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pai sekarangpun masih tetap merupakan sasaran daripada sua 

: Said, Rafah, Arish. Ipendjabat PBB jang bertugas 
£ Kemudian pernjataan tsb. me- membagi-bagikan bahan maka- 
ngemukakan 'peristiwa2 kekedja-(nan kepada kaum pengungsi 

man jang dilakukan oleh pihak 
acresor di Port Said dan tempat2 

potret2 dan sebuah film dokumen 
“'kekedjaman2. Inggris-Perantjis di 

“ paje-delegasi2 jang -hadhir disana 
| dapat melihat sendiri tindakan? 

“ musia itu. 

Jidiki di Port Said, supaja dunia 
“tahu bagaimana Inggris dan Pe 

- usaha mengelabui 

    

» 5 - 5 3 

! Penerbit : 

“Alamat: 
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   (Dari Port Said — 

  

DJURU BITJARA kementeri 
an har negeri Pakistan mengata- | Lan pada hari Kemis bahwa pa- 
sukan2 Pakistan rmasuk nasu- 
kaa2 jang tidak @eeaatak oleh 

emumkan maiam Kamis 3 

sama dengan polisi PBB, akan 
dan pasukan? Inggris akan 

te-| PBB ,,sudah effektif.” 
kep: iss 

pasukan2-nja | 

  

pasukan? polisi PBB. , 
Dari 6 negara itu Nasser me- 

nolak Kanada. amping - itu 
Hammarskjoeld mengadjukan ke 
pada Nasser daftar negara2 jang 
sudah bersedia menjediakan pa- 
sukan2 mereka masing2 terma- 
suk Pakistan. Dan dari daftar ini 
Nasser memilih India, Indonesia, 
dan Jugoslavia dan Nasser -me- 
rainta supaja pasukan2 ketiga 
negara ini dimasukkan dalam 
pasukan2 PBB. (Antara) ii 

MesirKemukakanBuk- 
ti' Keganasan Inggris 
Minta Supaja P.8.B. Selidiki Kedjahatan2 

—. Kaum Agresor 
|. PEMERINTAH MESIR telah mengeluarkan sebuah per 
njataan resmi, jang menindjau peristiwa2 jang terdjadi sedjak 
29 Oktober jl. — jakni hari Israel mulai mengobarkan agresi 

rsendjata terhadap wilajah Mesir. Pernjataan tadi mengemu 
kakan bahwa peristiwa2 tsb. membuktikan bahwa Mesir sam 

Sementara itu menteri luar ne 
geri Perantjis Pineau mengatakan 
dalam suratnja kepada sekdjen. 
PBB bahwa 2/3 dari serdadu2 
Perantjis jang ikut menjerbu Port 
Said, sudah" ditarik kembali. 
Serdadu2 Perantjis ini adalah 'sa 
tuan2 angkatan laut. 

Sementara itu dari Port Said 
diwartakan, bhw kalau serdadu2 
Norwegia jang datang sebagai 
polisi PBB pada hari Kemis itu 

    
tx komplotan berbelit-belit, dalam mana Inggris & Perantjs. 
melakukan peran utama, sedangkan Israel mendjadi alat jang 
mereka pakai untuk melaksanakan komplotan agresi mereka, 

: Kedjahatan2 di Port |terdjadi didepan mata pendjabat 

Arab Palestina. 
Lebih dari' 50 orang jang tak 

"berdaja "telah “tewaS"dibunah di 
lain diwilajah Mesir. Bersama itu hadapan ' pendjabat PBB ' tadi, pemerintah Mesir mengirimkan 

serdadu Israel. 3 
Pemerintah Mesir menuntut 

"Tupaja “djugt kedacrah Ghazzah 
PBB kirim penindjau2. 

Seterusnja pemerintah Mesir. 
menuntut supaja kaum agressor 
dikenakan hukuman, agar supaja 
Gunia dapat hidup dalam suasa- 
na damai. Kalau mereka dibiar- 
kan sadja setelah melakukan ke 
djahatan2 itu, maka agressi akan 
terulang, | malahan dalam tjara 
jang lebih ganas lagi. Sungguh 
menjedihkan apabila pendjahat2 
itu dibiarkan sadja, kata pernja- 
taan pemerintah Mesir. 

Port Said kepada PBB: agar su 

ganas jang melanggar hak2 ma- 

“Bersama ini pemerintah Mesir 
minta supaja PBB segera menje- 

rantjis ,,mentjoba melemparkan 
dunia kembali kedalam zaman ke 
biadaban”. P 

Dinjatakan pula bahwa utk. 
berusaha — menutupi perluatan2 
mereka,  Inggris-Perantjis - ber- 

mata dunia, 
sambil mengatakan bahwa Mesir 
»bersama-sama Sovjet merumus- 
kan satu rentjana rahasia”. 

Dinjatakan bahwa di Port Said 
serdadu2. -Inggris-Perantjis me- 
njerbu kedalam rumah2, setjara 
serampangan menembaki orang2 
perempuan dan kanak2 didalam 
rumah mereka, membegal pen- 
duduk sipil, memaksa mereka 
bekerdjagbagi serdadu2 Inggris 
dengan antjaman sendjata. 

Di Rafah dan al Arish, serta 
Ghazzah, serdadu2 Israel mela- 
kukan tindakan? provokasi dan 
penindasan, menembaki pendu- | kan. , : 
Guk sipil, hingga ,,mereka tewas| ' Menjambung berita mengenai 
dalam djumlah2 jang besar,” surat negara2 Asia-Afrika (a.l. 
tanpa. sesuatu sebab, setelah pi- | ditanda-tangani oleh wakil Indo 
hak Israel terlebih dulu mengu- (nesia) kepada sekdjen. PBB me 
sir penindjau2 PBB jg bertugas (Ingenai keadaan didaerah Ghaz- 
didaerah Ghazzah (Rafah letak-|zah jang diduduki oleh tentara 
nja didaerah Ghazzah).. Tapi sa- |Israel, seterusnja diwartakan bhw 
lah satu daripada insiden2 ini para penanda-tangan merasa sa- 

Bentuklah panitya penje 
Tidik. 

Dalam pernjataan pemerintah 
Mesir tadi diusulkan supaja PBB 
serta berbagai panityanja dengan 
bekerdjasama dengan Palang Me 
tah Internasional serta Panitya 
urusan Hak2 Azasi Manusia men 
dirikan sebuah panitya, jang ber 
tugas menjelidiki keadaan2 di 
Port Said dan Ghazzah, menjeli 
diki kehantjuran dan pembunuh- 
an besar2an jang dilakukan oleh 
pasukan2 agresor disana. 

