 
wartawan mengenai masalah Ang 
katan Darat hanja didjawab dgn 
menundjukkan pada pengumum- 
an-pengumuman resmi, baik dari 
pihak Pemerintah ataupun Pene 
rangan Angkatan Darat. 

Menteri hanja menjatakan, bhw 
sudah tentu dalam menghadapi 
masalah Angkatan Darat dewasa 
ini, Pemerintah tidak tinggal 
diam sadja. Segala sesuatunja di 
perhatikan oleh Pemerintah dgn. 
seksama dan dari dekat, kata 
Menteri Sudibjo. 

Pengumuman resmi.   S. B. PL "DE LOCOMOTIEF” 
Dalam rapat anggauta SBPI 

Ranting Pertjetakan ""De Locomo 
tief” hari Rebo jbl. di Balai War 
'tawan Semg. telah dibahas mas 
alah pengoperan/pendjualah  per- 
tjetakan tsb. dari pemiliknja jang 
lama (asing) kepada INSCO jang 
timbang terimanja dilakukan pa 
Ga tgl. 15 Nop. j.l. sebagaimana 
pernah dikabarkan. Mengenai pe 
ngoperan ini, menurut rapat tadi: 
fihak pengusaha jang lama telah 
merahasiakan segala sesuatunja 
pada buruh, hingga dengan demi 
kian tindakan. pengusaha jang la 
ma dianggap telah menghina dan 
merugikan setjara lahir. dan. ba- 
thin pada buruh serta djuga me 
ngabaikan Peraturan Pemerintah 
jang ada mengenai soal pengope 
ran itu. Oleh karena itu rapat ta 
Gi telah memutuskan untuk me- 
nuntut pada pengusaha jang lama 
agar soal tersebut diatas tadi di 
selesaikan menurut saluran jang 
semestinja Rapat djuga menun- 
tut agar buruh jang telah beker 
dja selama lebih dari 20 tahun 
(sampai tgi. 15 Nopember '56) di 
beri uang penghargaan atas dja 
sa2nja dalam mempertahankan ber 
dirinja pertjetakan De Locomo- 
tief. Mengenai gratifikasi 1255 dan 
1956, onderstand dan tijuti ranat 
menjetudjui persetudjuan jg telah 
Gitjapai pada tgl. 16 Nop. antara 
pihak buruh, pengusaha jang Ia 
ma dan pengusaha jang baru. 
Untuk merundingkan keputusan? 
tadi, rapat membentuk delegasi 
terdiri dari Mohamad, Margono, 
Junus dan Tjoa Ping Hay. Rapat 
anggauta tadi dipimpin oleh Mo 
amad. 

Tentang soal2 ,routine jang di 
bitjarakan oleh kabinet dalam si- 
dangnja Rebo malam, Dewan 
Menteri mengeluarkan pengumum 
an resmi jang isi selengkapnja 
berbunji sbb.: : 

Dalam sidangnja 
Rebo malam 
1956 Dewan 
laporan Perdana Menteri tentang 
konperensi para Perdan, Menteri 
Negara2 Kolombo, jaitu Burma, 
Cevlon, India dan Indonesia, js. 
telah berlangsung di New Delhi 
tgl. 12, 13 dan 14 Nopember jbl., 
Can tenfang pertemuannja dengan 
Perdana Menteri Pakistan di Ka 
rachi pada tgl. 15 Nopember '56. 

Dalam pada itu Pemerintah me 
njetudjui sepenuhnja Pernjataan 
Bersama para Perdana Menteri 
Burma, Ceylon,: India dan Indo- 
nesia jang dikeluarkan.di New 
Delhi pada tgl. 14 Nopember '56 
serta “komunike pers bersama 
para Perdana Menteri Indonesia 
dan Pakistan, jang dikeluarkan 
di Karachi pada tgl. 15 Nopem 
ber 1956. , 

Selandjutnja Pemerintah menje 
tudjui Anggaran Dasar dan Ang- 
garan Rumah Tangga Organisasi 
Internasional Kepolisian - Kriminil 
(International Criminal Police 
Organization, ICPO) jang telah 
ditetapkan di Wina pada tg: 13 
Djuni 1956. 

pada hari 
tgl. 21 Nopember 

  
  

MROARANA 
exo 1.      

PURWOREDJO 
TESTING UDJIAN S.M.A. 

KEDU SELATAN. 

Testing udjian S.M.A. Bagian 
Pelengkap se Kedu Selatan akan 
dilangsungkan di kota Purwore- 
djo berturut2 dua hari lamanja 
dari tgl. 26 hingga 27 Nopember 
1956 di gedung S.M.LA. Negeri 
Purworedjo. $ 
Pengikut2 udjian akan datang 

dari Kebumen.  Kutoardjo. dan 
Purworedjo sendiri. 

SRAGEN 

TUNTUT KEMENTERIAN 
P.P.K. BAJAR Rp. 30.060 

LAGI. 

Lebih kurang 45 orang dari 20 
daerah Panitya2 Pendidikan Mas 
jarakat se- Kabupaten Sragen da 
lam konperensinja baru2 ini telah 
memutuskan: mendesak dun 1ue- 
nuntut Djawatan Pendidikan Mas 
jarakat Pusat dan Kementerian 
P,P.K. di Djakarta agar segera 
membajarkan uang usaha P.B.H. 
sedjumlah Rp. 30.000,— untuk da 
erah Kabupaten, Sragen ialah 
sebagai pembiajaan usaha itu da 
lam kwartaal IV tahun 1956. Apa 
bila sampai achir Djanuari 1957 
nanti belum ada kepastian, 20 
Panitya Pendidikan Masjarakat 
tsb. bersepakat akan menghenti- 
kan seluruh usahanja. Tuntutan 
ini djuga disampaikan Seksi E 
Parlemen dan Inspektur P.M. Pro 
pinsi .Djawa-tengah di Semarang. 

TJIREBON 

A.B. KOTABESAR TJIREBON 
TEKOR Rp. 3 DJUTA.   Oleh fihak DPD Peralihan Kota 

Tjirebon dewasa ini sudah dia 
djukan anggaran belandja peme 
rintah Kotabesar Tjirebon jang 
telah selesai disusun pada achir 
bulan Djuni jf, kepada fihak 
DPRD Peralihan, untuk menda 
pat pengesjahan dan disetudjui. 
Rentjana anggaran belandja Kota 
besar Tjirebon seluruhnja ber- 
djumlah Rp. 4.864.358, utk tugas 

j4 karat: djual “..... Rp: 504 lama dan Rp. 8.367.328 untuk bia- 
22 karat: dilaan : 1 46— ja kesehatan. : 5 

4 $ batre. Rp. 44. Ka aa Sab aa 
Ta Pa Ms KBR masuk hanja berdjumlah 

DJAKARTA, 21 Nop. 1956: Rp. 8.637.886 dari tugas lama dan 
DINAS NA, Gurah Rp. 50,25 Rp,. 183.200 dari kesehatan, se- 
Emas MO. 2 nee Rp. 49,50 hingga karenanja diketahui ke- 

MEDAN, 18 Nope 19861 1 ran sebanjak Rp. 3.800.600,— 
ha Ty Bp, 46,00 erhubung adanja ketekoran seki 

Tan 10: 8 Rp. 1550 an besarnja itu maka oleh fihak 

Pe ean .» Rp. 45.00 Pemerintah kota Tjirebon sedang 

Be . Nop: 1050: 4 diusahakan tambahan pembagian 
Harga emas Luar Negeri menu tundjangan (subsidi) dari peme 

rut perhitungan uang dollar Ame rintah Propinsi Djawabarat. 

  

rika. 

    

    
   

     

  

Emas Eropa 34.96 landja tahun ini menurut ketera 
Emas Ha 35.19 | ai fihak DPD Peralihan, di- 
aa na Hari diumpai kesulitan? mengenai peng 

Emus Bot batn P1 1 gunaan subsidi itu, antara Inin 
Rina apa ai 56.66 ditimbulkan oleh: kenaikan ubah 

Telp 336 

SEMARANG | 

  

hatan 
atau ditunda 

Dalam penjusunan anggaran be 

pekerdja dengan 2046 sedjak Okt. 

jang tak dapat dibatasi 
misalnja mengenai 

pembelian obat2an, keperluan ru- 
mah sakit, 

  

   

  

penanda de Keoenbdabinbeebenboberba bebikebeeb et 
Ra BEN a BS 

- 4. 
ana 

- 

REMBANG 
POMPA BENSIN PTMRI. 

Untuk mentjukupi bensin pa- 
ra pengusaha kendaraan bermotor 
dan Djawatan2 dalam kabupaten 
Rembang dengan tidak membeli 
ke lain2 tempat maka Dewan 
Pemerintah Daerah kab. Rem- 
bang sudah mengusahakan pom- 
pa bensin dihalaman Taman Kar 
tini. 

' Menurut keterangannja pompa- 
bensin tsb. didatangkan dari P.T. 

kan dalam pemasangannja. 

PERTAHANKAN PEGARA- 
MAN RAKJAT. 

Dglam sidang pleno baru2 ini 
DPRDP Kabupaten Rembang te 
lah mengambil putusan untuk 
meneruskan usaha rakjat dalam 
penjelenggaraan pegaraman di- 
daerah pantai Rembang. Keputu 
san tsb. ditentukan dan berlaku 
sampai adanja Undang2 Nasional 
Garam Rakjat. Seperti diketghui, 
dalam hubungan itu dalam tahun 
1955 jl DPRDS Kabupaten Rem 

ha pegaraman rakjat tsb. Dida 
erah pantai Rembang hingga ki 
ni terdapat pegaraman rakjat se 
luas 800 ha jang setiap hektar- 
nja pada setiap musim mengha- 
silkan garam Ik. 60 ton. 

| Sikap DPRDP diatas itu meru 
pakan reaksi dari pada pernja. 
taan Kementerian Keuangan ba- 
ru2 ini jang menghendaki tetap 
berlakunja peraturan monopoli 

  
| : 5 

garam th. 194i, jang sebagai ab eat Ra 3. Djateng. Bren: 1. Suma 
kabarkan pembikinan garam rak 
jat tsb. dibatasi sampai achir bu 
lan Oktober tahun ini. : 

TEMANGGUNG 
JEEP UNTUK DAERAH. 

» Kementerian Dalam Negeri 
Ian 

gung, 
Pemberian 

pekerdjaan 
rentjana 5 tahun pemerintah. 

SEBANJAK 53 orang pendu- 
duk kota besar Surakarta baru2 

dilan Negeri. Surakarta, 

tanah dengan setjara tidak 
dan mendirikan rumah diatas ta- 
nah itu dengan tiada izin jang 
berwadjib.   Akan tetapi sidang tidak djadi 
dilangsungkan dan terpaksa di 
tunda karcna mereka “ semuanja 
mengadjukan permintaan setjara 
tertulis agar sidang tsb. ditunda 
“sementara waktu karena mereka 
sedang mentjari seorang pembe- 

ia, Waktu ditanja oleh Hakim 

  

11955 dan pengeluaran dinas Kese (siapa jang akan diminta sebagai 
ipembela, didjawab bahwa soal 
pemilihan seorang pembela itu 

Dalam hubungan itu Pemerin- 
tah djuga menjetudjui diadakan- 
nja pertemuan persiapan di Tre- 
tes pada tg. 18 dan 19 Desember 
ja.d. untuk Konperensi Regional 
Negara2 Asia Tenggara jg men- 
djadi anggota ICPO tersebut. 

Pemerintah pun. memutuskan 
agar Indonesia turut serta dalam 
konvensi untuk mengadakan ker- 
djasama dilapangan pabean (Con 
vention  Establishing Customs 
Cooperation Council), jg dibuat 
di Brussel pada tg. 4 Nopember 
1952. 

Berhubung . dengan kepergian 
Menteri Luar Negeri kesidang 
Madjelis Umum PBB di New 
York pada tgl. 21 Nopember '56 
dan keberangkatan Menteri Kese 
hatan ke Wellington (New Zea- 
land) untuk memimpin delegasi   

Menteri mendengar , 

M.R.I. dan kini sedang dikerdja t 

bang telah. pula mengambil pu- 1 

Indonesia dalam konperensi Co- 
lombo-Plan, maka kabinet me- 
mutuskan Perdana Menteri dan 
Menteri Agraria masing2 mendja 
bat Menteri Luar Negeri a.i. dan 
Menteri Kesehatan a.i. 

Selain daripada itu Dewan 
Menteri menjelesaikan beberapa 
soal routine. 
Antara lain. diterima baik sua- 

tu Rantjangan Peraturan Peme- 
rintah untuk merubah Peraturan 
Pemerintah No. 41/1952 tentang 
kedudukan pegawai negeri selama 
mendjalankan sesuatu kewadjib- 
an negara diluar lingkungan dja 
batan jang dipangkunja, jang di 
pandang perlu berhubung dengan 
adanja kemungkinan sekarang 
bahwa seorang: pegawai negeri 
mendjadi anggota  Konstituante: 
suatu rantjangan keputusan Per- 
dana Menteri tentang penjeleng- 
garaan pendjualan kendaraan 
Gump Angkatan Perang serta alat 
alatnja dan barang2 dari Angka 
tan Perang jang tidak dapat di 
pergiinakan lagi: suatu Rantjang- 
an Peraturan Pemerintah tentang 
mengadakan djabatan Sekretaris 
Kementerian Sosial: dan usul pe 
ngangkatan beberapa pegawai 
tinggi golongan F/VI PGPN-1955 
pada Kementerian Kesehatan, jak 
ni dokter Soemadijono, dokter Ja 
zier gelar Datoek Moedo, dokter 
Ahdoel Rahim Oesman gelar Pan 
duka Radja, dokter Sjamsoedin 
dan Sir. Soekardjo Mangoensoe- 
diro, serta seorang guru-besar pa 
da Fakultas Pertanian Universi- 

ni Ir. aP.A. Blijdorp. 
Achirnja Dewan Menteri menin 

djau dan membitiarakan keadaan 
dalam Angkatan Darat: mengenai 
hal itu Pemerintah akan membe 
rikan keterangan dalam rapat Sek 
si Pertahanan DPR pada hari Ke 
mis petang tg. 22 Nopember '56 

(Antara) 

sport | 
—.. saman 
DJUARA2 PEKAN UDJIAN m..- 

TANGKASAN MOBBRIG 
. INDONESIA. 