22 Negara A-A melapor   
  

   
0 Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg. | 

il Mentjoba 
| Rebut : 

Sendjata Inggris 
(Inggris ,, Akan“ Dan Persnfjis ,.Su. | 
dah“ Tarik Seb: 

|Djum'at Mulai Disdakan P 
Bersama 

MENTERI LUAR NEGERI Inggris Seiwyn Lloyd meng 
, dalam suratnja kepada sekdjen. | PBB bahwa Inggris akan menarik kembali T baialjon tentara Inggris dari Port Said, ,,sebagai bukti daripada iktikad baik” 

Inggris. Lloyd menerangkan bahwa inggris bersedia bekerdja 

mulai ditarik kembali kalau polisi 

" ag Na sudah ditarik disambut dengan meriah, sebalik 
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Sana Tentararja 
ari Kemis Atau 

erobahan | tuskan Perang 
MENTERI LUAR NEGERI U 

  
bersendjata Amerika Serikat, Uni 
jang ditempatkan di 
pengawasan jang lajak. 
Menurat Shepilov, 

sukan-pasukan terdapat di wilajah 
Mesir, selama itu tiada djaminan 
bahwa peperangan tidak akan me 
letus lagi. Delegasi Sovjet berpen 
dapat bahwa Madjelis Umum ha- 
rus menuntut lagi dengan tegas 
supaja pasukan2 Inggeris, Peran- 
tjis dan Israel segera ditarik dari 
Mesir: Hal ini sangat perlu oleh 
karena kalangan2 jang mcemerin- 
tah di Israel tidak mau menarik 

memberi persediaan perbekalan 

nja kesempatan ini dipakai rak- 
jat Port Said pula untuk ber- 
demonstrasi anti Inggris. — Pada 
suatu ketika semangat penduduk 
Port Said sedemikian rupa ha-|kembali pasukan?nja dari Gaza 
ngatnja, hingga komandan Ing-|dan menjatakan daerah ini seba- 

gai bagian jang tak dapat dipisah 
pisahkan dari Israel, demikian 
Shepilov, 
Adalah suatu soal, kehormatan 

ibagi PBB, demikian Shepilov me 
landjutkan, untuk memperoleh pa 

Isukan2 agresser itu segera ditarik 
mundur. Djuga PBB harus me- 
nuntut supaja Inggeris, Perantjis 
dan Israel segera menghentikan 
segala kegiatannja jang dapat me 
(nimbulkan ketegangan “di perba- 
jtasan Israel-Jordania dan Israel- 
Syria. 

gris — djenderal Stockwell — jg 
datang untuk menjambut kedata 
.agan pasukan polisi PBB itu, se 
gera mendatangkan bala-bantuan 
tentara Inggris. 

“Serdadu2 Inggris. mengantjam 
chalajak ramai dengan menga- 
tju-atjukan bajonet, terutama 
waktu anak2 ketjil tjoba mere 
but tommygun - mereka. Waktu 
barisan polisi PBB berbaris me 
lalui kota, balkon2 penuh-sesak 
dengan orang2 ig menjambut ke Mengenai pasukan? PBB, Shepi- 
datanga, mereka, sambil menja'lov mengatakan bahwa mereka ini 
nj-njanji merupakan paduan sua|tentu sadja scgera akan. ditarik 
ra. dari aa Se aan, Pn 

Achirnja polisi PBB sampai di 14 dari wilajah Mesir bila Repu 
tempat “perkembangannya dita, bli, Mesir Deo oo 
ngah kota, Rakjat terus menge| Menurut Shepilov, kalangan ber rumuni mereka, walaupun perke/pengaruh Inggeris-Perantjis dan 
mahan, sementara dikelilingi pa-|kalangan tertentu Amerika Seri- 
gar kawat berduri. Mereka terus Pa ena PBB Dane in a 2 Aan I i. maksu menjampingkan 
Mk ag Se au pengurusan Terusan Suez oleh Me 
Inggris jg "mendjasa” disekitar sir dan hendak melaksanakan ren 

A 

Tentang polisi PBB.   

' ShepilovBenarkan 
PidatoBung Karno 

| Baik Shepilov Maupun Banda- 
ranaike & Casey Chawatirkan 

| Krisis Timur Tengah Bisa Le- 

menerangkan dalam Madjelis Umum PBB bahwa intervensi Ing- 
geris, Verantjis dan Israet di Mesir telah membikin bangsa? di 
Guna merghadapi babaja perang dunia ketiga. Dikatskannja, bahwa 

| pemerintah Sovjet telah mengusulkan supaja ditahun 1957 angkatan 

wilajah Djerman dikurangi sepertiga dengan 

selama ' pa- 

rah-daerah perwalian 
rikan kemerdekaan. 

ngatakan bhw suatu hal jang me | 
narik perhatian dalam 
adalah proses 

perensi 
lihatkan kepada dunia tidak sadja 
makin pentingnja negara2 Timur 

Eden Men 
njakit Di 

Dunia Ke - III 
ni Sovjet, Shepilov, hari Kamis 

  Dari 
KANTORBERITA Sovjet 

Sovjet, Inggeris dan Perantjis 

Melandjutkan pidatonja itu She 
pilov mengatakan” bhw rakjat 
Afrika Utara, jalih mereka jang 
sudah. memperoleh kemerdekaan 
dan mereka jang masih memper- 
MAetN kemerdekaan ini, sudah 
menentukan sendiri hari depannja. 2 3 i Proses ini tidak bisa ditjegah.” | akan berakibatkan diatuhnja 

Sementara itu R.A. Butler me 
wakili perdana menteri Eden se- 
lama dia tidak ada sebagai ke- 
tua kabinet. 

Para anggota partai konserva- 

Kerdjasama ekonomi. 
Mengenai soal kerdjasama  da- 

lam lapangan perekonomian, She- 
pilov menerangkan bahwa delega- 
si Sovjet hendak mengadjukan se 
buah usul dalam sidang ini untuk 
pembentukan sudtu organisasi per 
dagangan dunia dalam rangka 
PBB. Djuga Uni Sovjet akan 
mengusulkan supaja diadakan kon 
perensi ekonomi internasional da- 
lam tahun 1957 jang disertai oleh 
semua negara. # 
Seterusnja Shori.ov menjerukan 

supaja kolonialisme dihapuskan 

” Medan Di ot edan 
. . An boat ii serbu Plontjo2 Mana uh (serbu Plontjo 

an selama masa Sidang ini jang KANTOR REDAKSI harian ,,Pa 
menentukan batas waktu, dimana |triot” di Medan jang terletak di- 
setelah itu semua rakjat dari dae djalan Sutomo Kemis pagi kira? 

dapat dibe- 'djam 10.08 telah didobrak dan di- 
|hantjurkan oleh serombongan plon 
Itjo-plontjo dan mahasiswa dari 

me ' Universitas Sumatera Utara. Dgn 
|tjara menjerbu mereka memusnah 
kan apa jang ada didalam kan- 
tor redaksi harian itu, sehingga 
sebagai akibatnja segala medja, 
kursi, mesin2, speda, arsip2, co- 
py-copy, asbes? dari kantor itu 
serta kipas angin dan telepon, ser 
ta uang dari beberapa agen jang 
sedang membajar tunggakkannja 
ketika peristiwa itu terdjadi, ha- 
bis bertaburan. 2 

  

Kantor ,Patri   
- Di bagian laimnja Shepilov 

zaman ini 
pembebasan bang- 

sa-bangsa Asia dan Afrika. Da- 
lam waktu 10 tahun jang lampau 
hampir separo penduduk dunia 
telah mengambil djalan perkemba 
ngan nasional jarg bebas. ,,Kon 

Bandung”. telah memper- 

dalam masalah2 dunia, tetapi adju 

plomatik« 
Kemungkinan Partai Konservatip 
Inggris Akan Petjah — Sebagian 
Anggautanja Tak Setudju Pena: 
rikan Mundur Pasukan2 Inggris 

berita dari London, bahwa ,,beberapa orang Ingeris jang mem 
perhatikannja, mengatakan bahwa PM Eden sesungguhnja 
menderita ,,penjakit diplomatik”. ,,Sebab sakitnja Eden itu ha 
rus ditjari dalam Partai Konservatif sendiri dan didalam pe 
merintah Inggris — disana tampak keretakan jang semzkin 
besar”, Sementara itu beberapa anggota parlemen dari Partai 
Konservatif mengatakan hari Kemis, bahwa didalam parlemen 
bisa timbul ,,pemberontakan” kalau pasukan2 Inggris ,,sudah 
ditarik kembali sebelum masak waktunjaf" dari Port Said, jg 

  

derita ,,Pe- 

Mesir 
Tass mengatakan dalam sebuah   

DJAKSA 

sekitar persoalan2 jang timbul 

kan tahanan rumah” atas diri 

kabinet Eden. 
tif kini memberikan tekanan2 ke 
pada pemerintah mencenai sja- 
rat2. penarikan kembali pasukan? 
Inggris dari wilajah Mesir. 

Segolongan dari partai konser 
vatif 'ang ditaksir oleh para 
kaum politisi sebanjak lebih ku 
rang 50 orang dan dipelopori oleh 
apa jang dinamakan ,,pemberon 
tak Suez”, jang menentang pena 
rikan kembali pasukan2 Inggris 
dari pangkalan didaerah terusan 
Suez, menuntut, agar penarikan 
kembali pasukan? Inggris-Peran- 
tjis dari Port Said  djangan di- 
lakukan terlalu ,,prematuur”. 

Golongan lainnja jang ditaksir 
sebanjak 25 orang dapat menje- 
tudjui penarikan kembali pasu- 
kan2 tersebut dari Port Said se- 
suai dengan keinginan dari PBB. 

han di Bandung. 

Perintah tahanan rumah 
diri Kol. Bratamenggala 
Kol. Sapari, pertamaz dikeluar- 
kan oleh KSAD Djenderal Ma 
jer Nasution dalam rangka hu- 
kuman disiplin jg didjatuhkan 
atas diri kedua perwira mene 
ngah itu diserahkan kepada pi 
hak Kedjaksaa, Pengadilan Mil: 
ter, maka Djaksa Tentara Agung 
telah mengeluarkan perintah b: 
ru tahanan rumah atas diri Kc 
lonel2 Bratimenggala dan Sap: 
ri itu. 5 

Perintah tahanan rumah tsb 
dikeluarkan setelah Djaksa Ten 
tara Agung melakukan pemeril 
saan2 atis diri ke-4 perwira tsb. 
diatas berturut2 selama bebera 
pa hari, dan tindakan tsb. diang 
gap perlu selain untuk melan 
tjarkan pemeriksaan, djuga agar 
pemeriksaan? tidak  dikeruhkan 

Bagaimana, djika  adalatau mengalami sesuatu gang- 
mosi tak pertiajia ? guan. Kl 

Krisis Timur Tengah didugal- Pemeriksaan terhadap diri per 
wira2 A.D. itu dalam hubungar 
perkembangan? je terdjadi da 
lam A.D., dilakukan oleh Djaksz 
Tentara Agung bersama stafnj: 
ig diuga merangks sebaga 

akan diperdebatkan didalam par 
lemen Inggris mungkin dalam 
minggu jang akan datang. 

Pemerintah  mempuniai duku- 
  

Banjak Orang Lain 
Ikut Diperiksa Da-: 
lam Persoalan A.D. 
Segala" Sesuatunja MasihfDIm ': 

— Yingkat Pemeriksaan”/Penda-,j 
huluan — Kata Djaksa Agung” 

AGUNG MERANGKAP 
Agung Letaan Djenderal Supr 
Gengan wartawan ,, Antar?” Djenrat siang kemaren menerang 
kan, bahwa dalam rangka usaha pemeriksaan2 jang dilakukan 

rat, maka ketjuali Koionel Sukanda Bratamenggala dan Kei. 
Sapari, olehnja dewasa ini djuga telah diperintahkan mengena 

Zainal Arifin, keduanja dari Inspektoraat pendidikan dan Lati 

atasini masih ada dalam tingkat pe 
dan meriksaan2 pendahuluan”. 

dan banjak lagi jg luka2 parah! 
sebagai akibat keganasan serdadut 

, € tjananja jang lama, jakni interna nja, djengkel tampaknja, katajsionalisasi Terusan tersebut. 
wartawan AFP, 

Tentara Inggris perkeras 
pendjagaan dan tindakan? 

Tentara. Inggris di Port Said | 
hari Kemis: telah - memperkeras 
tindakan2 pemelihara keama- 
uan” dan telah menjusun ren- 
jana2 untuk mentjegah timbul- 
ria demonsntrasi2. pro Djamal 
&bdul Nasser' (presiden Mesir), 
Seperti jang terdjadi hari Rebo 

dan valuta konvertibel 
ini berdjaumlah 23,015, atau me- 
kosot dengan 0,195 dibanding de- I 

  

Dekking Emas 
Merosot 

PROSENTASE djaminan emas 
minggu | $   ga peranannja sebagai suatu fak 

& ta perdamaian dan 
ra-djuara .kerdjasama 
mai 
djat, 

lam hapus, 1 
selandjutnja oleh menteri luar ne 
geri Sevjet itu. Sea 
masih didjadjah “atau setengah di 

kaan masih te 

sebagai djua- 
setjara da- 

antara negara2 jang sedera- 

i 

Tefapi koloniaisme masih 
demikian 

be- 
dikatakan 

jumlah negara 

megara2 jang ba 
peroleh kemerde- 
“menghadapi ko 

onialisme dalam berbagai djenis 

Ijadjah. Mal 
   
   

  

Pengrusakan jang dilakukan itu, 

berlangsung dalam tempo lebih ku 

rang 15 menit sadja, sedangkan ai 
samping itu djuga turut musnah 

meubiler dari firma »Tarigan 

Tua'' jang sekantor sk. 
»Patriot” itu. : 5 
Menurut keterangan jang diper 

oleh dari pihak kepolisian, maha- 

siswa dan plontjo2 jang “masuk 

menjerbu kekantor harian »Pa- 
triot” seluruhnja ditaksir lebih 
kurang 300 orang. Pihak polisi 
terpaksa melepaskan tembakan2 
keatas sebanjak 5 kali untuk meng 

dengan 

ngan dengan kelebihan 60 suara 
daripada semua partai didalam 
parlemen. Didalam pemungutan 
suara jang kritis pemerintah ma 
sih dapat bertahan, djika sebagian 
dari pendukungnja tak memberi- 
kan suara. Akan tetapi djika pro 
tes mereka jang mempunjai pen 
dapat lain itu diadjukan sebagai 

p 
Diaksa2 Tentara. Tinggi. a.l. Ke 
pala Diawatan Reserse Pusat Kc 
lonel Mr. Sencadji dan Kolonel! 
Mr. Suhartono. 

Atas pertaniaan apakah sudah 
»da suatu tuduhan konkreet je 
dilantiarkan atas diri Kolonel? 
Bratamenggala dan Sapari cs   mosi tidak pertjaja terhadap pe- 

mimpin2 mereka, maka pemerin 
tah Inggris akan djatuh. (Ant.) 

dan apa tuduh:n2 tsb, Djaksa 
Tentara Agung Suprapto : mene 
rongkan, bahwa "segala sesuatu 
dalam hubnnes- saal itn dewaen 

beaimana diumumkan ..untuk me- 
putup daerah? militer.” Ditem- 
pat-tempat lain mereka menaruh 
barikade2 jang dapat diangkat, 
Siap untuk dipergunakan apabila 
mereka pandang perlu. 

rena djumlah kenaikan uang 
muka pada pemerintah jg dalam 
minggu ini djamlahnja Rp. 71 
Gjeia. Sedang uang emas dan 
bahan uang emas minggu ini ber | 
kurang dengan 1 djutz mendjadi | 
Rp. 549 djuta. : 

Menurut angka2 Bank Indone 
sia tjadangan emas dan valuta 
konvertibel pada tanggal 21/M1 
berdjumlah Rp. 40 ,5 djuta ditam 
bah Rp.1.912,9 djuta — Rp.2. 
4534 atau Rp. 7 djuta lebih dari 
djumlahnja pada tgl. 7/11. 