Seperti diketahui Pekan Udjian 
Ketangkasan Polisi Mobiele Bri- 
gade se-Indonesia jang berlang- 
sung di Semg. tgl. 16 s/d 20 No- 
pember '56 telah berachir ' pada 
gl. 21 Nopember dan ditutup dg 
upatjara dilapangan Kepolisian 
Kalisari. Pada malam harinja ber 
tempat di Balai Polisi Djl. Ga- 
djah Mada diadakan malam perpi 
sahan dimana masing2 regu mem 
berikan sumbangan2nja jang be- 
rupa hiburan2. Adapun hasil2 per 
tandingan itu sbb: Ketangkasan 
Djuara2 nomer 1 s/d 8 adalah 1. 
Djakarta 2. Djateng 3. Djatim. 
Olahraga Umum: 1. Djateng 2. 
Djabar 3. Kalimantan. Djuara Pe 
kan: 1 Djateng 2. Djabar 3. 
Djatim Regu dalam Penjerangan: 

Sumatera Utara 2. Sumatera 

  

  

  tusan untuk mempertahankan usa (mi 

te |teng. Tennis Single: 
memberikan 3 buah kendara jluku) 

Lan Jeep untuk kabupaten Temang (3. Moedjiarto (Djatim). 
Kebumen dan Wonosobo, |l. Salim/Bazo Nampo (Maluku) 2 

kendaraan tersebut jArif Amin/Paiman (Djatim) 5 
dimaksudkan untuk - melantjarkan |Swiers/A. 

ini telah diadjukan dimuka Penga: 
karena, 

mereka dituduh telah menduduki : 
sah.sebagai pembela ialah .Mr. Ab- 

Tengah 3. t Ps Kom- 
pas: 1. #kalimantan 2. Sulawesi 
3. Nusa Tenggra. Menembak dgn 
Lee Enfield: 1 Djabar 2. Djatim 

3. Djateng. Menembak dengan 
Colt: 1. Djakarta Raya 2. Djabar 
3, Difteng, Menembak. dengan Corl 
Gustav: 1. Djabar 2. Djateng 3. 
Djatim. Tehnik Mekanik: 1. Dja 
bar 2. Djateng 3. Sumatera Sela 
jtan. Bintangan : 1. Djabar 2. Su 

a Utara 2. Djakarta Raya 
Djateng. Sepakbola: 1. Djateng 
2. Djatim 3. Sulawesi. Volley: 1 
Djateng 2. Djakarta Rayg 3. Sula 
wesi. Athletik: 1, Djateng 2. Dja 
tim 3. Kalimantan. Bulutangkis: 
1. Djatim 2. Kalimantan 3. Dja- 

1, Salim (Ma 
(Kalimantan) 

Double: 

3. 

2. Soemarto 

3. 
Dengkeng — (Djakarta 

pembangunan dalam 'Raya). Menembak Wanita:.1. Nj. 
Soebekti. 

Masalah Pendudukan Tanah Liar DikotaSolo 
Rakjat Kota Besar Surakarta, 
Atas pertanjaan Hakim selandjut 
nja pihak Komite Rakjat jang 
hadlir pula pada waktu itu, men- 
djawab bahwa jang akan diminta 

dulmadjid, jang telah  menjang- 
gupi pula. Pihak Komite Rakjat 
minta agar sidang ditunda dua 
bulan, karena Mr. Abdulmadjid 
kini sedang mengikuti  persida- 
ngan Konstituante di Bandung. 
"Tetapi Hakim memandang bahwa 
waktu pengunduran itu terlalu 
lama, sedang masih disangsikan 
pula apakah dalam waktu dua 
bulan itu Mr. Abdulmadjid sudah 
pasti dapat meninggalkan persi- 
dangan Konstituante jg,dipandang 
lebih penting “daripadas persoalan 
jang akan diadili 'itus 

tas Andalas di Pajakumbuh, jak ( 

Presiden Sudah Punja Kou- 
sepsi Utk 'Sebatkan” Negara 

Dalam Waktu Jang?Singkat Konsepstaja Ini Akan 

nja. I 
ngan2 

| ngobati penjakit kita itu”.    

SIARAN RADIO R. I. 

| SEMARANG, 24 Nop. 1956: 

Studio enakan 

andiutan). 12,00 Pusparagam In 

Bea AN 0 Orkes  Cosmopoli- 
'Itain. 18,15 Hindustani 13,30 Hida 

ngan Pantjaran Nusa. 14.10 Ane 

ka warna Siang. 17,00 Paduan Sua 

ra kanak2. 17,30 Dynia anak2. 

18,15 Irama Sendja. 18,30 Obrolan 

pak Patrol. 18,45 Irama Sendja 

(landjutan). 19,30 Mendjelang Ma 

(lam. 20,30 Lapora#f Olympiade ke- 

16. 21,00 Tjeramah. 21,15 Wajang 

Kulit semalam' suntuk. 22,15 Wa 

jang Kulit (landjutan). 05.00 Pe 

nutup. 

URAKARTA, 24 Nop. 1956: 

Ta 06.10 Barat Populer. 06.30 

Lagu2 Sunda, 07,20 Orkes Kulin- 

tang. 07,30 Abdul Chalik dengan 

orkesnja. 07,45 Lagu2 Mambo. 

12,03 Klenengan Gadon. 13,10 Kle 

an Gamelan 

  

Presiden Sukarne kemukakan, 
bahwa dalam pertumbuhan nega 
ra dan masjarakat sebagai situ 
fighting nation sebagaimana ma 
sjarakat kita sekarang ini, kesu 
litan2 adalah inhaerent. 
Dengan mengambil  tjontoh? 

dari revolusi Perantjis, Rusia. 
Tiongkok dan Amerika Serikat 
Presiden Sukarno katakan, bah- 
wa dalam perdjalanan sesuatu 
bangsa dan masa pasang dan ma 
Sa surutnja, 

Djuga - bangsa kita banjak 
menghadapi kesulitan. Tetapi ke 
sulitan itu akan dapat kita hada 
pi. Dengan demikian, kalau kita 
menghadapi sesuatu kesulitan dja 
nganlah kita putus asa. Bung 
Karno smbil perumpamaan demi 
kian: ,,Kalau ada barang jang 
buruk dalam hutan, djanganlah 
ialu lekas2 mengatakan bahwa 
seluruh hutan itu ' buruk. Kita 
baru melihat hutan itu sebagai 
suatu keseluruhan, Maka akan ki 
ta ketahui bahwa hutan2 kita 
adalah indah.” 

Presiden Sukarno menegaskan 
pula hendaknja djanganlah kita   nengan Gadon Gandjutan). 14,10 

O.K. Puspa Harapan. 17,00 Bu 

Nies dengan kanak2nja. 17 40 Va 

ria Djawa Tengah. 17,40 Irama 

Indonesia. 18,15 Ruangan Wanita. 

19,30 Imbauan malam. 19,45 Kon- 

tak dengan pendengar. 20,30 Ma- 

lam Manasuka. 21,15 Malam Ma 

nasuka (landjutan). 22,15 Pemba 

tjaan Buku. 23,00. Penutup. 

JOGJAKARTA, 24 Nop. 1956: 

Djam 06.10 Aneka warna Keti 

muran. 06.35 Dari Opera. 06.45 La 

gu2 Gembira. 07,20 Orkes Xavier 

Cugat. 07,30 Hidangan pagi. 12.00 

Petikan: Wajang Orang. 13,10 Pe 

tikan Wajang Orang (landjutan). 

13,45 Musik Siang. 14,10 Lagu2 

Semenandjung. 17,00 Njanjian So 

re. 17,40 Njanjian Hawaii. 18,15 

Dari dan untuk Pendengar. 19,30 
O. K. Persegam. 20.15 Muljani, 
Jahja dll. 20,30 Gema Malam. 
21,15 Sandiwara Radio. 22,10 La 

ngenmondrowanoro 24.00 Penutup. 

DJAKARTA, 24 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 07,10 

Orkes Kurengkeng.: 07,30. Orkes 
Suara Angkasa. 12,00 Lembaran 
Wanita. 13,30 Orkes Kr. M. Sagi. 
14,10 Seni Sunda Sekar Galih Pan 
tjawarna. 17,00 Musik Penghantar 
minum teh. 17,30 Orkes Gumarang. 
18,30 O. H. Rame Dendang. 19,30 
Sakura. 20,30 Laporan Olympiade 
ke-16. 21,15 Wajang Kulit sema 
lam suntuk. 22,15 Wajang Kulit 
(landjutan). 06.00 Penutup. 

TJIREBON, 24 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pater Yorke. 07,10 

Biduan2 ORJ. 07,40 Permainan 
Sekeh Angklung. 12,30 Penghan- 
tar Santapan Siang. 13,10 Puspara 
gam Siang. 14,10 Gamelan Sigeger. 
17,00 Gending2 Djawa. 17,30 Siar 
an A.P. 18,30 Orkes Kr. Bajang 
kara. 19,290 O. H. Tjempaka Wa 
ngi. 20,30 Pilihan Pendengar. 21,30 
Wajang Golek semalam suntuk. 
2215 Wajang Golek  (landjutan). 
06.00 Penutup. 

SEMARANG, 25 Nop. 1956: 
Djam 07.25 Disco Varia. 08,10 

Kwintet Harry. 08,30 Rajuan Ber 
sama. 09,00 Orkes Radio Makas 
sar. 09,30 O. K. Bunga Mawar. 
10,15 Dari Film Malaya. 10,30 
Hidangan Tunas' Melati. 11,00 Kle 
nengan Sunda. 12,00 Irama Malu 
ku. 12,30 Pekan Datang. 13,15 Ge 
ma Siang. 13,45 Gamelan Bali. 
14,10 Orkes Gumarang. 14,30 Orkes 
Saptanada. 17,00 Ruang Peladjar. 
17,30 Peladjaran Njanji. 18.15 Ira 
ma Sendja. 18,30 Dari Redaksi 
Banteng Negara. 18,45 Irama Sen 
dja (landjutan). 19,30. Njanjian 

Sutji. 20,30 Laporan Olympiade 
ke-16. 21,00 Seni Sastra Indone- 
sia. 21,15 Hidangan Tali Raras. 
22,15 Krontjong Malam. 23.00 Pe 
nutup. 
SURAKARTA, 25 Nop. 1956: 
Djam 07,20 Ruang JPAT. 07,45 

Missa Sutji. 09,00 Rempah2 Ahad 

M
n
 

pagi. 09,15 Rajuan pagi. 10.00 Hi 
dangan Mantovani. 10,15 Wajang 
Orang oleh Karawitan Studio. 
13,10 Siang gembira. 13,40 Kirim- 
an Suara Istana. 14,15 Lagu2 Ha 
waii. 17,00 Gelanggang Kepandu 
an. 17,50 Ruangan pemuda pemu- 
di. 18,15 Usaha2 Kita. 18,30 Nja 
njian Sutji. 19,30 Panggung Gem 
bira. 20,05 Panggung Gembira 
(andjutan). 21,20 Bisikan Malam. 
22,15 Larasmadyo. 22,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 25" Nop: 1956: 
Djam 07,20 Dari Lautan Teduh. 

07,30 Hidangan pagi. 08,15 Enam 

Serumpun. 08,45 Serba Serbi Pa- 
gi. 09,00 Kebaktian pagi. 10.00 

Kwartet pagi. 10,15 Langgam Po- 

puler. 10,30 

ma. 13,10 Musik Minggu Siang. 

13.45 Bunga Rampai. 14,10 Bunga 

Rampai (landjutan). 17,00 Warna 
warni sore. 17,40 O. K. Tunas Ira 
ma. 18,15 Hidangan Petang. 18,30 
Njanjian Katholik. 19,40 -Menge 
nal Seni Djawa. 20.05 Mengenal 
Seni Djawa (landjutan). 21,00 Dja 
waban Surat2. 21,30 Malam Gem 
bira. 2210 Malam Gembira (Ian 
djutan). 23,30 Penutup. 
DJAKARTA, 25 Nop. 1956: 
Djam 06.30 O. M. Kenangan. 

08,10 Minggu Gembira. 10,00 Seni 
Sunda Studio Djakarta. 11,00 Mim 
bar Katholik. 11,30 Pelbagai kon- 
sert. 13,30 Orkes Studio Djakar 
ta. 14,10 Orkes Kr. Pemuda Seha 
ti. 17,00 Dari dan untuk kanak2. 
17,30 Mimbar Protestan. 19,30 
Konsert cello. 20,05 Cabaret achir 
bulan. 21,30 Na Uli Balung. 22,15 
Orkes Kr. M. Sagi. 23.00 Penutup. 
TJIREBON, 25 Nop. 1956: 
Djam 07,10 Gendang Pantjak. 

08,10 Hebry Remmington. 08,25 
Paul Weston. 08,30 Imbauan pagi. 
09,00 Siaran A.P. 10.00 Kebaktian 
Minggu. 11,15 Rajuan teh sisters 
dll. 11,30. Lagu2 Melaju. 12,00 Mu 
sik Siang. 12,30 Irama Krontjong. 
13,10 Gamelan Renteng Si Kang- 
kung. 14,10 Gamelan Renteng Si 
Kangkung (Indjutan). 17,00 Ta- 
man Kentjana. 17,30 Siaran A. P. 
1815 The Herry Allan Trio. 18,30 
Suara. SMA, 19,30 Ruang Roma 
Katholik. 20,05 Ketjapi Bajangka 
ra. 21,15 Sandiwara Radio. 22,15 
O. H. Dendang Teruna. 23,00 Pe 
nutup. 

  
tidak dapat lebih lama lagi di- 
undur2, maka Hakim  memutus- 
kan untuk mengundur persida- 
ngan selama Sebulan. Dan apa- 
bila nanti masih ternjata belum 
mungkin, maka dapat diundur 
lagi, tetapi batas dua bulan ada- 
lah suatu batas maximaal. Lebih 
dari itu tidak akan diperkenan- 
kan. Karena itu ditetapkan, bah- 
wa sebagian dari perkara itu jaitu 
jang menjangkut 39 orang akan 
diadili pada tgl. 20 Desember jg 
akan datang sedang sebagian lagi 
jang menjangkut 14 orang akan 
diadili seminggu sesudah itu ia- 
lah pada tgl. 27 Desember jang 
akan datang. 

Perlu diterangkan, bahwa per- 
hatian atas sidang tsb. adalah 

|. Ludruk Surobojo. : 

12,30 Julia Berlagu. 12,40 Tri Ira | 

bersikap pessimistis dalam menc 
hadapi - perkembangan negara 
kita. Sebab dengan bahan-bahan 
objektif jang ada pada kita, jaitu 
bahan2 manusia, bahan2. kekaja- 
an alam kita dan bahan2 rakjat 
kita jang tjinta kerdja, kita meng 
hadapi masa datang jg gemilang. 

Presiden Sukarno menjatakan, 
bahwa pegangan batin jg utama 
bagi kemenangan dalam revolusi 
kita jalah kepertjajaan, bahwa 
kita akan mentjapai  kedjajaan 
Nusa dan Bangsa. Satu bangsa 

Dipadukan Dgn (Pendapat: Golongan2 Lain — Peun- 
djelasan Presiden Mengenai Kesulitan2 Sekarang In! 