Adapun djumlah uang dalam 
peredaran pada tgl. 21/11 ialah 

Dua peladjar Port Said 
ditembak mati serdadu 

ea Perantiis. : 
Seterusnja wartawan kantorbe- 

rita Inggris Reuter mengabarkan 
bahwa serdadu? Perantjis hari 
Kemis j.l. telah menembak mati 
2 orang peladjar Mesir di Port 
Said, waktu kedatangan satuan 
polisi PBB disana dipergunakan 
djuga sebagai suatu demonstrasi 
jang bersifat pro Djamal Abdul| djuta - Rp. 16,8 djuta — Rp. 10. 

kolonialisme? 

presiden Sukarno dari Indone- 
Sia, demikian Shepilov 
mengadjukan pertanjaan tadi, jg 

ini tidak bisa terdapat perdamai- 
an atau keamanan jang kekal se- 
belum sisa terachir -dari kolonia- 

me, perbudakan dan sebagainja. 

me.jang sudah kuno 

Rp.8.329,7 djuta 4 Rp. 2.0404|PpB 

  #l. waktu pasukan polisi PBB (ngan prosentaseni i dudi Bg pen Dai PER 
1 2 asenja nada | bentuk. Pend n Irian Ba-|hentikan-per Pn datang. : je lalu jang berdjumlah 25ee, PA Oleh |. penangan pena ga aa Uniyera aa Sania, (.Serdadu2 Inggris telah menu-| cemikiag menurut nerafja sing: nenen 2 - Mn “ng ee ran Dana Teu 

: Lan aa Ta 1 : Kar Cr 5 ra 1 3 5 14 Ha auh keta z Ala Se 
gp “00 ynlalk:-bc ..djaka s-dan ikat Bank Indonesia. Kemeroso- ee anta Pa an inggalkan 2 Iwai2 dan- wartawap2 Patriot” ti- 
rintangan2 kawat berduri, seba-| tan tsb. disebabkan terutama ka- Goa, bukanlah ini semua adalah dak ada jang tjedera, akibat in- siden jang terdjadi dikantornja | 

0 1 i j ju lita. rang tentulah bisa menjetudjui Tatar belakang: 

Sekian djadi dikantor redaksi harian ,,Pa 
triot” itu, dari pihak jang berwa 
djib diperoleh keterangan, bahwa 
soalnja ialah mengenai suatu tu- 
lisan dalam harian itu Kemis, ber 
kenaan adanja pelontjoan di Uni- 
versitas Sumatera Utara bagian 
paedagogiek dan pertanian. 

Tulisan tsb jang merupakan tin 
suatu keperluan sedjarah jang ur|djauan sepekan dari harian itu, 
sent. PBB tfdak harus mendjauh |tidak memudji tjara. perpelontjo- 
kan diri dari pada proses pembe an jang sedang dilakukan. : 
basan bangsa? kolonial itu, demi . Dalam keterangan lebih landjut, 

kian Shepilov jang menguntji pi- Jang diperoleh ,,Antara”, tulisan 
Gatonja itu dengan permintaan su »Patriot' itu mendapat reaksi jg 
paja RRT diterima djadi anggota hebat dari para mahasiswa dan 

5 4 para plontjo, sehingga mereka de 
ngan spontaan agn berbondong 

mengatakan bahwa dalam zaman 

lisme dikubur bersama-sama fasis 

Dihapuskannja sistim kolonialis 
itu adalah   Berkenaan, dgn insiden jang ter |: 

Maksud Adanja ,,Blok Is- 
lam" Dim Konstituante 
Utk Mempererat Kerdjasama Partai2 Islam 
- Hubungan PNI fan NU Tetep Terpeli 
hara— Susunan Nan Tjerminkan Semua 

Aliran & 
BERHUBUNG DENGAN selesainja pemilihan ketua dan 

wakil2 ketua Konstituante jang mentjerminkan semua aliran 
dalam masjarakat Indonesia, pemimpin2 partai atas pertanjaan 
»Antara” tejah menjatakan pendapainja. Zainul Arifin dari 
NU katakan, bahwa ia mengenal tokoh2 jang akan memimpin 
konstituante itu, dan bahwa mereka mempuajai toleransi jang 
tjukup besar, jang memungkinkan adanja sintese sebagai dike 
hendaki orang baniak. 
Asrarudin dari Partai Buruh (sama antara PNI dan NU tetap Nasser, presiden Mesir. 

Wakil komandan polisi PBB 
di Mesir, kolonel Norwegia Kris- 
tian Moe, menerangkan bahwa 
mulai hari Kemis dilakukan pe- 
rondaan2 bersama dalam jeep 
oleh serdadu? Inggris-Perrantjis, 
polisi PBB dan polisi Mesir. Tapi 
komandan tentara Inggris, Stock 
well, mengatakan bahwa ,,ke- 
mungkinan lebih besar” patroli2 
bersama itu mulai berlaku hari 
Djum'at kemaren. 

(Antara-UP) 

  
  

Sinai dan Ghazzah. Bahwa me- 
reka belum ditarik kembali dju- 
ga, ditambah pula dengan per- 
buatan2 tsb. diatas tadi, adalah 
pelanggarau jang amat menjolok   5 Se ngat gelisah bagi nasib penduduk 

daerah Ghazzah, jg terdiri dari 
200.000 lebih orang Arab Pales 
tina jang mengungsi kesana. 

6 Perwira RPKAD Di 
bebaskan Kembali 

Kedua-puluh-dua negara Asia- 
Afrika menegaskan bhw tentara 
Israel jang menduduki daerah 
Ghazzah melakuakn"teror dan 

KEMIS MALAM 6 perwira 
RPKAD Bandung jang pada hari 
Rabu ditangkap, telah dibebas- 
kan kembah karena penangkapan 
tsb. berdasarkan kekeliruan. Me- 
reka malam itu djuga telah kem- 

bali -kekesatuannja. — Jang masih 
ditahan ialah komandan RPKAD 
major Djaelani. dan 3 perwira 
lagi berhubung dengan soal pe- 

apat dikabarkan pula, bahwa 
.jang kini mendjadi soal bagi 
para perwira jang telah dibebas | 
kan itu ialah bagaimana mene- 
gakkan kembali disiplin, dikala- 
ngan anak buah mereka. Sebagai 
diketahui, perintah penangkapan 
itu melalut anak buah mereka 
seperti jang sering terdjadi dalam 
peristiwa jang sudah2. 

Djadi jang sampai 
ditahan dalam wilajah Te 

HI ialah kol. Sapari, kol. 
ida Bratamenggala, major 
Saleh (bukan Saleh Sade- 

pembunuhan2, hingga: ,,beratus- 
ratus orang  mendjadi korban”. 
Disamping itu, rakjat disana men 
derita lapar, hingga nasib me- 
reka jang sudah amat menjedih- 
kan itu mendjadi lebih2 lagi be- 
ratnja.. 
Negira2 A-A menuntut supaja 

Ipasukan2 pendudukan Israel se- 
gera. ditarik kembali dari daerah 

2.4 

  

PPP PPP PPPPPPPA 

Nasser : ,, 

  

   

Itetap bebas dari segala ideologi 
sekarang | 

     

  

    

  

raja Arab” ataupun mentjoba , 
Nasser seterusnja menjatakan b 

  

    1), kapten Zainal Arifin, major|deka, merdeka dari Blok2 Bara 
Djaelani dan 3 perwira RPKAD. 