PRESIDEN SUKARNO menerangkan dalam gesepsi lustrum pertama SSKAD Rebo ma 
lam, bahwa ja achir2 ini telah mengadakan diagnose tentang penjakit jang sedang diderita 
oieh masjarakat kita sekarang ini. Ia telah menundjukkan dunana letaknja penjakit itu, jang 

“disebutnja ,,wondeplek”. Kata Presiden: ,,Seka rang saja sedang dalam taraf mejakinkan kepa 
Ga seluruh rakjat tentang adanja penjakit itu, Saja sudah punja konsepsi bagaimana therapi 

ja. Diwaktu jang tidak lama lagi konsepsi saja itu akan saja padukan dengan pendapat golo 
“jang lain dan saja harap akan dapatlah nanti dikegemukan therapi jang tepat untuk me 
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Bung Karno bilang di Ban- 
dung, bahwa beliau sudah punja 
therapie untuk mengobati 
penjakit masjarakat sekarang. 
Tjuming masih mau di-consult- 
kan dengan pendapat lain2 golo- 
ngan, , 

Sir-pong jang: selalu kagumi 
gaja per-istilahan Bung Karno jg 
pasti orisinil itu, sekali ini kok 

kurang bisa menjetudjui kata2 
"therapie” itu. « : 

Eh, pantesnja bung Karno se- 

laku seorang insinjir kan - lebih 

tepat kalau "berkata: ”Sudah pit 

nja "blauw-druk” untuk perbaiki 

konstruksi masjarakat jang banjak 

rejot2 ini.” 
Maklum sih, sekarang ini ma- 

sjarakat kita ' umumnja memang 

sudah bener2 "bont en blauw ge- 

druk€? alias sudah ,,abang biru 

bendjut babak belur”....... 

& 

DINGIN 

Atlit2 Indonesia di Melbourne 

sama kedinginan) tidak tahan 

udara. Untuk mendjaga kondisi 

badannja kalau tidur mereka di 

beri ”hotwater bag” alias kan- 

tong-kantor air panas.   jg kehilangan kepertjajaan akan 

hilang dari muka bumi. 
Dalam Angkatan Darat kita 

kepertjajaan ini ada dan keper- 
tjajaan ini ada djuga pada selu- 
ruh rakjat kita. Demikian Presi- 
den Sukarno. A 

Resepsi tsb. djuga  dihadliri 
oleh Panglima TT III Overste 
Soeprajogi dan perwira2 tinggi 
dari territorium2 lainnja. (Ant.) 

  

PENJAKIT APA ? 

Sedjumlah 3.225 ekor .ajam, 
kus, andjing dan kutjing didaerah 
ketjamatan Mirit, kabupaten Ke- 
bumen telah mendjadi korban sua 
tu penjakit jang kini masih da 
lam penjelidikan jang berwadiih. 
Demikian keterangan jang diteri 
ma "Antara” dari kalangan pa- 
mongpradja. 

Peristiwa tersebut terdjadi pada 
waktu jang sama dengan usaha 
pemberantasan malaria disepan- 
Gjang pantai selatan dengan pe- 
njemprotan obat dolldrean iang 
dikerdjakan oleh... pihak W.H.O. 
Dalam hubungan ini dokter H. Su 
pardji kepala Djawatan Kesehat- 
an Rakjat daerah Kedu kini se- 
dang mengadakan penjelidikan 
lebih landjut mengenai sebab2 
utama binatang2 itu dalam djum 
lah besar sampai mendjadi kor- 
ban penjakit itu. 

Aduuuh, Sir-pong kasihan ba- 

nget sama atlit2 kita itu. Lho 

wong orang kedinginan tidurnja 

kok tjuming dikawani kantong air 

panas, , 

Lain daripada kebiasaan di 

Indonesia sini kalau malam2 ke- 

dinginan ..... 

2, 

| lt, “ 

ti- 
  

PEMBUKAAN RESMI P.T.P.G. 
KRISTEN. 

Pembukaan resmi P:T.P.G. (Per 
guruan Tinggi Pendidikan Guru) 
Kristen di Salatiga akan dilaku- 
kan pada tanggal 30 Nopember 
1956 djam 10.00 pagi bertempat 
di Hotel Kalitaman. Pada upatja- 
ra tersebut oleh Dekan P.T.P.G. 
Kristan Notohamidjojo akan  di- 
utjapkan pidato tentang ,,Tugas 
PTPG-Kristen dalam  Masjarakat 
Peralihan”, sedang Dr. Mr. D. C. 
Mulder akan mengutjapkan pidato 
ilmiah tentang ,,Mendjelang hari 
depan. Pengharapan atas hari 
depan sebagai faktor budaja'". 
Pembukaan tersebut akan di- 

hadliri oleh Menteri P. P. dan K. 
dan lain2 pembesar. 

  

Kesan2 Maladi: 

Menurut Maladi haw, di Mel 
bourne kini mulai baik dan ma 
tahari memantjarkan  sinarnja. 
Walaupun demikian iklim Mel 
biurne masih terlalu dingin ba 
gi atlit2 Indonesia, ditambah Ia 
gi angin keras, hingga dalam la 
tihan2 para atlit kita terpaksa 
memakai ,.0vercoat”. 

Mengenai kamar2 untuk rom 
bongan kita, tadinja masih ku 
rg#ng, tapi kekurangan itu. kini 

| telah diusahakan untuk mentju 
kupinja. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
para penerta kita telah mulai 
mentjob, lapangan2 dan alat. 
jang nanti akan dipergunakan da 
lam perlombaan jad. 

Pokoknja dalam perlombaan jg 
akan datang itu atlit2 kita akan 
keluar: dalam gelanggang dengan 
penuh kepertjajaan kepada diri 
sendiri, demikian Maladi. 

Mengenai keadaan "makanan di 
katakan sangat memuaskan. Bagi 
atlit2 Indonesia itu diatur oleh 
Nj. Sulasmi Sukamto bersama pe 
ngurus bagian makanan Asia, 
hingga tiap hari menu bisa diatur 
tjotjok dengan kebiasaan kita. 
Pokoknja atlit2 kita bisa menda- 
patkan makanan seperti jang di 
dapatnja dalam asrama di Dja- 
'karta. Djuga restoran untuk ma- 
kanan Asia diadakan. 

  

Tentang pertandingan2. 
Kemudian Maladi ' memapar- 

kan, bhw Olympiade dibuka hari 
Kemis tgl..22 dengan resmi dan 
pertandingan baru akan dimulai 
tig. 23. Pada tgl. 23 Nop. sudah 
akan dimulai perlombaan atletik, 
Peserta kita Maridjo,: Okamona 
dan Gozal semuanja sudah akan 
selesai dengan tugasnja pada tgl. 
24 Nop. nanti. 

Djago angkat besi kita Liem 
Kiem Lieng akan bertanding pa 
da tgl. 23 itu pula. , 

Mengenai pertandingan anggar 

Putera? pala ta Te- 
lah Siap Di Melbourne 

Dari Gelanggang 
Olympiade 

KETUA ROMBONGAN Olympiade Indonesia ke Mel- 
bourne, Maladi Rebo sore melalui radio Austraka telah me 
njampaikan pesan terachir kepada kita jang berada ditanah 
ar. Antara Jain ja mengatakan, bahwa sedjak hari Rebo itu 
seiuruh rombongan Olympic Indonesia telah mernjiapkan diri. 
Sementara itu wartawan Indonesia di Melbourne melaporkan 
bahwa 69 bendera negara peserta telah berkibar disana. 

kesebelasan kita paling tjepat ba 
ru akan bertanding pada tgl. 29 
jad. demikian Maladi. , 

Sementara itu wartawan Indo- 
nesia jang ikut dalam rombongan 
Olympiade Indonesia ke Melbour 
ne menjatakan kesan?nja, bahwa 
seminggu jang lalu keadaan di- 
stadion Melbourne masih 'beranta 
kan, sintelbaan belum siap, se- 
dang pekerdja2 masih terlalu si- 
buk  menjelesaikan pekerdjaan2 
terachir. $ 

Tempat2 duduk dalam stadion 
sudah selesai, sedang papan2 pe 
nundjuk djalan masih disiapkan 
dan ditjat. 

Dengan adanja kesibukan? itu, 
maka konperensi2 pers jang di 
adakan beberapa hari jang lalu 
terganggu oleh kesibukan? itu. 

69 Bendera telah di- 
kibarkan. 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa 
pada bari Selasa 69 bendera dari 
negara2 peserta telah berkibar 
diatas dinding stadion. 
Melbourne terus diliputi kesibu 

kan. Stadion jang akan memuat 
110.000 penonton diduga akan 
penuh sesak, dan kini didjaga 
dengan keras. 
“Para wartawan luar negeri kini 

masih sibuk dengan pekerdjaan 
menukarkan kartu masuk stadion. 

Di Perkampungan Olympiade 
djuga kelihatan sibuk. Latihan? 
parade terus diadakan, begitu 
pula barisan musik mengadakan 
latihan bersama peserta2 di sta- 
Glon pusat. 

Dalam pada itu tempat2 lati- 
han sudahymulai sepi, karena ba 
njak diantara atlit2 beristirahat. 

Perenang kita dapat waktu ber 
latih 2x sehari, jaitu pagi dan 
madam Aa 1 djam. 

Rebo sore kes. Indonesia telah 
melakukan latihan pula bersama 
dengan kes. Olympic Australia. 

Demikian antara lain laporan 
wartawan Indonesia dari Mel-   dikatakan, bahwa pertandingan 

itu akan dimulai tgl. 24 j.a.d., dan 
djago anggar kita Sukarno akan 
mengambil bagian dalam nomer 
floret dan degen. Kalau waktu 
masih ada mungkin djuga dalam 
nomer sabel. 

Menurut rentjana pertandingan 
menembak baru akan diadakan 
dalam bulan Desember, hingga 
djago kita Kapten Saketi masih 
mempunjaji kesempatan — tjukup 
untuk melakukan latihan2, 

Sampai sekarang belum diketa 
hui kapan kesebelasan kita akan 
keluar gelanggang dan siapa Ia 
was jang akan kita hadapi. Hal 
itu disebabkan, karena Undian jg 
akan menentukat siapa lawan 
Indonesia dalam — guarter-finale 

        telah diserahkan kepada Komite! 

  

Mengingat, bahwa masalah tsb sangat besar, (Antara) 
baru akan diadakan pada tgl. 27| 
iad, Dengan demikian mungkin | 

bourne. (Antara). 

Major Djaelani 
Ditahan 

ANTARA” mendapat ka- 
bar, bahwa Major Djaclani, Ko 
mandan RPKAD hari Rebo si 
ang djam 15.00 telah melapor 
kan diri kepada KMKB Ban. 
dung dan kemudian ditahan, 
Seprerti diketahui, Major Djac 
lani adalah termasuk salah se- 
orang perwira ig mendapat 
panggilan dari KSAD, tapi ti 
dak mau datang, sampai saat ja . 
melaporkan diri Rebo siang f 
(Antara), T3 Na     
 



        

  

    
    
   
   
       

   
   

   
   
   

  

   

Konperensi 

   
   
    

     

    

  

     
    
   

  

   

kan Malaya 
PADA HARI2 

sangkut2 pula dalam 

Pena Ont: 
tulisan dari 

     

  

    

  

menjatukan Malaya 

# 

30 
mingguan .,Malaya Merde- 

resmi dari pergerak-   
  

  

   
       

   
   

  

an UMNO jang.memegang keku sig idal: ege , 
1 aan pemerintahan Malaya da Ban ala pena men Hah - Ps dengan aa '. Tulisan Ketua Menteri Malaya Pen menjinaan ebi orang TU disambut oleh Ahmad Busi: Malaya ia Mela Bil Dr aa mem dalam satu karangan jang Tetah” Tebo Nan. dan Pandjane lebar pula. Ia meno- “Akpai Bustamaa lak tuduhan bahwa Partai Rak- : Ahma Bat EL " jat dipengaruhi komunis: is me c " Burhanuddin, pemimpin njatakan partainja berdasarkan 

onal Malaya dengan djiwa 
Nan bag terkenal djuga 

resia dan mengundjungi 
2 Asia-Afrika di Ban 
hun jang. lalu, 

T, Abdurachman' 

kan di Djohor B 
agai suatu kekalahan jg 

“Partai Perikatan (par 
si Melayu, Tionghoa, In 

urut tulisan itu lagi 
anuddin ' memandan 

  

    
        

     

  

   
   

      

in 

        
       

  

   

   

    

hkan keradiaan (negs: 
tu antara Malaya dan 

  

     

   
   
    

  

     

    
   

   
     

     
    

    

  

     

    

  

     
    

    

   

     
    

  jang sudah 

rang berdiam di Djakar-' 

seorang 

Vjakarta jang - diadakan SU 
uan Malaya Merdeka 

n terhadap Ahmad Bus 
tidak ada sangkut-pautnja 

tetapi ia di 

didalam hutan. Dasar : 
tuduhan ini pula falah ,Ra- K 
pe telah membuat siaran 

'emudji2 Bustamam seba- 
orang jang 'menjokong Ma." 
Communist Party diatas|' 

iknja Supaja negeri . luar 
h menjelesaikan pengganasan 

a ini dengan djalan da- 
(Radio Peking) pun 

menjebut bahwa Ahmad 
n akan mentjoba hendak 

1 lagi sekali H 1» li- 

      

     
   

      

Menlu Abdi 

pat "mna ini nama Indonesia ter datar enfangan kepartaian di Malaya ja sedang menghadapi kemerdekaan jas Ingzen Nama Indonesia ini tersebut dalam satu 
Ketua Menteri Federasi Malaya, 
menuduh bahwa ada diantara pemimpin2 Malaya 

lam tulisan jang dimuat da Biarlah kita hidup dengan 
nang, makmur dan aman dinepe 
ri ketjil daripada hidup dengar 

demokrasi, ingin menumbangkan 
pemerintahan koalisi 2 
tetapi tidak setjara kekerasan ha 
nja dalam pemilihan umum dgn 
kekuatar, undi rakjat ,.jang sema 
kin hari semakin banjak menje 
belahi kami”, 

Menteri itu, bahwa Malaya tidak 

pemimpin komunis Malaya, dan 
ia.tambah.pula bahwa ia meno- 

"lak pemerintahan ,,gerakan Kuo 
mintang Tionghoa jang wakil2 
nja ada di Malaya ini, 
mungkin ada jang telah dapat 
menjelundup kedalam pergerakan 
pergerakan politik rakjat di Ma- 

di Indonesia 'laya. 

takan mengadjak Partai tanja apakah tulisan itu merupa- 
onesia  menjokong kan satu penerangan atau “brie- 

gan kemerdekaan Mala- fing” kepada orang ramai seba- 
eterangan ini didasarkan ai pembuka djalan untuk "par- ti pemimpin tai saja diharamkan (dibubarkan) 
Gisuatu perajaan 17 Agus:'nanti dan pemimpin2-nja, terma- 

k saja, disumbatkan 
tahanan atas tuduhan membahaja 
kan keselamatan umum.” 

ketua Malayan Nationglist Party 
sebelum organisasi 

kan pemerintah, tidak memberi 
reaksi apa-apa terhadap 
dalam Malaya Merdeka itu. Pada 

“Itg. 10 Nopember jang lalu djam 

(Perak, waktu akan menghadiiri 
tongres Partai Rakjat. Pengge- 

ledahan itu tidak 
apa-apa dan iapun tidak ditahan. 