(Anta) 

intimidasi, dan mereka melakukan | 

Mesir Tidak 
- Akan Djadi Boneka" 
| PRESIDEN MESIR Djamal Abdul Nasser mengatakan 
hari Kemis bahwa ia tidak akan pernah mendjadi satelit, 

boneka bidak atau orang-scwaan siapapun djuga, Mesir akan 

bantah ,keras kabar2 dari kalangan2 tertentu jang mengatakan 

Terito- | bahwa ia mentjoba membentuk apa jang mereka sebut ,,negara- 

sudah bertekad bulat untuk mentaati hukum internasional. 

mata terhadap resolusi2 Madijlis 
jUmum tertanggal 3 dan 7 No- 
|pemker 1956, berlawanan dgn. 
|prinsip2 azasi Piagam PBB dan 
Iprinsip2 keadilan serta  hak2 
lazasi manusia. 7 

Penandi:tangan2 surat ini ada 
llah wakil2 Afghanistan, Kambo- 
dja,sMesir, India, Irag, Jordania, 
Libanon, Libia, Nepal, Filipina, 
Sudan, Thai, Yaman, Birma, Cey 
lon, Indonesia, Iran, Pakistan, Ma 
rokko, Saudi Arabia, Syria dan 
Tunisia. Mereka minta supaja 
copy surat ini disampaikan ke- 
pada sekalian anggota PBB. 

(Antara). 
KAP ENY” 

asing. Seterusnja Nasser mem 

menguasai negara raja Arab." 
ahwa Mesir adalah negara mer 
t dan Sovjet, dan bahwa Mesir 

  
(Antara). 

  

  

'Tass Bantah Adanja: Gerakan Baru 
| Pasukan' Rusia Di Hongaria     

R berita Tass pada hat jang disebarkan oleh musuh 
n bantahan |Uni Sovjet dengan maksud mem 

bikin genting keadaan internasio 

nal dan merongrongi kepentingan 

perdamaian dan keamanan antar 

bangsa”. 
| Sementara itu kementerian luar 

negeri Jugoslavia mengumumkan 

pada hari Kemis bahwa bekas 

P.M. Hongaria Imre Nagy pada 

hari tsb. telah meninggalkan ge 

dung kedutaan besar Jugoslavia 

di Budapest sesudah pemerintah 

Jugoslavia berhasil mendapatkan 

djaminan tertulis. bagi keselama- 

    

   
    
   
   

    

    

   
    

itu sebanjak 20 divisi 
v pasukan2 Sovjet djuga 
ke Bulgaria.  Djuga di- 
berita2 bahwa ada gera- 

pasukan2 Sovjet  menudju 
san Jugoslavia.  Ditegas- 

bahw$g gerakan pasukan2 So| 
demikian itu telah diwarta 

eh kantor2 berita Barat 

abar2 itu adalah isapan 
bersifat provokatif dja-   

tan Nagy dari pemerintah Ho- 
ngaria jang dipimpin oleh P.M. 
Janos Kadar. 

Seperti telah dikabarkan Imre 
Nagy pernah dimasukkan dalam 
tahanan karena ia dianggap se- 
bagai seorang pengikut Tito dan 
dalam permulaan pemberontakan 
di Budapest “ia telah diangkat 
mendjadi P.M. Hongaria untuk 
kemudian  mentjari pertindungan 
digedung kedutaan besar Jugosla | 
via di ibukota. Hongaria sesudah 
pemerintahnja diganti oleh peme 
rintah. Janos Kadar. (Ant.-UP). 

  

  

386,9 djuta atau Rp. 75 djuta le 
bih dari djumlah pada tgl. 14/11. 

Mengenai uang muka pada pe 
merintah pada tgl. 21/11 berdjum 
lah Rp:6.091 djuta atau Rp.71 
djuta lebih dibandingkan dgn 
djumlahnja pada tgl. 14/11. 7 

: (Antara). 

Konp. Besar 
Tjerdik Pandai 

Hizbullah 
PIMPINAN Pusat Hizbullah 

mengumumkan, bahwa mulai tg. 
18 hingga 20 Desember 1956 
buat pertama kali sedjak berdiri- 
nja (Agustus 1953) akan dipang- 
pil Sidang Ahlul Halli wal Agdi 
YKonperensi Besar Ulama dan 
tierdik pandai) - Hizbullah dari 
wilajah2 seluruh Indonesia ber- 
tempat di Djakarta. " 

Pokok atjara jg skan dikete- 
ngahkan uniuk bersama2 diba- 
has, selain persoalan intern da 
lam lingkungan djama'ah Hizbul 
lah sendiri, ialih pertama, penja 
luran kehendak dan kegiatan per 
djuangan ummat menurut pimpi 
nan Allah dan Sunnah Rasulul- 
lah s.a.w. didalam menudju per 
wudjuda, masjarakat (negara) Is 
lam: kedua, usaha2 dan  daja- 
upaja membebiskan- ummat Is- 
lam dari setiap matjam -peninda 
san ataupun pendjadjahan impe- 
rialisme Barat din Timur dan 
ketiga. usaha2 dan  daja-upaia 
menjelamatka, kaum Muslimin 
daripada bentjana perang dunia 
ketiga. (Antara). 

  
Pidato Bandaranaike. 

Perdana menteri Ceylon, Ban- 
Garanaike, dalam pidatonia di' 
Madielis Umum itu hari Kemis 
memperingatkan bahwa ada ba-, 
haja besar krisis di Timur Te- 

  

ngah itu meletuskan perang du- | 
nia HI kalau pasukan? asing | 
tidak dapat ditarik dari wilajah 
Mesir, demikian UP selandjutnja 
memberitakan dari New York. | 
Sementara itu Menteri luar ne- 

geri Australia Richard G.. Casey 
mengambil putusan pada hari Ke| 
mis, meninggalkan New York un! 
tuk pergi ke Canberra pada tang 
gal 28 Nopember jad. mengingat 

  

bahaja timbulnja perang lagi di 
Timur Tengah. .. 
Casey djuga meminta kepada 

pemerintahnja supaja menundjuk 
seorang menteri lain untuk mewa 
kili dia dalam konperensi negara? 
Rentjana Colombo jang akan di- 
adakan di ibu kota New Zealand, 
Wellington, sehingga ia dapat per 
gi kembali ke Canberra guna mem 
beri konsultasi ' dalam mengha- 
dapi krisis Timur Tengah (Anta- 
ra-Reuter). : 

datang kekantor harian ,,Patriot” 
melakukan perbuatan2 tsb diatas. 
Mahasiswa2 dan plontjo2 jg me- 

nierbu itu tidak menanjakan se- 
sSuatunja terlebih dulu kepada pe- 
gawai2 harian jang sedang beker 
dja. Tetapi setelah masuk keda- 
lam tiba2 terus memutuskan ka- 
wat telepon dan mendobrak setja 
ra beramai-ramai apa jang ada 
didalam kantor tersebut, 

Dari pimpinan usaha harian ,,Pa 
triot” diperoleh keterangan bahwa 
akibatnja harian ,,Patriot” telah 
dirugikan lebih kurang Rp. 200. 

— karena boleh dikatakan se 
luruh kantor harian itu musnah 
sama sekali., Dari polisi ketikahal 
mi ditanjakan, dikatakan kerugi- 
an itu ditaksir puluhan ribu ru- 
piah (Antara). 

  

RAKJAT MESIR BERDE- 
5 MONSTRASI. 

Radio Kairo pada hari Rabu 
memberitakan, bahwa  disepan- 
djang route jang dilalui oleh se- 
buah kereta api jang membawa 
pasukan2 polisi PBB di Mesir, pa 
da hari Rabu itu terdjadi demon- 
strasi.-demonstrasi. 

  

Pakistan Ke 
hadap ,,Pa 

Delhi minggu jang lalu. Dikat   Pahlawan 
Pendidikan 
Akan Diberi Pengbar 
gaan Oleh BMPPSI 
SEKRETARIS Umum . Badan 

Musjawarat Perguruan Partikelir 
Seluruh Indonesia (BMPPSI) Da- 
tius Marpaung, menjatakan, bah 
wa dewasa ini sedang didirikan 
sebuah Panitia Penghargaan 
Pahlawan Pendidikan.” . 