Indonesia terseret2 ialah rojemen 
terhadap Njonja Chadidjah Sidik, 
ketua bagian kaum ibu UMNO. 
Sebulan jang lampau ia 

|dirojeer 
Djohor karena tindakan2 

  

Luar Negeri Ruslan Abdulgani 
Oo (kiri) sedang bertjakap2 
ulgani : - 

  

-Indonesia 

Gidjandjikan Inggeris 

Tengku Abdur 

Gengan Indonesia mendjadi 

manan dan kemakmuran 
se- 

sekarang, 

la sbkong keterangan Ketua 

gin diperintah oleh Chin Peng, 

bahkan 

Pada achirnja Bustamam  ber- 

kedalam 

| 

'Sekdjen PBB :Minta 
| Tjari AlasanjUtk, 
' tawan Potret Per Ar 

   

  

      

   
   

| Yesolusi2 Madjlis Umum PBB. 

gara tsb. : f 
1. Sampai kemana sudah dilak 

sanakan penarikan kembali pasu 
kan2? : 3 Tan 

2. Rentjana2 apa jang sekarang 
ada guna penarikan, kembali pa 
sukan2 ? 

Gjuan — atau kemadjuan selan- 
djutnja — bertalian “dengan. reso- 
lusi penghentian tembak-menem- 
bak itu ? | L 

4. Kemukakanlah pendapat me 
ngenai keadaan pentaatan terha- 
Hi penghentian tembak-menem 
bak. 

Inggris tjari2 alasan utk 
menunda2. 

— $ i. Ti A : » Menurut sumber2 jang ber- in Malaya Di- dekatan dna Galegan an Ta Mi Lg 

Ingin Persatu- 
lam PBB, menteri luar negeri 
Inggris Selwyn Lloyd tak la- 
ma lagi akan memberi. djawa 
ban. Ia diduga akan mengemu 
kakan lagi pandangan Inggris 
bahwa pasukan2 Inggris-Peran 

Itjis dari Port. Said akan dilaku 
kan berangsur2, selangkah dgn 
»-pengoperan kedudukan” oleh 
satuan? polisi PBB (UNEP). 

Inggris berpendapat' bahwa 
pasukan2 polisi PBB itu ,,be- 
um tjukup kuat atau belum 
'jukup beres organisasinja utk 
Japat mulai mengoper kedudu 
san”. Lloyd malam Rabu jl. 
mengatakan dalam sebuah tje- 
ramah bahwa pasukan2 Inggris 
baru akan ditarik kembali se 
udah ada pasukan internasio 
1al jang ,.effektif” siap meng 
gantinja. 

Apa jang disebut 
gris ,effektif” ? 

Seterusnja sumber tsb. menga 
lakan bahwa agar supaja ,,effek 
tif”, pasukan polisi PBB itu ,,ha 
tus tjukup besar untuk memaksa- 
kan keinginannja dan untuk men 
djaga daerah Terusan Suez - dan 
perbatasan Mesir-Israel”. 

Sementara itu. menteri luar ne 
geri Australia, Casey, malam Re 
50 jl. mengadakan pembitjaraan2 
di Washington dengan pembesar2 
kementerian luar negeri A.S. me 
ngenai masalah Timur Tengah. 
Casey. telah menjatakan dirinja 
bersedia untuk bertindak sebagai 
djurubitjara bagi pendirian Ing- 
gris. 

Ing- 

Diperoleh keterangan banwa ia | 
meras, ,,tidak senang” bahwa 
beberapa” negar,  menjokong 
sikap Mesir terhadap kedudukan 
dan tugas polisi PBB dan masa- 
lah pembersihan Terusan Suez. 
Seperti dikeahui, Mesir berpen 
dirian bahwa polisi PBB itu tu 
gasnja, bukanlah untuk . mendja 
ga Terusan Suez, melainkan ber 
'diaga didaerah demarkasi Mesir- 
Israel, walaupun pada permula 
annja pasukan polisi PBB ditem 
patkan didaerah Terusan, ter- 
masuk djuga di Port Said. Sikan 
Mesir mengenai. pembersihan Te 

  

Pr. Burhanuddin, jg mendjadi 

dibubar- ini 

tulisan 

pagi,ia digeledah di Ipoh, 

menghasilkan 

Satu lagi soal dimana nama 

sudah 
oleh UMNO tjabang 

T 

»tidak berdisiplin”. Pengurus be- 
sar UMNO pada il Nopember 
memperkuat keputusan 
itu dengan mengemukakan konsi- 
derans2-nja. Chadidjah Sidik me- 
nuduh bahwa rojemen itu didja- 
tuhkan karena ia berasal 
Indonesia. 
Pengurus Besar UMNO 1nenolak 
tuduhan itu dan mengatakan bah- 
wa dikalangan pengikut UMNO 
banjak terdapat orang2 jg ber- 
asal dari Indonesia, malahan da- 
lam pimpinannja ada orang jang 
berketurunan Indonesia. 
diah Sidik. berasal dari Sumatra 
Tengah, datang ke Malaya 
tahun2 empat puluh dan pernah 

rojemen 

dari 
Dalam statementnja 

Chadi- 

di   jang pula ditahan menurut 
Emergency. (Antara) 

undang2 
t 

  

   

  

arang memimpin Partai Rak. 
jang berdiri ditahun jg silam. 

ini kelihatannja mulai ber- 
“pada waktu2 

      
    
    

     

   

          

   

  - Burhanuddin jg'” 
ingin menjatukan Ma-' 
Indonesia itu ' Tengku 
an menulis: 

  

       
   juan kami hendak : 

luk2 dalam Ta 

kesenangan, dapat 
     

        

   

    

     

   
   
     

'ANG pemuda 
20 tahun telah 

oleh Polisi Nega 
So karena . 

   

resolusi jang Uu 1 1 j 
oleh dewan (badan eksekutif) ra jang mengenai masaalah jg 

"Y dari Uni itu dalam tahun 1955. besar, — jakni perkembangan 

.solu 
diadjukan dalam sidang terbu 

| ka dari Uni tersebut pada hari 
Kamis. 

| Parlemen 

SEBUAH PANITIA 

antuan Ekonomi Dja- 
nganDisertai Dgn Ikatan' 
— Politik Atau 'Militer 
Sebuah Pantiya Dim :Konperensi !Uni- Antar 

etudjui .Resolusi Perlutjutan 
Sendjata i | 

dari Uni Antar-parlemen jang bersi- 
dang pada hari Selasa di Bangkok telah menjetudjui sebuah 
resolusi sebagai haisil kompromi mengenai perlutjutan sendja 
ta seluruh dunia. Demikian kata kalangan konperensi jang 
biasanja dapat dipertjaja. Kalangan itu katakan, bahwa sebuah 
resolusi- dari Inggris disetudjui oleh Uni Sovjet dengan peru 
bahan ketjil, setelah Norwegia menjarankan, agar disisipkan 
suatu klausule mengenai pelarangan pembuatan dan pertjoba 
an'sendjata2 atoom. 
Usul Inggris itu serupa dgnke 45 dari Uni antar-parlemen 

telah disetudjui 

Wek. sh akan tetapi mengandung sebu 
Tr Bongkar :: klausule. tambahan menge 

i aa nai perlutjutan sendjata ,,ting 
sikat pertama” jang akan dilak 

kan dengan suatu penunda 
jang sesingkat mungkin. Re 
si jang telah dismandir itu 

       

   
    

   
    

   

  

       

     

   

Usul Sovjet: Bantuan cko 
.nomi djangan disertai dgn 
iikatan2 politik atau mil. 

Sementara itu kantor berita 
ass mengabarkan, bahwa si 

'dang2 pada tanggal 19 Nopem 
ber sore dan tanggal 20 No- 

Il bember pagi dari konperersi jg 

membitjarakan salah satu atja 

politik, ekonomi dan.sosial da 
lam negeri2 dan daerah2 di 
Asia dan Afrika. 

Para delegasi dari Uni Sovjet, 
Amerika Serikat, India, Itali, 
Iran, Rumania, Ceylon, Birma, 
Muang Thai, Tjekoslowakia dan 
negeri2 lain ikut serta dalam pem 
bitjaraan jang hidup mengenai 
masaalah ini Seorang delegasi 
Uni Sovjet, B.G. Gafurov, dida- 
lam pernjataan menekankan, agar 
konperensi uni antar-parlemen 
jang kini sedang berlangsung itu 
dapat dan hendaknja harus mem 
berikan bantuan dalam segala Ia 
pangan dan setjara sungguh2 ke 
pada daerah2 di Asia dan Afrika 
jang belum mempunjai pemerin- 
tahan sendiri dim usaha mereka 

        

    

dikan Port Said Dituduh 
pagenda Mesir: D 

KALANGAN JANG PATUT dip 
2g York. hari ag La NN Ta angan 
telah minta supaja Inggris-Perantjis-Israel memberikan pendje 
lasan2, mengapa mereka belum djuga menarik kembali pasu 
kan2 mereka dari wilajah Mesir sebagaimana dikehendaki oleh 

mafjam pertanjaan kepada para menteri | 

3. Mengapa tidak ada kema- 

      

   
   

Pendjelasan — Inggris Menunda Nunda —War- 
derson Jg Mengaba: 

s 

  

€   

Han Id mengadjukan 4 
uar negeri ketiga ne    

rusan ialah, bahwa selam, masih 
.jada pasukan2 asing diwilajah Me 

sir, terusan Suez tidak akan di 
bersihkan. : 

Selwyn Lloyd putar lagu 
lama. 

Mengenai -tjeramah Selwyn 
Lloyd dimuka perhimpunan ,,Pil 
grims of the United States” jang 
menghormatinja dgn perdjamuan, 
seterusnja Selwyn Lloyd meng- 
ulangi lagi utjapannja bhw ,,tak 
benar berita2 mengenai pembom- 

jan serampangan jang dilakukan 
joleh pesawat2 Inggris-Perantjis 
atas penduduk sivil Port Said”. 
Dikatakannja lagi bhw. djumlah 
»militer & penduduk sipil Mesir 
jang tewas di Port Said ada 100 
orang, luka2 540” dan bahwa 
Hen merasa sangat menje-. 
sa?” 

Lloyd mengatakan pula bahwa 
korban pasukan2 Inggris-Perantjis 
dalam seluruh agressi ini hanja 
32 orang tewas, 1 hilang, 129 
luka2. Seterusnja ia mengatakan 
bahwa apa jang dibutuhkan per- 
tama-tama ialah membersihkan 
Terusan Suez. Kedua: masalah 
'pembentukan badan untuk ,,men- 
djamin hak-hak internasional 
para pemakai terusan Suez.” 

  
»Harus bisa ditjapai penjele- 

saian jang akseptabel didalam 
rangka 6 prinsip bagi pemakaian 
Terusan Suez sebagaimana telah 
disetudjui dulu. Inggris telah me 
ngalami risiko2 besar dan sudah 
memberikan pengorbanan besar. 
“Inggris jakin bhw segala sesuatu 
jang telah diperbuatnja (terhadap 
Mesir) itu adalah benar dan demi 
kepentingan perdamaian dan ke- 
stabilan,internasiona?”, kata men 
teri luar negeri Inggris a.l. 

Potret2 djelas memban 
tah utjapan2 menlu Ing 

.gris ftg Port Said. 
Sebaliknja, satu2nja kores- 

ponden pers asing jang berha 
sil menjelundup ke Port Said 
setelah Inggris-Perantijis mere- 
but kota ini, mengatakan menu 
rut berita Tass dari Kairo, bah 
wa menurut daftar2 belum lens 
kap sadja djumlah penduduk si 
vil Port Said jang tewas ada 
antara 3.500 sampai 5.000 
orang, ,,kebanjakan orang2 pe- 
rempuar dan kanak2”. 

di 
ISingapura hari Rebo dalam per: 

i N 

Iserta dalam pasukan polisi PBB 

Imikian Reuter 

   
    

    

    
     

'Sokong Aksi2 
Boikot Buruh 
“MENTERI Luar Negeri Rus- 

lan Abdulgani menerangkan di 
“|Singapura, bahwa pemerintahnja 
akan menjokong pemogokan2 dan 
boikot? jang dilakukan oleh seri- 

tuk kepentingan Mesir,” 

Menteri Ruslan memberikan ke 
terangannja tsb. waktu meliwati 

  

djalanannja ke PBB di New 
York. Ia mengatakan, bahwa tiga 
kompi tentara Indonesia akan 

untuk Timur Tengah. Selandjut- 
nja Ruslan mengatakan, bahwa 
diduga ia tidak akan dapat men-| 
'djumpai Nasser waktu pesawat- 
nja mendarat di Kairo nanti, De- 

kabarkan dari 
Singapura, 5 

  

BARAT DAN UNI SOVJET 
HENDAK DIRIKAN PABRIK 

PENJARING MIN JAK 
DI KOLOMBO   Sedjumlah orang ah!' jang me 

wakili- kongsi2 minjak L sgris dan 
Amerika, jakni Caltex, British Pe 
troleum, Shell dan Standard Va 
cum, hari Rebo telah t sa di Ko 
lombo utk mentjari tempat bagi 
pendirian pabrik penjaring mi- 

kat-serikat buruh Indonesia ,,un-! 

Syria Tjukup Bukti? 
Inggeris-Perantjis Dgn 
Di Siani—Baik Di Varat-Laut Maupun Udara 

DJURKUBITJARA kementerian luar negeri Syria Selasa 
5. telah mengemukakan perintjian2 daripada bukti2 bahwa 
pasukan2 (angkatanperang) Inggris dan Perantjis ,,setjara aktif 
dan lengkap” ikut serta dalam operasi2 militer jang dilakukan 
Oleh angkatanperang Israel disemenandjurg Sinai, waktu Israel 
mengobarkan agresi terhadap Mesir. Demikianlah siaran Ra 
dio. Kairo. f 

Djurubitjara Syria menerang- 
kan bahwa ikut-serta Inggris-Pe-4 
rantjis dalam agresi Israel terha- | 
dap Mesir itu meliputi operasi2 | 
angkatan laut, udara dan darat. 
Kementerian luar negeri Syria 
telah mengemukakan fakta? tsb. 
dibawah ini: 1. Pada tgl. 23 Ok 
tober 6 hari sebelum Israel 
mulai menjerang Mesir — pasu- 
Ikan2 Inggris-Perantjis didaratkan 
di Haifa, pelabuhan Israel utara, 
2. Pasukan? Inggris ikut serta 
menjerang Rafah, diudjung sela 
tan daerah Ghazzahy 3. Pada 
tgl. 2. Nopember, angkatan laut 
Inggris menjerang Ghazzah dan 
mmengantjam akan menghantjur- 
kan sama sekali kota ini. 

4. Ghazzah 5 djam sebelum 
kedatangan pasukan2 Israel didu- 
duki oleh pasukan2 Inggris-Peran | 
tjis: sesudah pasukan2 Israel da- 
tang, pasukan2  Inggris-Perantjis 
ditarik kembali dari sana: 5. Di 
suatu lapangan-terbang  dipulau 
Cyprus tampak pesawat2 terbang   njak. Djuga wakil2 kongsi minjak 

Sovjet sedang  mentjari ketera- 
ngan2 jang diperlukan bagi pen- 
curian sebuah pabrik penjaring 
minjak di Kolombo. 

  

nja menjiar-njiarkan  ,propagan- 
da politik” sebagaimana dituduh 
kan oleh kalangan-kalangan Ba 
rat. jang tertentu, wartawan Swe 
dia tadi bernama Per Anderson 
memperlihatkan poiret - potret 
jang diambilnja di Port Said. An 
derson menjatakan bahwa: seba 
gai akibat pemboman-pemboman 
dari udar, dan dari kapal-kapal 
perang, kehantjuran Iltar biasa 
besarnja dikota Port Suid, apala 
gi djumlah penduduk jang tewas 
atau luka. Dewan redaksi madja 
ah tempat Anderson bekerdia, 
sesudah mendengar kisah warta 
wannja tadi segera memberitahu 
kan kepadanja, bahwa is dipe- 
tiat, dengan alasan: ,.melakukan 
propaganda politik pro-Mesir”. 

Wartawan "Tass” mengatakan 
di Kairo, bahwa wartawan2 asing 
di ibukota Mesir jang mengetahui 
bahwa kehantjuran jang disebab- 
kan oleh agressor2 di Port Said 
itu ,djauh lebih besar daripada 
apa jang dapat disaksikan oleh 
Anderson”, menjatakan kemara- 
han mereka. Kata Anderson sesu 
dah dipetjat: ,,Saja bukan sadja 
heran, tapi sungguh takut waktu 
melihat keadaan Port Said seka- 
rang, sesudah menderita agressi 
jang ganas dan tak mengenal peri 
kemanusiaan sedikitpun djuga. 
Saia tidak mengerti, bagaimana 
segala sesuatu jang telah saja 
lihat dan saja potret ini bisa di 
sebut propaganda politik.”   Sebagai bukti bahwa i, bukan (Antara) 

  

Garuk Rp 

MENURUT TAKSIRAN 

pannja karena tidak 
A. Malik dari Inspeksi Pusat 

Djawatan Be., dan Tjukai mene 
rangkan pada ,,Antara”, bahwa 
penjelundupan dari Indonesia un 

Djumlah Penguns: 
si Di Austria Dan 
Di Daerah Gaza 

ternasional utk Kanak2 di Lon 
don mengumumkan bahwa me' 
nurut laporan2 jang diterima! 
terachir, djumlah pelarian dari 
Hongaria jg ada di Austria ki: 
ai berdjumlah 35.000 orang. ' 
Galam bal ini djurubitjara me' 
nerangkan bahwa perwakilan-' 
nja jang ada di Austria meta| 
porkan masih mengalir terus 
peisrian2: dari Honggaria. 

Keuter dari New york semen 
tara itu. mengabarkan bahwa me 
nurut Hammarskjoeld dalam la-' 
porannja jang ciumumkan hari : 
Selasa dinjatakan bahwa pelarian | : e . ni 
jg masuk Austria. dari Hongaria: 
sedjak 3 minggu jang lalu telah: 
berdjumlah 34.000 orang, sedang 
6.000 antaranja telah meninggal 
kan Austria untuk pergi ke ber- 
bagai negara lainnja. - Menurut 
dugaan jang dinjatakan dalam la 
poran 'ini, 8.000 orang lainnja 
akan meninggalkan Austria dlm. 
bulan depan ini. Dana internasio 
tal untuk Kanak2 di London dju 
ga melaporkan bahwa menurut 
laporannja jang diterima dari Ti 
mur Tengah, waktu itu sudah ada 
250.000 orang pengungsi didae- 
tah Gaza dari Mesir. (Antara). 

  

  

untuk mentjapai kemerdekaan 
dan kebebasan nasional. 

Selandjutnja Gafurov mengan 
djurkan kepada — negara-negara 
lain untuk melakukan segala usa 
ha guna mentjapai tjita-tjita tsb. 
Grup Sovjet mengusulkan sebuah 
amendemen kepada suatu rentja 
na resolusi mngenat  masaalah 
tsb. jang . masih “ dibitjarakan. 
Amendemen itu mengatakan, bah 
wa bantua, ekonomi kepada ne 
geri-negeri terblakang hendaknja 
djangan disertai dengan ikatan- 
ikatan politik ataupun militer 
jang menghalang-halangi kebeba 
san mereka untuk bertindak dan 
membatasi kedaulatan negeri-ne 
geri tsb. (Antara) &   

  

up . mentiukil 
Uu sehinggs 

tsh. 

polisi, 
tan 

Menuru 

  

PEMERINTAH Mesir 

Rebo 
eminta kepada PBB supaja me 

,kebohongan” — Inggris, 
Perantjis dan Israel jang menge- 
mukakan bahwa 

Ilagah ada suatu komplotan anta- 
ra Uni Sovjet dan Mesir. Dalam 
statement tsb. pemerintah Mesir 
selandjutnja meminta kepada PBB 

' supaja. memeriksa 

di Timur Te- 

| 

| dalamjang dilakukan 
|| statementnja Yang disiarkan oleh 
'Radio Kairo pada malam 

Mesir Minta PBB Pembentukan Pa- 
— nitya Pengusutan Internasional 

oleh pasukan2 
Inggris dan Perantjis. di Port 
Said, dan kekedjaman terhadap 
kaum pengungsi jang dilakukan 
oleh pasukan2 Israel. 

Untuk penjelidikan itu semua 
dan guna memutuskan hukuman? | 
atas diri "pendjahat2” jang ber- 
tanggung djawab atas kedjahatan 
kedjahatan tsb. pemerintah Mesir 

kekedjaman2! meminta pembentukan suatu pa- 

nitia pengusutan internasional. 
Dalam statement itu achirnja pe- 
merintah Mesir ' mengemukakan 
pengaduan bahwa Inggris dan 
Perantjis berkomplot dgn Israel 
dalam meluntjurkan serangan ber 
sendjata terhadap Mesir dan pe- 
ngaduan bahwa Inggris dan Pe- 
rantjis melanggar konvensi tahun 
1888 jang menetapkan  adanja 
kebebasan pelajaran di Terusan 

Negara Setahun Kena 

tjukup diperlengkapi dengan sendjata api. 

MARKASBESAR Dana In-' 

i 

200 Djuta 
Karena Aksi Kaum Penjelundup — Fihak 

Douane Tak Tjukup Persendjataannja 
kalangan jang mengetahui di, 

Kementerian Keuangan kerugian jang diderita oleh n 
sebagai akibat penjelundupan diseluruh Indonesia berdjumlah 
al. R». 209 djuta setiap tahun. Dalam usahanja memberantas 
perjelundupan2 ini petugas2 douane sangat te 

(Ditarik iMundur Dari 

hari Rabu telah bersepakat dgn 

"Mystere” Perantjis — tapi me- 
makai tanda2 kebangsaan Israel: | 
6. Syria telah menangkap pesan? 
melalui radio antara komando 
Perantjis di Tel Aviv (Israel) 
dan komando umum Inggris-Pe- 
rantjis dipulau Cyprus, serta pe- 
san-pesan lainnja melalui radio 
antara satuan2 Perantjis di Israel. 

Djurubitjara kem.  luar-negeri 
Syria menegaskan bahwa kenja- 
taan2 ini dengan djelas sekali 
membuktikan bahwa. angkatan 
perang Inggris-Perantjis — sebe- 
lum mereka dengan, resmi menje- 
rang Mesir — bertindak bersama 
sama angkatan perang Israel da- 
lam agressi- terhadap Mesir. Dja- 
di dengan demikian maka njata- 
lah sudah bahwa ketiga negara, 
Inggris-Perantjis-Israel, ' memang 
berkomplot untuk berusaha me- 
ngadakan pembenaran kolektif: 
bagi tjampur-tangan  Inggris-Pe- 
rantjis di Mesir, kata djurubitjara 
Syria. 

Berita Reuter dari Darussalam- 
Israel mengatakan bahwa kemen- 
terian luarnegeri Israel malam 

  
harian Inggris "Manchester Guar- 
dian” bahwa angkatan udara Pe 
rantjis ikut menjerang Mesir ber- 
'Sama tentara Israel. (Antara) 

Terusan Suez Ba- 
ru Akan Diber:f 

sihkan 
Kalau'Pasukan2 Asing 

  

Port Said 

Rabu j.l. membantah berita dalam 

bersiap2 dan waspada. 

ser" Uni Sovjet, V.M. Molotov. 

'Aktip Bantu Israel 

SeorangAgenRaha 
sianja Inggr Buka 
| Rahasia Sendiri 
SEORANG AGEN Djawa- 

tan Rahasia Inggris “ bernama 
(Troutman jang datang dari Djer 
man Barat telah menjerah dan 
melaporkan diri kepada pembe 
sar2 Djawatan Keamanan Re 
publik Demokrasi Djermar, de 
mikian berita jang diterima da 
ri ADN. Dokumen2 Iroutman 
mendjelaskan adanja kegiatan2 
subversif dari ,,anggauta2 Staf 
Djawatan Rahasia Inggris” de 
ngan bermarkas besar di ,,Balai 
Sport Djerman” jang terletak 
dekat stadion Olympia di Ber- 

K 

  

lan diibukota Honggaria. 

har, ketika hari Selasa malam 

Diterangkan selandjutnja bah- 

masih henti. Pekerdja2 Budapest 
jang bekerdja djumlahnja tidak 
djauh berbeda dengan djumlah jg 
bekerdja ketika hari Senin, jaitu 
lk. masih separoh. Menurut ke- 
terangan jang didapatnja dari 
penindjau2 “Barat”, keadaan se- 
landjutnja akan sulit karena ke- 
kurangan bahan2 mentah, batu 
bara, jang mana pertambangan-   lin Barat. 

menjatakan, bahwa 
Humphrey, menerima instruksi2 
langsung dari Pusat Dinas Raha 
Sia di London. Instruksi jang ter 
lachir, demikian ageP Dinas Ra 
|hasia Inggris jang melaporkan 
diri itu, jalah mengawasi warga 
negara2 Mesir jano tinggal di 
Djerman Barat. Saja, demktan 
ia selandjutnja. oleh Humphery 
ditawari untuk pergi ke Mesir 
menjaru sebagai pedagang jang 
berangkat denga, misi istime- 

-Staf Dinas Rahasia” diberi 
tugas pokok jang berhubungar 
dengan pekerdjaan2  subversif 
dan mendjalankan kegiatan msta 
mata, terhadap negara? Sosialis. 
Jang ada di Djerman Barat ini 
dikepalai oleh seorang Inggeris 
bernama Anderson. Mendjelang 
peristiwa Poznan” Anderso, ini 
mengirimkan surat kepada salsh 
“corang agennja di Poznan jang 
djuga menjaru sebagai pedacang. 
Demikizmn ditambahkan. (Tass) 

Taiwan Bisa Dise 
rangSetjaraTiba2 
PRESIDEN CHIANG Kai 

Shek dari Kuomintang hari Ra 
bu memperingatkan bahwa Tai 
wan setiap waktu bisa diserang 
setjara tiba2 dari udara. Dim 
sidatonja berkenaan dgn Hari 
Pertahanan Udara, Chiang Kai 
Shek hari Rabu telah memberi 
kan instruksi pada semua satu 
112 pertahanan supaja tetap 

MOLOTOY DJADI MENTE 
RI PENGAWASAN NE- 

GARA. 
BEKAS MENTERI luar ne   DAG HAMMARSKIOELD, 

sekretaris djendral PBB, pada 

Mesir, untuk menangguhkan 

terusan Suez,” sampai setelah 
penarikan kembali pasukan2 bu 
kan Mesir dari Port Said dan 
dari daerah terusan Suez”. ' 

Hammarskjoel 
laporan kepada sidang   selama tiga hari dgn pemerin- 

telah diangkat 
Pengawasan Negara, demikian 
malam Kamis diberitakan oleh 
radio Moskou. 

pembersihan perintang2 dalam 17 DESEMBER — MINJAK 

Inggris, Subrey Jones, mengu- 
memberikan mumkan di London hari Sela 

1 UMUM sa, bahwa rangsum minjak ben 
PBB tentang pembitjaraannja sin akan berlaku di Inggris mu 

lai 17 Desember jad. ini. Rano 
tah Mesir. Didalam laperannja smm akan mengenai 

djadi Menteri 

BAHAN BAKAR DI ING- 
GRIS DI RANGSUM. 

Menteri urusan bahan bakar 

Dim keterangannja Troutman : 

Kepalanja, | 

nja sebagian besar belum mulai 
dengan  produksinja. Demikian 

| Budapest Hampir) 
: Spt. Sediakala 
Trem2 Dan 8is2 Sudah Mulsi Djalan 
— Kantor2 Yan Toko2 Mulai Buka Fintu - 

” BUDAPEST KINI hampir seperti 
tram2 telah meluntjur, jaitu disebelah Barat Sungai Donru, 
dan sementara itu Bis2 jang berwarna biru tampak pula berdja 

Sedangkan disamping itn Toko2 
Ian kantor2 jang bukapintu makin banjak pula. Demikian tu 
's koresponden istimewa Reuter di Budapest, Ronald Kargu 

keadaan sediakala, 

, jang melandjutkan - ketera- 
nganja dengan menjatakan bahwa banjak orang pula keliha tan membersihkan katja2, “djendela2, dan atap2 dari rontokan2 
ketika kerusuhan2 terdjadi disa na. P1 

pula aliran listrik belum diberes 
wa sebagian industri Honggarialkan semuanja. Honggaria setiap 

harinja membutuhkan ' batubara 
sebanjak 70 sampai 80.000 ton 
batubara, sedangkan jang dapat 
dihasilkan hari itu hanja mentja- 
pai antara 10 dan 12.000 ton. 
Sedangkan sementara itu kebutu 
han akan aliran listrik hanja Lk. 
1/3 jang dapat dilajani. Dalam 
pada itu, tank2 tentara -URSS 
masih kelihatan djuga berpatroli 
didjalan-djalan Budapest. Demiki 
an ditambahkan. (Antara) 

  

India Usulkan PBB Kirim 
Penindjau' Ke Hongaria 

Atau Tidaknja Ad 

merintah mengenai masalah2 
ini sudah disetudjui dengan s 

berakibatkan penindasan oleh 

Menurut pendapat Nehru, In- 

monwealth. Soal pertama seka- 
rang ialah: bagaimana mentjegah 
supaja keadaan di Asia Barat 
(Timur Tengah) djangan sampai 
meletus mendjadi perang besar. 
Seterusnja ia mengatakan bahwa 
tindakan2 seperti India keluar 
dari Commonwealth, - bukannja 
akan memperbaiki keadaan, me- 
lainkan malahan akan: memburuk 
nja. “Salahlah kiranja, apabila 
kita hanja memperlihatkan kema- 
rahan kita terhadap hal-hal jang 
tertentu jang telah terdjadi, lalu 
memutuskan pertalian India dgn 
Commonwealth.” 

Nehru seterusnja mengritik sa 
ran2 dari pihak oposisi bahwa 
PM Hongaria Janos Kadar ada 
lah seorang ..Ouisling (pendjual 
tanah-air dan bangsa). Nehru me 
ngatakan b hwa India sering 
bertukar fikiran dengan Jugosl: 
wia mengenai keadaan di Eropa, 
dan sampai titik2 terentu Jugc 
slawia membimbing: Indi. dalam 
soal2 “ini. Seterusnja i. menga- 
takan bahwa dalam sidans PBF 
telah diadjuka, tuduhan? bahw: 
Soviet membuang pemud? Her 
garia setjara besar?an ke Siber: 
dan lain? daerah di. URSS. Nek 
ru .mengatakan-bzhwa» seluruh 
idee mengenai pembuangan itv 
»Sangat buruk dan memuakkan”. 