Maksud panitia tsb. ialah me- 
urusahakan pemberian penghar- 
,aan kepada pahiawan2 pendidi- 
kan, jang telah berdjasa untuk 
memadiukan pendidikan di Indo 
nesia. Belum diketahui benar, 
berapa djumlah pahlawan pendi- 
dikan tsb. di Indonesia dewasa 
ni, tetapi jang pasti adalah tiga 
orang, taitu : 3 

Ki Hadjar Dewan:ara. pendiri 
Taman Siswa, Moh. Sjafei, pen 
diri INS Kajutanam dan Ferdi- 
nand D. Sumual, pendiri dan: pe 
mimpin berpuluh-puluh sekolah 
partikelir di Mihanassa. 
Dalam bentuk apa pengharga- 

Cab 

  

keberatan terhadap disebutnja 
komunike itu. 

Dalam pada itu sumber2 tsb. 
mendjelaskan, bahwa Pakistan 
menjetudjui azas2 .,Dasa Sila 
dari konperensi Bandung. 
Sumber2 itu selandjuinja | me 

njatakan bahwa Pakistsn tidak 
setudju dengan pasal jg menge 
nai persekutuan2 militer,” oleh 
karena Pakistan sudah mendjadi 
anggota du, persekutuan militer, 
jaku Pakt Bagdad dan SEATO. 
Dalam hubungan ini sumber2 
tsb. menegaskan, bahwa pakt2 
tsb. bersifat defensif. 

Menurut sumber2 itu, kebera 
tan2 ini din komen'ar2 lainnja 
mengenai komunike ig dikeluar- 
kan oleh India, Sailan, Birma 
dan Indonesia itu telah dikirim 
kan oleh Perdana Menteri Suh- 
rawardy kepada Perdana Mente 
ri Ali Sastroamidjojo dari Indo 
nesia. Demikian  Reuter dari 
Karachi. 

Seperti diketahui, azas2 ,,Pan- 
ch. Shila” jg dimaksud itu ada 
lah azas2 ko-eksistensi setjara da 
mai jg didjadikan dasar dalam 
perhubungan: antara India dan 
  

     

    

      

an2 akan diberikan ke 
lawan2 pe Ke Ak : ( 9 ' 
pertimbang Ah PAN Ne RR, sebaik2nja. 

RRT.dan.termuat dalam state- 
s#ma jg telah disetudjui 

dan Chou En-lai,           van 

  

tata i 
Kurstanen Wajar: 

    

beratanTer- 
ncha Shila" 

Disebutkan Dlm Statement Bersama New 
Delhi — Lebih Setudju ,,Dasa Shila" 

Konp. Bandung 
MENURUT REUTER, sumber2 resmi di Karachi menja 

takan pada hari Kemis, bahwa pemerintah Pakistan telah me 
njatakan keberatannja terhadap 2 pasal didalam komunike 
jang dikeluarkan oleh 4 Negara Kolombo (Indonesia, India, 
Ceylon dar Burma) pada achir konperensi mereka di New 

akan, bahwa pertama2 Pakistar 
tidak menjetudjui pasal jang menolak ikatan dengan perseku 
tuan-persekutuan militer dan selandjutnja Pakistan djuga ber 

azas2 ,,Pancha Shila” didalam 

oleh pemerintah Pakistan terha- 
dap pasal jg menghukum perse 
kutuan2 militer dalm statemeni 
bersama keempat negara Kolom 
bo tsb. dan djuga keberatan Pa 
kistan terhadap lim, prinsip ko- 
eksistensi Nehru Chou En- 
lai telah" kita umumkan minggu 

|ig lalu. (Antara). 1 

DJURU BITJARA kementerian 
luar. negeri. AS. “Lincoln White 
menjatakan pada hari Rebo jbl. di 
Washington bahwa ia tak dapat 
memberi komentar terhadap beri- 
ta-berita pers bahwa A,S. telah 
mendjandjikan kepada 17 neghra 
Eropa Barat bantuan dalam men 
tjukupi kebutuhan negara24 Mens 
itu akan minjak sesudah minjak 
Timur Tengah berenti mengalir 
ke Isropa. : 
Kalangan pemerintah dan kong 

Si minjak di Paris dalam pada itu 
menjatakan pada hari Kemis hah 
wa mereka menjambut dengan 
gembira djaminan, jang menurut 
kabar2 mereka terima, diberikan 
oleh pedjabat menteri luar negeri 
A.S. Herbert Hoover Jr. pada ha 
ri Rebo jbl, bahwa A,S. akan mem 
bantu mentjukupi kebutuhan mi- 

  
ig dikemukakannjak negara2 Eropa dgn peranta 

merjatakan kepuasannja karena 
semua aliran masuk dalam. pim- 
pinan  Konstituante. 'meskipun 
Partai Buruh telah mengalami 
kekalahan dengan 2 suara dalam 
pemilihan wakil ketua IV. 

Mr. Hardi ketua fraksi. PNI 
dalam parlemen katakan, bahwa 
dengan terpilihnja beberapa wa- 
ki! ketua setjara aklamasi dan 
Guduknja semua aliran dalam 
presidiam, maka diharapkan bisa 
ditampung semua aliran dan go- 
longan dalam masjarakat dalam 
mewudjudkan UUD itu. | 

Djurubitjara Masjumi Yunan 
Nasution, katakan, bahwa  Ma- 
sjumi mentjalonkan S.M. Abidin, 
karena menurut pandangan Ma- 
sjumi. Abidin adalah mewakili 
aliran sosialis. 

Pentjalonan Wilopo men 
Aa djadi ketua Konstituante, 

Sementara itu dlm. keterangan 
tertulis jang disampaikan kepada 
pers hari Djum'at, Sekretaris 
Djenderal PNI, Manuaba, mendje 
laskan tentang pentjalonan Mr. 
Wilopo sebagai ketua Konstituan 
te, 

Oleh Manuaba dinjatakan, bhw 
berhubung dengan diadjukannja 
tjalon ketua Konstituante Mr. 
Wilopo oleh PNI jg. kemudian 
dipilih oleh sidang Konstituante 
mendjadi ketua, maka dalam be 
berapa surat kabar disiarkan be- 
rita seolah2 PNI dengan demikian 
telah melanggar djandji terhadap 
NU. 

Menurut berita itu djika NU 
memadjukan tjalon ketua, maka 
PNI tidak akan memadjukan tja 
lonnja dan “akan menjokong tja 
lon NU. 

Perlu ditegaskan disini, bahwa 
hal pentjalonan ketua Konstitu- 
ante itu telah berulang2 diadakan 
pembitjaraan diantara PNI “dan 
NU dan achirnja didapat suatu 
kesimpulan, bahwa masing2 da- 
pat memadjukan tjalonjna sen- 
diri. “Terserah kepada sidang 
Konstituante untuk memilihnja. 

terpelihara. Demikian Manuaba. 
Z. Ariiin tentang ,,blok 
Islam”, . 

Seterusnja wakil ketua I Parle 
men, Zainul Arifin (NU), jg di 
desak oleh beberapa orang war 
tawan utk memberikan pendjela- 
san2 tentang pembentukan ,,Blok 
Islam” dalam Konstituante, menja 
takan, bahwa blok tersebut di 
bentuk untuk mempererat kerdja- 
sama diantara partai2 Islam, agar 
kerdjasama jang sudah ada dapat 
lebih dipererat. 