Bukanlah sifat PBB, suatu ba 
dan jang tanggung djawabnja 'sa 

   

  

  
minjak2 

dia minta persetudjuan dari Si motor, m'njak “diesel dil jang) 
rbatas kesanggu Idang umum tentang perminta- Gipergunakan untuk kendaraan ' 

lan bantuan dari pengusaha? da termatar. Persumuman ini di 
tuk sebagian besar menudju ke lam negeri2 ,,diluar negeri? jg kelusrkan ketika menteri terse Singapura. dimas. tidak ada un / 
dang2 anti-penjelundupan.  Ta- 
wao di Kalimantan Inggeris, jang | 
sering2 disebut sebagai tempat ' 
tudjuan penjelundupan, 'hanjalah 
tempat singgah bagi barang? pe 
njelundupan jasg tudjuan achir- 
nja ialah Singapura. Selama di 
spariteit koers .Str. dollar terha- 
dap rupiah Indonesia tetap ting 
gi, maka penjelundupan ke Singa 
pura itu akan berlangsung terus. 
Demikian pedjabat itu. 

Ganti sistim barter dgn 
Singapura. 

Menurut Malik, penjelundupan 
dari Sumatera Timur ke Singa- 
pura dapat dihentikan apabila sis 
Lim perdagangan barter'jang ber 
laku antara Sumatera Timur dan 
Singapura itu diganti. Malik me 
njarankan diadakannja suatu sis- 
tim perdagangan barter jg tidak 
langsung dengan Singapura. Ba 
rang2 dari daerah Sumatera Ti- 
mur, sebelum di-ekspor ke Singa 
pura dipusatkan dahulu disuatu 
-tempat diwilajah Indonesia, dari. 
tempat mana pengiriman barang2 
itu ke Singapura : diatur dengan 
L/C ((Letter of Credit). Dengan 
tiara ini, koers Str. dollar tidak 
Gapat lagi ditentukan semau2nja 
cleh pedagang2 Singapura, demi 
kian Malik. 

Akibat kekurangan sen- 
djata api. 

Dalam usahanja memberantas 
penjelundupan, petugas2 Djawa- 
tan Bea dan Tjukai (douane) 
menghadapi suatu kesulitan jang 
besar dalam hal persendjataan 
api jang kurang sekali. Untuk 
menghadapi kaum penjelundup 
diseluruh Indonesia, korps doua- 
ne Indonesia dewasa ini hanja 
mempunjai sebanjak 39  pestol 
dan beberapa karaben. Akibat ke 
kurangan persendjataan ini hing 
ga kini 5S petugas Djawatan Bea 
dan Tjukai mati dibunuh oleh 
kaum pejnelundup, jakni 3 orang 
dalam tahun 1955 di Bukit Dua, 
Tandjung Batu dan 2 orang lagi 
dalam tahun 1956 di Tembila- 
han, kepulauan Riau.. 5 

Menurut Malik,  djawatannja 
telah mengadjukan permintaan 
kepada pemerintah untuk menda 
patkan tambahan persendjataan, 
tetapi sampai sekarang tidak men   dapat sambutan jang baik. 

Jang diperlukan sekali | oleh 
petugas-petugas douane sekarang 
ialah terutama sendjata-sendjata 
jang lebih modern seperti sten 
gun untuk perseorangan dan 
snel-vuur kanon atau sub-marine 
gun untuk kapal2 patroli. Menu 
rut Malik kesukaran lainnja un 
tuk mendapatkan send/jata-sendja 
ta ini ialah surat-surat izin dari 
polisi, Tentang alat-alat pengang 
kutan jang ada sekarang dikata 
kan bahwa diumlahnja sudah tju 
kup, tapi kalau kapal-kapal tidak 
dipersendijatai maka tidak banjak 
manfaatnja. ( 

Dewasa ini douane diseluruh 
Indonesi, diperlengkapi dengan 
3 speed-boat, 3 crash-boat (peno 
long kapal terbang), 9 kapal pa 
troli dan 1 motor tongkang. De   Suez, (Antara) 

  

mikian kalangan itu, 

bersengketa” untuk membersih 
ikan terusan Suez, akan tetapi dah Inggris. 
dia membuka pintu bagi Inggris 
dan Perantjis untuk membantu. 
(Antara). 

SEORANG WARTAWAN "NEW 
YORK TIMES” (AS) DIPERIN- 

TAHKAN TINGGALKAN 
UNIE SOVJET, 

Menurut berita dari kantor be 
rita Sovjet "'Tass”, Bagian Pers 
dari kementerian luar negeri Uni 
Sovjet telah meminta kepada Wel 
les Hangen, wartawan warganega 
ra A.S. dari "New York Times” 
supaja meninggalkan Uni Sovjet 
selambat2nja tanggal 28 Nop. jad. 
karena melanggar peraturan? 
tingkah laku bagi wartawan2 
asing di URSS”. 

Dikatakan, Hangen »Gituduh 
memotret installasi2 hydro-tehnik 
jang terlarang untuk dipotret”. 
Dikabarkan, wartawan AS tsb. 

telah berada di Moskow: sebagai 
pembantu dari New York Times" 
sedjak musim panas tahun 1955. 

Soal Pembatalan 
Perdjandjian Ing- 
geris-Jordania 
DJURUBITJARA “kemente 

rian luar negeri Inggeris hari 
Rabu mengatakan bahwa reso 
ilusi madjelis rendah parlemen 
Jordania jang menuntut pemba 
talan perdjandjian militer ta- 
hun 1948 antara Jordania dan 
Inggeris, kini sedang dipeladjari 
oleh kementeriannja. Tetapi se 
belam menentukan sikap, pe- 
merintah Inggeris sekarang se 
dang menunggukan statement 
politik pemerintah baru Jorda 
nia. Demikian djurubiijara Ing 
geris tadi. (Antara).   

4 

Ai Inang 

2 P3 Aa . : 

pi Oa SO HAND NUN DUnDARNa 

SEDJUMLAH 832 buah lapang- 
jan diseluruh Indonesia kini telah 
'diamsukkan dalam rentjana 5 
tahun untuk diperlengkapi seba 
gaimana mestinja sesuai dengan 
posisi masing2. Biaja untuk itu 
meliputi sedjumlah Rp. 200 djuta, 
— Seorang pegawai DPU Kab. 
Deli Serdang bernama Djamin ' 
Purba pada tgl. 19 Nop: jl. telah : 
dianiaja dan ditembak oleh gerom 
bolan. Korban pada waktu itu se! 
dang bekerdja. memperbaiki dja- | 

  
lanan, — Di standplaats oplet 'Tji m 
mahi pihak polisi telah menang- 
kap seorang wanita bernama Nji 
Nengsih jang dituduh telah mela 
rikan atau mentjulik anak perem 
puan umur 3Y, tahun nama Jen 
IChien. — Jajasan Bentjana Alam" 
sendok Senen sore jk telah me 
njerahkan uang Rp. 30.000,— utk 
membantu para korban jang ter- 
timpa bentjana alam di Sibolga 
Ibeberapa bulan jl. — Senen ma- 
lam jl. gerombolan bersendjata 
sebanjak "1.k. 100 orang telah mem 
bakar 45 buah rumah ditiga kam 
pung didesa Tjikareo Kab. Tasik 
malaja. Lima orang penduduk da 
lam pada,itu dibunuh, — Moham 
Lana bagian Penolong Nee 

(Djawa saraan Umum Panarukan 

  

   

but berbitiara di Madjelis Ren 

ngat besar, untuk menjatakan ke 
putusan-keputusan tanpa melaku 
kan penjelidikan-perjelidikan ter 
lebih dulu. Oleh sebab itu India 
mengusulkan sunajia PBR kirim 
penindfaupenindjau ke Honga- 
ria guna mengetahui keadaan ig 
sesungguhnia. Kelau, resolusi In 
dia 'ini dibitiarakan dan disetu- 

'dini oleh PBB, ..bagus”. Kalau! 
diadjukan resolusi-resolusi tain, 
India akan abstain, katy Nehru. 

(Antara) 
  

Terlalu Sangat Gedee 
Kapal2 Tangki Berukuran 60.000 Ton Tak 
Bisa: Memasuki 'Pelabuhan2 Inggeris Atau 

«Fita 

DI INGGRIS bahkan di Eropa tak ada pelabuhan mi- 
njak jang dapat menerima kapal2 tangki dari ukuran 60.000 
ton jang bermuatan penuh, demikian tindjauan koresponden 
pelajaran harian ,,London 'Ti-mes” 
masalah2 pelabuhan bagi 

Pelabuhan2 besar Inggris pada 
umumnja dewasa ini terbatas pa 
da penerimaan kapal2 dari uku- 
ran sekitar 32.000 ton. Untung- 
nja 3 dari 5 pelabuhan besar 
Inggris jang dipakai oleh kapal2 
tangki besar jaitu di sungai 'Tha- 
mes, sungai Clyde dan di South- 
ampton' untuk dapat menerima 
kapal2 tangki jang lebih besar 
hanja perlu dikeruk lagi, diadi 
tak usah mengadakan perobahan 
perobahan besar seperti melebar- 
kan sungai, pendinamitan atau 
pembangunan besar2-an' lainnja. 

Ukuran jang paling penting 
dalam hubungan dengan fasilitet2 
pelabuhan ialah  “diep-gang”. 
Diep-gang ini dapat dianggap 34 
kaki untuk kapal jang besarnja 
32.000 ton, 38 kaki untuk kapal 
jang besarnja 40.000 ton, 42 kaki 
untuk kapal jang besarnja 60.000 
ton dan 45 kaki untuk kapal jg 
besarnja 80.000 ton. Harus diper 
hatikan bahwa sebuah kapal 
tangki memerlukan 2 atau 3 kaki 
air dibawahnja dan sebuah teru- 

kapal2 tangki besar dimasa depan. 

Lainnja ' 

pada hari Rebo tentang 

jang sempit tak dapat dipergu- 
nakan karena kapal tangki harus 
mempunjai keleluasaan untuk me 
mutar haluan dan bertambat di 
tepi. : 

Di sungai Thames 'dimana ter- 
dapat paberik2 penjaring minjak 
dan pelabuhan Shell dan pelabu- 
han Isle of Grain dari kongsi 
British Petroleum dalamnja air 
minimal ialah 30 kaki jg pada 
waktu air pasang naik mendjadi 
50 kaki. Djadi kapal2 dari uku- 
tan 60.000 ton dapat mendatangi 
pelabuhan2 itu pada waktu air 
pasang, tetapi bagi. kapal-kapal 
berukuran 80.000 ton akan tetap 
sulit. Untuk menerima kapal-ka- 
pal dari ukuran 60 dan 80 ribu 
ton itu maka perlu diadakan pe- 
ngerukan lagi di sungai 'Thames 
dan djuga di Southampton dima- 
na kongsi ESSO mempunjai pa- 
berik penjaring minjak dan pela- 
buhan, dan di sungai Clyde di 
mana terdapat pelabuhan Finnart 
dari kongsi British ' Petroleum. 

kali akan berlainan kesudahannja andaikata 
agresi Inggris-Perantjis-Israel terhadap Mesir. 

dia djanganlah keluar dari Gom-, 

Utk Selidiki“Keadaon Sebenarnja:: (Benar 
a Pembuangan Dsb. 

MENJAMBUNG BERITA mengenai pidato PM India 
Nehru dalam madjiis rendah jang memperdebatkan politik pe 

jang sementara internasional 
terbesar — sete uara majoritet 

rusnja dikatakan Nehru, bahwa ,,peperangah” di Hongaria jg 
pasukan2 Sovjet, mungkin se 

tidak terdjadi 

  

Serdadu2 Inggris 
PerantjisDgn Uni- 

“form: Israel 
150 Pesawat 'Perantjis 

Di Israel! 
WARTAWAN k.b. Tass di 

Athena mengabarkan bahwa 
menurut laporan2 jang diteri 
ma disana, semendjak penghen 
tian tembak-menembak di Me 
sir tentara Israel memusatkan 
pasukan2 sepandjang perbata- 
san Jordania dan Syria. Satu 
an2 lapis badja dan meriam2 
dikirimkan kesand. Kira2 10 
brigade sudah ditempatkan des 
kat tapalbatas. Disamping itu, 
mobilisasi dipergiat dan satuan 
satuan tentara diperkuat dgn 
pasukan2 tjadangan. . 

Sedjak agresi Israel 
Mesir, di Israel sudah ad, pasu 
kan2 Inggeris dan Perantjis, jang 
berpakaian seragam tentara 
Israel. Dilapangan—lapangarf ter 
bang Israel ditempatkan lebifi da 
ri 150 pesawat terbang kepunja 
an angkatan udara Perantjis. Se 
.perti.djuga pada saat. Israel hen 
dak menjerbu Mesir, djuga seka 
rang pers dan politikus2 extrim 
Israel mengataka, sekali ini bah . 
wa keamanan Israel terantjam 
agresi — sekali ini katanja dari 
pihak Syria dan Jordania. 

(Antara) 

Abdul Amer: 
|Kalau Tak Ada Inggr- 
|Perantjis. Pasukan2 Is- 
rael Tentu Terbasmi 

MENTERI pertahanan Me 
sir, djenderal Abdel Amer, me 
nerangkan kepada pasukan Me 
sir bahwa djika Inggeris dan 
Perantjis tidak melakukan inter 
yensi di Mesir mereka tentu- 
lah dapat membasmi pasukan 
Israel di semenandjung Sinai. 

Djenderal itu jang djadi djuga 

  
an 

panglima besar angkatan perang 
Mesir berbitjara kepada djenderal 

ke-18 jang kembali dari Abou 
Egeila di semenandjung Sinai. 
Dikatakannja, bahwa ia mempu- 
njai kepertjajaan tidak 'berbatas 
dalam kesanggupan semua ang- 
gota angkatan bersendjata. Djika 
negara2 imperialis tidak melaku- 
kan intervensi, saudara? tentulah 
elapat membasmi pasukan musuh. 
Tentang ini saja jakin benar dan 
merasa pasti, hal ini diketahui 
djuga oleh pihak Israel. demikian 
djenderal Amer. (Antara) 

Polandia 'Telah 
Terima Prinsip? 

Bantuan Amerika 
KEMENTERIAN luar nege 

ri Amerika Serikat menerang- 
kan pada hari Selasa bahwa Po 
landia prinsipnja menerima ba 
ik bantuan keuangan Amerika 
Serikat tetapi saling-mengerti2 
jang chusus belum didapat. Ke 
terangan demikian - diberikan 
berhubungan dgn perundingan2 
antara Amerika Serikat dan 
Polandia jang diadakan setja-   Demikian  tindjauan "London   san jang .Salamnja tjukup tetapi 

  

- , 
Uasungan 

NOKADOR ARAB, 

Timur) kini telah membangun se 
buah gedung Pemeliharaan Anak 
Jatim dengan rentjana biaja Rp. 
100.000,—. Biaja sebesar itu sepe 
nuhnja diperoleh dari usaha?nja 
sendiri. — Pemerintah di Sulewa 
si Utara bermaksud sebelum achir 
tahun ini mengirimkan lagi se- 
djumlah 50 orang bekas gerombo 
lan termasuk keluarga mereka 
dari Minahasa ke Domuga untuk 
ditampung disana dan diberi sum 
ber penghidupan baru. — Dengan 

aksud- untuk memudahkan peme 
riksaan2 dan kontrole tentang usa 
ha-usaha kesehatan penduduk, per 
pandingan angka kematian dan 
kelahiran dshb.-nja, pemerintah da 
erah Kotapradja Djakarta Raya 
dewasa ini sedang menjiapkan 
suatu Peraturan Kewadjiban Pen 
daftaran Penduduk dan aKelahiran 
didaerah tsb. — Enam buah Kope 
rasi Pegawai Negeri jang terga- 
bung dalam Badan Koordinasi Pe 
gawai Negeri di Lubuk Sikavbing 
kini sedang mentjari penjelesaian 
sekitar tindakan salah seorang 
pengurusnja jang diketahui telah 
menggelapkan sebanjak 1170 slof 
rokok koperasi tsb. — Sampai tri 
wulan ketiga tahun ini, permin- 

Times.” (Antara) ' 
setan 

   
- 2 " 
pONDANSODENBA 4 

  

beli kapok Indonesia meliputi 
djumlah 3.300 ton, sedang jang 
sudah direalisir baru 1.771 ton se 
harga Rp. 15.3 djuta. — Menteri2 
dari 21 negara anggauta Rentjana 
Colombo dari tgl. 4 hingga 8 De 
sember j.a.d. akan mengadakan 
konperensi di Willington, New 
Zealand, untuk  membitjarakan 
soal2 mengenai perkembangan pro 
jek2 dalam rangka perentjanaan 
bagi negara2 Asia Selatan dan 
Asia Tenggara. — Likwidatur J 
PP Taher Ibrahim menerangkan, 
(bahwa hutang para pedagang ke 
pada JPP berdjumlah seluruhnja 
Rp. 54 djuta. Dari djumlah tsb. 
IRp. 16 djuta akan dibajar oleh 
153 pedagang kepada JPP dengan 
ketentuan2 jang telah ditetapkan. 
— Konperensi Veteran se Sulawe 
si di Makassar kini telah petjah 
mendjadi dua golongan jang ma- 
sing2 mendjalankan terus konpe 
rensinja. Golongan, pertama diiku 
ti oleh badan? kelasjkaran dari 5 
Kabupaten sedjumlah 46 buah, 
dan golongan kedua diikuti oleh 
badan2 kelasjkaran dari i0 Kabu 
paten dengan beberapa hadan Ke 
lasjkaran besar. — Antara Indone 
sia dengan pasar gula internasio 

ra ,tidak resmi dan dalam ting 
kat permulaan.” (Antara). 

  

setudjuan, bahwa Indonesia akan 
mengekspor gulanja kepasar inter 
nasional sebesar 400.000 ton seta 
hunnja. — Kini berita sajang da 
ri luar negeri. PM Djepang Ichi 
ro Hatoyama akan mengirimkan 
surat istimewa kepada PM Uni 
Sovjet N. Bulganin, minta untuk 
diadakan kerdjasama guna mem 
pertjepat penjelesaian pengemba- 
lian orang2 Dijepang jang kini 
masih ada di Sovjet Uni. — Per 
dana Menteri Inggeris, Sir Antho 
ny Rden, kini sedang sakit kare 
na ,,terlalu banjak kerdja berat” 
dan membatalkan segala rentjana 
nja untuk melajani umum. — Su 
Iratkabar resmi Hongaria »Nep 
Szabadsag” dalam  penerbitannja 
Ihari Senen menjatakan, — bahwa 
ada untuk kepentingan negara 
kalau polisi menjingkirkan orang 
orang jang masih terus hendak 
melandjutkan pemogokan umum", 
— Djendral Major KE. IL. Burns ke 
pala kepolisian PBR hari Senen 
dengan mendesak telah meminta 
kepada Kanada supaja ,,mengisim 
kan” sebuah skwadron pesawat 
terbang pengangkut dari Angka- 

'tan Udara Kanada guna mengang 
kut pasukan2 kepolisian PBB jg 

  
taana dari luar negeri untuk memnal baru2 ini telah ditjapai per ditampung di Napoli ke Mesir, 

  

terhadaDrunan 

Mohamad Ibrahim dan bataljon . 
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“Rex” - “Orion” 
Gria - 
PREX". See O- (17 th.) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

"BSCAPE FROM 

TORION” Je 7 9x (17 th) II 
BXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

"LUX" | 
BXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

"GRANY” , 545-7.15-9.15 
EXTRA: INI SORE djzm 3.15 

seorang wanita jg. memperguna- 
kan ketjantikannja menolong se- 
rorombolan tawanan untuk me- 
Iirikan diri! 

jane  ditjintai ! 

“ai 

  

GOLES BRAINER PILLS 
HEMENJEHATKAN dadali al MEN 

: Segala terbit diusakan Gleh 
Otak, Pikiran Kuat, semangat 

bertugas Menguatkan terbitan, 

| dan djuga penjimpan ingatan, 
| .Goles Brainer Tablets, dewasa 

Atom ini, istimewa Kedokteran 
(jangtersebar diseluruh Dunia 
obat ini. - 

  

  

TGOLES PURIFYER TABLETS 
1 AAN 

  

        
    

    

BUNUH KUMAN3) 

Darah mengandung Kotoran seperti 

semut berdjalan didalam urat. Wa | 
djahnja merah dan kupingnja bengkak    

    

     

  

seluruh badan gataP', penghidupan | 3 

gumbira, sudah tidak akan sampe (lw 
| padanja. lekaslah memakai Purifyer| (f9 
Tablets. telah dipudjikan untuk n 

| membunuh kuman? didalam darah | | 
itu. 

    

MTA LIL TUTNYA Men RI ar ri 

: ( Penjakit kentjing Nana. 

kentjing Panas. kentjing Darah. 

kentjing Pedes. sakit baru maupun 

lama. Goles White Candle Tablets, 
mustadjab tolongi penjakit ter 
sebut, untuk membunuh kuman? 

dan menghapuskan segala penja 

kit kenijing, 

   

GOLES WHITE-CANDLE TABLETS| GOLes an Pn 

  

  

    

Mag EN UIJE PE EB 

ngurangi tenaga dan, hilang 

ketjantikannja obat ini tolong del 
ngan. segera menjembuhkan penjal 

kit baru atau penjakit lama. 

Antara lain isinja: ,,0lympiade dibuka — Siapa2 pemenang hadiah | 
NobelsSopan santun di gedung bioskoop —Pahlawan'Helsinki akan" ba- 

(injak gditumbangkan — Film realis mengisahkan: kehidupan pemuda2 
tanggung—Korupsi Halus Rp. 81.000.000.—- 

    
Didalam kalangan 10 prem ' 

puan ada sembilan jang kena 

penjakit keputian, Wadjah mu 

ka kuning dan lemah-lesu. ti 
dak tjotjok datang bulan me 

&   

  

    

  

   

pe aan Nan MN Ta Sa 

Nia NAS 
IMBIRA:.DAKAM., RUMAH): 

Sasana 

    

  

Bahan Istimewa Jang terpilih, 

mustadjab dan tidak memba ' 
hajakan badan, sudah dapat 

Surat pudjian untuk lelaki dan 

wanita, tidak seperti jang ter 

djual di pasar? itu, 

Se 
B
E
T
A
 

TT
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Indra - Royak: 10.—11.— 

(Widescreen) f 
William Holden ..E. Parker 

RT BRAVO" |: perempuan jang kedua: FO Ri "| -g 

M.G.M's in Color. Ih 

(CinemaScope) 
Kartubebas tak berlaku. 

Marilyn Monroe - Tom Eweil 
» YHBE SEVEN YEAR ITCH" 

“(Color 'by de Luxe) G 

Gea Da IT 5th sa 

Ini malam pe: shabisan : 

  

  

         

  

  

Baba ma bai 

"DJAGALAN” 5.-7.-.- (17 th.) 
Pc Yen - Anyang Safi 

Nan Ing-ing (Film Tiongkok) 
"YUAN CHANG FUNG YUEH 

"GRAND” 5.- 7.- 9.- (17th) 
cxira: SDABAN SORE djam 3.69 

(WIDESCREEN) 

  

INI MALAM PREMIERE ! 
RKEX” 5007009.00 (17 th) 

Extra: SABAN SORE djam 3.00 
“(Widescreen) 

“YEN RESET 
DIGR COLOR DRAMAY IRELAND - ENGLISH 

   

an nan Ss HUGM 

  

sdt ca MIKEB srk ea 

: sebagai Drama pertjintaan jang 
mengharukan tentang 
-apten udara jang ditugaskan utk 
menghantjurkan djembatan 

si
ta
 

Wilfam Holdem....i... jg. ga-| FU. . 2 : 
gah berani  menjerbu ditengah? 2 djatah tjinta pada gadis 

seed ig gan: nusuhnja ! 
serapan, Apaan Ik agan APE Hn Un Oka Yaa dia berada menshadani pengchiana ii 1 

: Tn 2 na “Salam tjengkeraman maut dan 
Neraka Sai. tapi setelah ia 

Kah anda net berada dim. rangkuman pelukan sa Apache jang berkobar-kobar..   
  

  

  

    
      
    

  

  

   
   

-emeraha: dendam- | si-gadis Okinawa.......... 

Ek Ke Gn ja Ta dadak sontak kebahagiaan sorga 

t' —idah didamaikan..... ... Iitunia datang mendielanonia! 

INI MALAM 
PREMIERE 
BESA Ri 

"GG Rr I Cc h » 

5.69 - 7.06 - 9.00 
(atk. 17 th.) AT 

keka  Sibkang 

SA NAN Ae) SABAN SORE PAPAN ES 
(CinemaScope) ANA scope 

Kartu-bebas AN Ta pakene an   

  

tak berlaku. 

: « “GATAL TUDJUH TAHUN” 
Tjerita jang mengasikkan panggung? sandiwara Amerika selama 

tiga tahun kini di-film-kan dalam CinemaScope! 5 

Kisah lutju tentang seorang laki2 jang merasa dirinja seperti 

Casanova tapi perbuatannja selalu keliru.......... San 

Saksikanlah Marilyn Monroe jang menggiurkan main bersamaan 

dengan Tom: Ewell jang mengagumkan PN Pen Mean ! 

SROYAL” INI MALAM PREMIERE 4307.009.30 (17ta) 

BIMAL ROY PRODUCTION presents G 

  

     

   

2) HA 2 
F PAKBI TEKS BAHASA 

BEREN INBONESIA/INGGRIS 

4 lotelah mentjuri seke- 
: djab mata dari 

ematian....... 

tjapkan se- 
Semat 

: tenan 
! pada ke- 
pe kasih: 
Hape maa 

pilp 
| KUMAR 
VYAJAYANTI | 

Nneta 
! | sucuyraa 

| sen 
Produced 4 Directed 

1 ema R01. 
Y 

Kisah jang bakal meninggalkan kesan jang murni ! 
Peperangan di alam djiwa jang remuk binasa!!! 
Drama jang tragis dari. Dilip Kumar ! Paman : 

SEBUAH FILM INDIA JG MEMEGANG SEGALA RECORD! 

2... Type Turi. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171. 

   

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami men'ampaikan terima kasih kepada 

Saudara2, Bapak2/iBu2 Guru serta Peladjar2 S.M.P. Iv 

Negeri, terutama kepada Sanak Famili, Keluarga R.F, Le- 

mahgempal Gang VI B dan para Perawat/Djururawat 

R.S.U.P. Semarang, jang telah sudi memberikan 1 j: 

moril/materiil, mengurus, merawat serta melawat anak kami 

SOENDARI 
lahir tgl. 13 Djanuari 1942 

meninggal tgl. 18 Nopember 1956 djam 15.00. 
Semoga Tuhan membalas budi baik dan memberikan rah- 1. 
mat-Nja kepada mergka jang sudah mepundjukkan perhati- 
annja sewaktu kami dalam kesusahan. 

|. TOHARI dengan Isteri 

Kp. Lemahgempal Gg. VI/1147 - Semarang. 

OJIKA TUAN/NJONJA MEMBUTUHKAN RADIO, RECORD 
SHANGER DSB. DATANGLAH TERLEBIH DAHULU PADA: 

N.V. »SURACO" Ri 

DENGAN DJAMINAN SERVICE! 

Baharu dipakai satu tahun. 

(Keterangan : Sompok L: n a22. 
3 bantuan 

Keluarga,   
Harga 1 botol 

  

5555 55:-——— 
BESOK MALAM PREMIERE!” 

“Igelen ,.Garuda” ? 

paling 
seorang 

tapi achir- 

men 

IBU JANG TJERDIK PILIH 
»ROFI TAWAR GARUDA", 

kerna“ disimpan bebrapa hari te- 
tap empuk, disimpan lama tidak 
bisa rusak, di bikin menurut re- 
tcept Amerika oleh fabrik roti 
“GARUDA”, djl. Bergota 24-28 

bon: 

pahit 28 Modjokerto. 

Tambah ongkos kirim Rp. 2,— 
2. ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

(Obat Kuat untuk Jelaki) harga per botol........ Rp. 30,— 
POWDER ADJAIR (untuk exzeem, kudis, 

Didjaal Dengar
 Segera 

SATU KOELKAST merk FRIGIDAIRE 8' 

Health is Beauty 
NO SMOKING (hentikan isap rokok) 
Adalah suatu OBAT pendapatan jang paling baru. 
Kalau Tuan2 dan Njonja2 sudah bosan dan tidak mau isap - 
rokok (sigaret) lagi. karena mengganggu kesehatan, disebab- 
kan oleh nicotine, tangan mendjadi kuning dli. Gunakanlah 

Obat Istimewa NO SMOKING. Nanti Tuan2 dan Njonja2 
tidak akan suka lagi isap rokok. Tanggung 10076 berhasil. 

Rp. 10,— 

- - j 5 dna pan) Per BOLA 3 Ta oa AAU ee naa Rp. 25,— 

6 JAR an si -OLEEN RAY Kami baru terima: djadi,hitam) 10076 tanggung tidak luntur. 

4 RAONOA FLEMING COLat t Harga botol besar.... Rp. 15,— botol ketjil .... Rp. 10,— 
7 RADIO : 5. PRESIDENT HAIRDYE (untuk rambut putih men- 

2: sat? : : . djadi hitam) 10096 tanggung tidak luntur. 
aa 310 Ko0 penata an SUPERTONE type D. 1956/A 7 lampu Rp. 2.725,— Harga per pak besar.... Rp. 7,50 pak ketjil...... Rp. 5,— 

: 5SUPERTONE type D. 1956/AV (AD/DC) » 3325,— | 6. HASEENA HAIR OIL (Obat kriting rambut) 
BOKU 57-92 (17 th.) YONFUNK type. W. 302 KKK 7 lampu 1 3:2255— harga I botol ..... Hananennnannnnanan nanang RP: 155— 

Vit. .Gassman - B. Sullivan F LONFUNK type W-250 6 lampu . . » 2.250,— | 7. ALLA ZOR PIL KERAS (untuk orang laki2 jang 
"CRY OF. THE HUNTED” | SRUNDIG type 2045 W : 2 2.630,— Tangan Pe nok Aa PU ea IR aa Rp. 30,— 

a SRUNDIG type 2047 WZX (AC/DC) » 3:648,— |Ingkos kirim tambah 1596 dan uang dimuka (Contant). 
"ROYAL" 4,30-7.-9.30 (17 th) GRUNDIG type 3043 W/3 DI 4 luidspr. ” 4875,— Bisa kirim seluruh Indonesia. 