Dikatakan oleh Z. Arifin, bhw 
dewasa ini banjak salah menger 
ti, se-olah2 Blok Islam itu di- 
bentuk dengan tudjuan untuk me 
maksakan kehendak setjara pak- 
sa. Hal itu tidak benar, kata Z. 
Arifin. 

Berbitjara tentang bentuk Ne- 
gara dalam hubungan dengan se 
butan ,,Republik Proklamasi”, 
maka tokoh NU itu menjatakan, 
bahwa Proklamasi Republik Indo 
nesia ditahun 1945 dulu ,,djuga 
disertai andil jang besar dari Um 
mat Islam”. Ia menolak memberi 
kan keterangan2 lain untuk men 
djawab  pertanjaan2 beberapa 
orang wartawan jang terus men 
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Djaksa Tentara 

apto dalam pertjakapan chusus 

dalam kalangan Angkatan Da 

Major Moh. Saleh dan Kapten 

Dalam .pada itu dari lain pi 
hak diperoleh keterangan, bahwa 
pemeriksaan2 fg dilakukan staf 
Kedjaksaan Tentara Agung ter 
hadap difi Bratamenggala dan 
Sapari cs itu, terutama sekali 
berkisar pada adanja "permufa 
katan2 dikalangan perwira2 me- 
nengah A.D., ig dianggap mem- 
sunjai tudjuan: menggulingkan 
pemerintah”. 
Mefidjawab 

djutnja Djaksa 
pertanjaan selan- 
Tentara Agung 

menerangkan, bahwa andaikata 
setelah pemeriksaan2 pendahulu 
an itu selesai kelak, perwira tsb. 
terbukti bersalah" melakukan per 
buatan2 jg merupakan kedjaha- 
tan, maka sudah selajaknja di 
pertimbangkan penjelesaian per 
karanja menurut saluran2 hu- 
kum. Djika anggota2 A.D. itu 
dituntut berdasarkan kesalahan2 
ig dituduhkan dilakukan megeka, 
maka pemeriksaan perkara 
orang2 itu akan dilakukan oleh 
pihak Pengadilan Militer, menu 
rut tingkatan anggota2 A.D. itu 
masing2, misalnja oleh Pengadi 
lan Tentara Tinggi bagi mereka 
ig berpangkat Major, Letnan Ko 
lonel dan Kolonel, dan sebagai- 

nja. » 

Banjak orang 
periksa. : 

Dalam pertjakapan selandjut- 
nja dalam hubungan persoalan 
diatas, Djaksa Tentara Agung 
Letnan Djenderal Suprapto m 
nerangkan,. bahwa ' ketjuali 
arang perwira menengalf diatas, 
dalam rangka pengusutart ig di- 
jakukan sokifar peristiwa2 jang 
timbul dikalangan A.D. itu, dju- 
ga. telah dilakukan pemeriksaan? 
atas diri banjak orang dalam 
lingkungan daerah Djawa Barat. 
Untuk kepentingan pemeriksaany 
ia belum bersedia menjebutkan 
nama2 mereka jang djuga telah 
dipeyksa itu. 5 

Wartawan "Antara" dim hubu 
ngan ini selandjutnja mengabar 
kan, bhw pemeriksaan2 sekitar 
persoalan Angk. Darat itu th di 
lakukan stsif Kedjaksaan Tentara 
Agung bukan sadja di Bandung, 
“tetapi djuga di Djakarta dam da 
lam lingkungan daerah Resimen 
Infanteri VIII di Bogor. 

Djaksa Tentara Agung Let. 
Dienderal Suprapto beserta staf- 
nja diketahui berturut2 telah per 
gi ke Bandung guna melakukan 
pemeriksaan2 itu, pada hari2 Ke 
mis, Djumat dan Sabtu minggu 
jg lalu, kemudiam hari2 Selasa, 
Rebo dan Kemis mninggu ini. 

lain di- 

Kolonel Z. Lubis 
Mengenai diri Kolonel Z. Lu- 

bis .dalam hubungan dengan ada 
nia perin'ah untuk - menangkap 
n'a, Djaksa Tentara Agung Su- 
prapto atas  pert'niaan2 sama 
sekali tidak bersedia . memberi" 
kan keterangan. Djuga ia tidak 1 
bersedia mendiawah pertanjaan? 4 
sekitar persorlan Komandan Mi ' 
liter Kotabesar Djakarta Raya. 
Maior Diuhro. Panglima TT 1 
Kolonel Simbolon dan lain?. 

Ta na (Antara). 

Labuan Djadi 
Pelabuhan Bebas 
DIPULAU Labuan, sebush pu 

lau ketjil ig terletak dekat Beru- 
nai (Kalimantan Inggris), telah 
dilangsungkan. sebuah konvensi 
selama 2 hari antarg wakil2 dari 
beberapa negeri Commonwealth 
dan djadjahan ' Inggris, dalam 
mana dirundingkan rentjana2 un 
tuk membangun Labuan mendja 
di pelabuhan entrepot seperti Si 
ngapura dan Hongkong. Labuan 
sedjak 1 September jl. dipulih- 
kan statusnja sebagai pelabuhan   desakkan berbagai pertanjaan, 

: (Antara). 
Me PP PPP 

| 'Air- Mat: 

Indonesia memasuki lapangan     Dengan demikian maka terang 
lah, bahwa hubungan dan kerdja 

raan Organisasi Kerdja-Sama Eko 
nomi Eropa (OBSC) jang berang- 
gotakan 17 negara. 
Kalangan OBBEC berpendapat 

ada kemungkinan A.S.. akan me- 
manggil bersidang kembali pani- 
tia darurat Timur Tengah, jang 
dibentuk oleh pemerintah A.$ 
dalam bulan Agustus jl. mengi- 
ngat krisis Terusan Suez bherta- 
lian dengan kemungkinan gang- 
guan dalam pengiriman minjak 
dari Timur Tengah, bila OEKC 
sudah siap mengadakan persiap- 
an-persiapannja sendiri, 

| Antjaman A.S. kepada Ing- 
gris dan Perantjis. 

Sementara itu seorang pembe- 
Sar Inggris jang tinggi keduduk- 
'annja mengatakan pada malam 
Djum'at di New York bahwa pc- 
merintah AS, tak mengeluarkan 
antjaman tak mengirim minjak 

  

  
    

pula di Indonesia, 

Krisis Minjak Di Eropa Brt Makin Menghebat 
A.S. jang sangat dibutuhkan oleh 
Inggris dan Perantjis ke kedua 
negara ini sebelum pasukan2 Ing 
gris dan Perantjis ditarik mun- 
dur dari Port. Said. 

Berita2 pers A.S. ada jang me- 
ngemukakan bahwa kementerian 
luar negeri A.S. menahan pengi- 
riman minjak jang sangat dihutuh 
kan itu sehagai suatu tjara 
maksa supaja ditaati resolusi PBB 
jang memerintahkan penarikan 
mundur pasukan2 Inggris, Peran- 
tjis dan Israel dari Mesir. 
AFP dalam pada itu mewarta- 

kan dari Paris bahwa PM. Pe- 
rantjis Guy Mollet pada hari Ice 
mis berseru kepada Para pengen 
dara mobil di Perantjis hendak- 
nja tetap tenang dan dengan su- 

mo 

  

  ka rela mengurangi pemakaian 
bensin mendjadi 7085 daripgda 
biasa, 

- EDi Olympiade 
Rekan Mahergono ,,Menangis" 