Dil. Kumar - Vyajayantimala FT ESLA type 609 A, 6 lampu » 1:855,— | Manufactured by: 
Pilm Irida “ppVDAS TELEFUNKEN type D.665 WK dengan bandspr, ,, 2.815,— WORLD KNOWN PROF. M.S. COLLER Singapore 

Tekst Ind. " . - 8 Sole Agent Moh. Sadik Johri. 
INDRA" 55 7. 9 (17 th) Auto- Radio (Djerman) Djl. Teuku Umar 15/D Keprabon kulon Solo. 

S. Poniman - Sulastri BECKER a Tripoli : Semua Agen2 harga sama. Depot Obat A-A, Gg. Pinggir 9 Se- 
B. Bustami - Irah - Udjang 2 RK CKER Oa Besa untuk Mercedes 170 marang, Toko Obat Singapore dan Toko Obat Shanghai, Pasar 

Film In #JATUT” type Brescia, untuk Mercedes 180 | Djohar NUR Pn Stores, Pen £. LN Dana 
aa 1 Sporting Coy, Pontjo ectimarang, Toko Hien, Bodjong e- 
Ma ——— Record Cha nger marang: Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114 Magelang: K.A. Mo- 

"GRIS” “d9 (Seg. umur) | - CN 5 hamed Yasin, Djl. Kepatihan 23 Pekalongan: Toko Jilani, Djl. 
mn Tanaka - K. Kagawa Bean Ta Pe M Tn an aa Nusantara 112 Makasar: Toko Minang, Padangpandjang Sumatra- 

2 jepang gap 5 xj “aa " : tengah, Salon de Beaute Ladis, Gadjahmada 114 Solo, Toko El- 

ckst Indon. OKASAN" |HARGA MELAWAN — SETIAP PENDJUALAN SELALU geco, Slamet Rijadi 73c Solo, Toko Abdulrachman, Siamet Rijadi 
25 Solo, Toke Murri, Slamet Rijadi 54 Solo, Muh. Amin, Tjokro- 
negaran 93 Solo: Toko Suez Badar Alkatiri, Selompretan 129 Solo: 

Ntah. Bin Abrllah, Rumah-makan Asia India, Karanggetas Tjire- 
Rumah-ebat Tek An Tong, Petjinan 81 Jogja, 

Eng Njan Ho, Petjinan 75 Jogja, Toko Sinarbaru, Dil. Station 5 
Purwodadi: Toko Murah, Djl. Raja 65 Magetan: B. Piar, Pasar 
Tundjungan Stand 81-82 Surabaja, Toko 

Toko-obat 

Hen 
  

MENIKAH: 

TAN KIKUW 
PATI 

SEMARANG 

TAN KING TJWAN | 
dengan 

23 November 1956 

LAN - CORRY 

  

— RADIO BESAR DALEM PETI KETJIL! 

(HILIPS BIN 338 U 

  

£ Penerimaan SELURUH 

Dapat dibeli di: -     

  

| & 6 lampu berikut MATA KUTIING ! 

& Pemakaian stroom hanja 36 Watt ! 
HARGA Rp. 1.275.— 

PHILIPS SERVICE DEALER 

RADIO ,OMEGA? 
Di. Mataram (Kr. Turie) No. 584, Tilp. 1937. 

| Buka : Hari biasa 9—2 5—7 Saptu 9—2. 

DUNIA !       
  

'KURSUS NOTARIS 
an 

PENGANTAR ILMU HUKUM 
HUKUM PERDATA 
HUKUM DAGANG 
setjara tulisan 
Keterangan2 akan dikirim setelah 
penerimaan prangko, Rp. 0,50 

Instituut » Themis”   
  Semarang (guru tennis Oey Siang 

Fjin). 
Pesenan bisa dikirim sampe di U 
punja rumah. 
Apa U sudah tjoba Biskwit Ba- 

  

KONINKLIJKE ROTTERDAM- 
SCHE LLOYD n.v. 

hukan bahwa pada hari ini 

Harganja hanja 25 sen 1 paknja. 

Bantulah 

  

ngan angkutan dari Eropah. 
N.V, Internationale Crediet- 

Handels- Vereeniging 
”ROTTERDAM” 
Scheepszaken. 

en 

  

    PMI 
Radja Obat Kesehatan Badan 

» Ira 1 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan : Segala matj 
njakit seperti : Buah pinggang, Djantung berdebar2, Bak Aa seluruhnja, obat (brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di- kantor dan jang suka sport dan badan lemah. Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma- rah2, kepala pi muka putjat, kaki tangan dingin, sering se: 
semutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 
tidur dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang makan 
dan semangat bekerdja ta? ada, untuk itu kita bikin: PIL VI- 
RANOL jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp. 20.— 
Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic 
Pills, menambah darah........ .... Rp. 30.—, Pil Gembira...... 

5 Rp. 15.—, Minjak Tangkur .............. Rp. 10,—, 
Pil Viramin untuk penjakit keputihan ............., Rp. 255, Pil Wanita untuk wanita tua ........i LL Rp. 3005, 
Salep Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, dje- 
rawat No.1 Rp P0 Ng Anton Rp. 10,—. 
Blossom face Cream, menghilangkan noda2 hitam ........., Fe 
Rp. 15,—, Sultana Figure Cream, membikin bagus badan....., 
.... Rp. 30,-—. Pujer bikin hitam rambut, tanggung tidak tuntur 
2 gram .......... Rp. 10,— dan 5 gram .......... Rp. :20,—, 
No Hair Powder, menghilangkan rambut .......... Rp. 20,—, 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok .......... Rp. 10,—. 
Minjak Telinga, kurang mendengar ...... kran Ba .. Rp. 10,—, 
Salp wasir (ambeien) ....... ... Rp. 10,—, Salp Bczeem untuk kudis, gatal luka2 .......... Rp. 10,—, Pil Diabetes (sakit gula) 
snnanenagana Rp. 50,—. Pil Entjok Linu ........ .. Rp. 25, 
Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 159. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandang. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA 
diseluruh Indonesia. : 
Agen-agen: : 

  

  

  
ss... 

Hoo, Pekodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang 
Pinggir 1, Semarang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, 
Semarang, Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, 
Djl. Kepatihan No. 105, Pekalongan, Zindabad House, Nonongan 
No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. $ Jogjakarta: 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta: Toko Obat Eng 
Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 
81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogja: Toka 
Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 77, 
Tjirebon, Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pasuketan 91, Tjirebon: 
Toko Obat ian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: 
Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Dji. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: 
Toko Obat Thian Ho Tong, Djl. Pasuketan 60, Tiirebon: Toko 
Obat ,,Eng Djien Hoo,” Pekodjan 85, Semarang: Toko Obat Thian 
Seng Ho. Dil. Raja 117, Magelang. 

  "DIAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 A7 th) 
Auyang Safi ?TUAN CHANG ! Film Tiong- 
Nan Ing Ing: Pe Yen FUNG YUEH' kok terbaru. 
  

INI MALAM 
PREMIERE ! 
“1 Oo X NN 

5.90 7.00 9.00 
(utk. 17 th.)    Tjerita unik 

tentang ni 
orang pendja- MAN yeni! 
hat dari se- . : | 
orang anggau- SULLIVAN BERGEN 
ta polisi Ye 
ig bersama-sama djatuh tjinta dan bersama2 melawan kemurkaan 
alam dirawa2 disepandjang daerah Luisiana ! 

      Drama pertjintaan jang penuh ketegangan dahsjat......... us 

  

Para penerima barang2 diberita- | 

m 8. ,Maaslloyd” f 
ta "Ape beliaa Semarang De) 

| 
| 

  
Universal Store3, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay 

  

GPTISCH MECHANISCHE 
INDUSTRIE 

A. KASOEM 
Dj. Slamet Rijadi 164 Solo 

Dibuka tiap hari kerdja: 

    
Dari : 

. i io- Djalan Djawa 39 8.00 — 13.06 
Naa Pal: Modia Djakarta. 17.00 — 20.00 

  

    

    

PELA 

VULPEN SAILOR 
ADALAH TEMAN 

DALAM UDMAN SELALU SIAP MENEMANINJA. 

  

SEDJATI PARA 

DJAR   
BAR EK 

  

Te RL SL SL Ia Sa SL LL LE LL LL IE LL LI 1 1 2 

  

      
    
     

         
     

Naa 0 0 AO “Aa 2 SL Ra LP RL AL : 

Pakailah Erasmic Bril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 
Erasmic sedap baunja dan ““ 
tidak membuat rambut 

djadi lekat. 

Erasmic memperindah rambut Tuan. 
Pe 2 

DA Inai) 
3 LO 0 3 2 AL 2 TI 3 Lt LL 

  

  

“RALEIGH 
THE ALL STERL BICVCLE 
    

Roy Rogers 
No. 1 

  
  

   
    

  

    

Penerbit ISLAMIJAH 6 
Dji. SUTOMO P.329 Teip. 714 

  

Tjermin Hidup 

Pa Saudara 

Batjalah: Wen taman as. 

Peri Hidup 
Mohammad s.a.w. 

— oleh ZAINAL ARIFIEN ABBAS 

  

   

  

Djilid: 161938 muka), 5 SARAN TON Rp. 112,50 

Dlid SPO LA Ie Ka RA na Una naa aa Rp. 60,— 

Did MATA UK 0 Bel an SN NAN Nan Rp. 75,— $ 

Djilid H & HI (disatukan)? .... oom. Rp. 150,— 5 

Zainal Arifien Abbas — 

PERKEMBANGAN FIKIRAN TERHADAP 

AGAMA He Ne an Rp. 42,50 

Hasbi Ash Shiddigy — 

AL-AHKAM (HUKUM2 Figih Islam) 2 4 

Bjilid IT aa aa na us aa La neha Na Rp. 2 : 

djiid Ek Oam ah aa aah Sean Mohan ap Rp. ee 3 

dika An ee na uga en aan ak en an Oi Rp. 28,— $ 

AL-ISLAM (Penuntun Batin P 

aji CI aa ea ba Men in “Rp. 2 E 

Gila th CE A anahi OT eun na ana Pata na Una Rp. Aan 

DASAR2 FIOIH ISLAM: “jawa CAR PUN Rp. 15 

KELENGKAPAN DASAR2 FIOIH ISLAM: ...... Rp. 22,50 

Tiap2 pesanan tambah 1076 ongkos kirim, sekurangnja Rp. 1,50 

Mintalah daftar buku 3 

    

Tjabang : 

Djl. Sitompul 27 £ 

Medan PADANG SIDEMPUAN 

DI DJAKARTA pada: 
Biro Buku TIMUR DJAJA 
Senen Raya 85 
Telp. 3107 Gmbr. 

MEDAN'S BOOKS HOUSE 
Dil. Srikandi 14 
(Kebon Sereh) 

    

  

  

Trima Tamu tiap” hari.   
  

Sudah dapat ratusan surat pudjian    

       
NITA8K LAKI 

  

TUK WA UN E 

Obat Kuat Extra Strong 
AMIROSOL DAN (SEXUAL RADAR) 5 

, Spesial untuk orang lelaki. E 
Bisa sembuhkan rupa-rupa penjakit seperti : 5 

Sakit Jirian, Urat siaraf, Rheumatiek, Malas bekerdja, Piki- « 

ran terganggu, Hati berdebar2, Kurang darah, Sakit pinggang, 
Pusing kepala, Lekas marah, Masih muda rambut iekas putih, 
dan tambah darah. k 
AWAS larangan makan ini obat perempuan 2 

jang hamil. 1 t3 
Harga" AMIROSOL Gi hn ala Rp. 25,— g 
Harga SEXUAL RADAR ............ Rp. 25,— 

IMPOTINT TABLET buat orang Lelaki, harga Rp, 30,— 
AMIROSOL harga...... Rp. 25,— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai) Rp. 25,— 
AMIRO OLIE 
Orang Telak aer lea 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul (djera- 
wat) dan bikin bersih muka... oo Rp, 25,— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk harga Rp, 15,— 
SALE AMBETEN AB ERA Me anna Rp. 50,— k 
HILANGKAN RAMBUT Rp. 10,— | 

, 

obat chusus untuk. kepentingan 
Rp. 20,— 

  

KRITINGKAN RAMBUT nanang 
SAKIT BATUK (Amiro Siroop) 
Ongkos kirim 15Y,. ' 

: Terbikin oleh: 1 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO | 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik, Sakit Ambeien (wasir), orang laki-laki | 
»mati-angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik dengan 
garansi boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh ber- 
damai. 

  

Na DADA Ka aa 2 Aa $ j 30, 

HOK AN Ana Nu — Patjinan, Magelang. - 
ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang, i 
Toko Obat ENG TJE HOO Dil. Nanking 17, Madiun. 
Toko TJAP KENDI Klaten. | 
Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang, 
Toko Obat PO NING TONG Djl, Pemotongan 9, Salatiga. 
UNIVERSAL STORES Bodjong 6 B, Semarang, 
FMANAT ALI Pasar Pagi 30, Tegal, 
Toko Obat ENG NJAN HO Petjinan 75, Jogja. 
Toko Obat ENG TAY HOO Petjinan 58, 
JASIN 
TEK AN TONG 
Toko BALDJUN 

Kepatihan, Pekalalidan, 
Petjinan 81, Jogja. 5 

Djl. Kepatihan 105 Pekalongan. 

  

  

  SINSHESHANGHAY CHAN MUN WIEN 
Kesehatan Terganggu? Djangan Kwatir 
Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di segala plosok. 
Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit luar/dalem, baru/ 
lama, tua/muda maupun anak”, 2 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonja/ 
Nonah punja keberuntungan sedjati, djangan terlambat, 
Djuga ach:i Nudjum (siang Mia) alamat : : 

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

  

  

A STRANGE 
pd OEJECT HAS 

FALLEN OUT OF THE SKY! 
TWO-SHADOW WILL INYESTI- 
GATE AND REPORT TO FRIEND “4 

    

   

  

    
  

     

  

" 1 
HI  SOFr sap 3 (I- 15 

| Eta GL IN 

  
ri langit! Two-Shadow akan me 
njelidiki dan mengabarkan kepa 
da Rogers! (demikian fikir orang 
Indian tsb.). 

IT KAS PARTIALLY BURIED 
ITSELF IN THE 

   
       

     

UP 
il 

  

    
     
  

AS 2.    

  

STAY WHERE YOU ARE AND gi : GET YOUR HANDS UP! Ga 

Ma
 
ln
 

    

— Sebagian dari ' benda 
tsb, tertanam didalam pa 
sir jang lunak itu! (fikir 
orang Indian). 

Kemudian orang Indian itu 
mulai bekerdja untuk menge . 
luarkan benda tsb.! 8 “ 

      —— Dangan bergerak dan an 
tangan! 

gkat 

 