Tjorong Radio 
KAWAN2 KITA jang ada di Melbourne, termasuk w 

tawan2 kita sangat terharu, ketika menjaksikan rombongan 

tan Stadion Olympiade pada pembukaan Pekan Olahraga tsb. 
bari Kemis siang. Rombongan kita mendapat sambutan hangat 
sekali, dan suasana amat mengharukan, hingga teman2 kita 
Ci Melbourne tidak dapat menahan keluarnja air mata. Kare 
na terharunja reportase jang dilakukan oieh Mahargono ter 
paksa terputus, ketika rombongan Indonesi? liwat dipanggung 
kehormatan, dan suara sedu-sedu komentator kita itu terdengar 

bebas. 
MEA APP PPP app 

Indonesia ' 

KEP 

Didapga 

dan lewat panggung kehorma 

Reuter kemudian mewartakan 
bahwa barga bensin di pasar ge- 
lap Paris pada hari Rebo mening 
kat hingga dua kali harga biasa. 
Banjak pompa bensin tutup dan 
dimana ada jang buka mereka jg 
membutuhkan harus antri dua 
djam sebelum dilajani. ' 

Di Inggris reaksi pertama ter- 
hadap pengumuman bahwa mulai 
pada tanggal 17 Desember j.a.d. 
pemakaian bensin akan dirangsum 
ialah penjerbuan pompa? bensin 
dan berkurangnja djumlah mobil 
didjalan pada hari Rebo jbl. Ka- 
rena tidak diperkenankan membe- 
li bensin dgn dimasukkan dalam 
jerry-can, banjak pengendara mo 
bil mengisi penuh dulu tank da- 
lam mobil mereka untuk kemudi- 
an menjimpan persediaan itu di- 
rumah (Antara-UP),     
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INDONE 

Membutuhkan: (Ff 
Beberapa | tenaga untuk pendidikan |K csem 

montir P.T. — G LA. 

  

kan oleh PPD 

patan Bagi 
Anggauta' CT 

'Untuk Mendaftarkan 
Lagi Ke Djajaloka 

PIHAK Perwira Pers T.T. IV. 
Divisi Diponegoro mengabarkan, 
bahwa oleh Panglima T.T. XV. te- 
lah dikeluarkan surat perintah ke 
pada Komandan? R.I. 12, R.£. 13 
Pa 14 dan R.I. 15 untuk menje- 
lenggarakan — pendaftaran baru 
(herregistratie) terhadap bekas 
anggauta2 CTN jang menjatakan 
ingin bertransmigrasi ke projek 
Djajaloka. Pendaitaran tsb. ber- 
dasarkan sukarela dan atas da- 
sar perorangan (tidak merupakan 

Sjarat2 : 

Beridjazah S.T. — bagian Mesin atau Listrik. 
Umur sampai 22 tahun. A 
Warga Negara Indonesia. 
Memnunjai .pemondokan sendiri di Djakarta. 
Bersedia mengadakan ikatan - dinas. 
Harus lulus dari udjian jang diadakan oleh P.T. — G.LA, 
Harus lulus dalam pemeriksaan kesehatan jang dilakukan 
oleh Dokter jang ditundjuk oleh G.I.A. 

KETERANGAN : 3 
1. Pendidikan diadakan di Djakarta selama 18 bulan dan di- 

mulai pada tanggal 1 April 1957. 

2. Selama dalam pendidikan akan diberi gadji menurut peraturan |a 
gadji dari P.T. — G.L.A. 

TJARA MELAMAR : 

  T
A
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n
 

ni 
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e
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Panen an 
aa. 

» 
Pp 

Lamaran? sudah harus diterima selambat-lambatnja pada tanggal 

“13 Desember 1956. 

Surat2 Jamafan supaja' disampaikan kepada : 

P.T. GARUDA INDONESIAN. AIRWAYS 
Bagian Urusan Pegawai ! 

djl. Angkasa, Kemajoran 

Diakar ta. 

Perhatian: Diatas sampul diberi tanda: PM. 

      

  

  

““r. T. BANK NUSANTARA 
.., . - 

“Dengan ini mengumumkan sebagai berikut : 

  

1. Dengar surat keputusan J. M. Menteri Keuangan tgl. 15 No- 
  

pember 1956 No. 252445/U.M. IE telah mendapat idzin tetap   
sebagai bank umum sebagai termaksud dalam Peraturan Pe- 

merintah No. 1/1955 (Lembaran Negara No. 2 tahun 1955). 

Telah mempunjai Kantor/Tjabang2 di Djakarta, Tiirebon, 

Pekalongan, 

  

  

Purwokerto, Semarang, Surakarta, Jogjakarta 

dan Surabaja. 

“is 

Ditempat jang ada Kantor Clearing telah turut serta pula 

daiam elearing. 

  

Hendaknja umum. maklum adanja. 

Semarang, 19 Nopember 1956. 
DIREKSI P.T. BANK NUSANTARA. 53 
  

| Pemberian Tahu 2 LL LL 2 Ta 0 

- 

2S dimaksud dgn bekas CTN 
adalah mereka jang dikembalikan 
kemasjarakat karena tidak sang- 

Lamaran setjara tertulis dengan mene- | gup pengisi, engusis Pe, sn 
iwai i £ i 1 TB iro Penam $ : : rangkan riwajat hidup lengkap disertai : uh 1 Dm Penantang 

Lampiran dari salinan surat2 idjazah serta daftar njlainja. BD anddale dikeiuarkannja su 
2 $ : rat perintah itu dan ditutup pada 

SANG yanto, | tgl. Ti Desember 1956. 
Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pradja/ | Diterangkan, bahwa pendaftaran 
D.P.K.N.. setempat tsb didasarkan — atas perkemba- 

Hana Pak . Ingan CTN didalam masjarakat de 
MEREKA jang telah melamar pada P.T. — G.LA. supaja (ngan kedjadian2 selama ini, dalam 
mengadjukan lamaran baru mana ternjata, bahwa perkemba- 

r 5 ngan2 tsb mempengaruhi ketertib- 
an dalam tjara pengembalian be- 
kas anggauta2 CTN kemasjarakat. 
Jg. ditegaskan selandjutnja, bah 
wa dalam kedjadian2 selama ini 
ternjata kesalahannja terletak pa 
da beberapa anggauta CTN sadja 
dan bukan keseiuruhannja. Da- 
lam pada itu diperingatkan, agar 
supaja anggauta2 CTN dalam me 
nentukan garis hidupnja : djangan 
sampai terpengaruh oleh faktor2 
politis. : 

BANK NUSANTARA DIBERI 
IDZIN TETAP. 

Dari pihak- jang bersangkutan. 
Antara terima berita, banwa me 
nurut surat keputusan dari Men- 
teri Keuangan tanggal 15. Nupem 
ber 19556 Nu. 252445/J.M. II Bank 
Nusantara diberi idzin tetap seba 
gai bank umum. Patut didjelas- 
kan, berhubung banjaknja bank2 
nasional jang telah ada dan jang 

#4 baru uidirikan, maka sebelum ada 
Ask Undang2 bank, Pemerintah telah 

J3 mengeluarkan suatu Peraturan Pe 
merintah No. 1/1955 jang bermak- 
sud utk mengawasi dan menjehat 
kan pertumbuhan bank2 di Indo- 
nesia. Bank2 jang telah berdiri 
sebelum keluarnja Peraturan Pe- 
merintah isb mendapat idzin se- 
mentara untuk meneruskan peker 
djaannja, tetapi harus membukti- 
kan kemampuan bekerdja hingga 
memenuhi sjarat2 jang tsb dalam 
Peraturan Pemerintah No. 1/1955, 
daan sesudah imemeauhi batas-ba 
tas sjarat itu baharuiah mendapat 
icizin tetap untuk bekerdja. Bank 
Nusantara jang berpusat di: Se- 
inarang tsb telah mempunjai tja- 
bang2nja di Djakarta, Tjirebon, 
Pekaiongan, Purwokerto, Surakar- 
marang. 

PERTJOBAAN. PEMBUNUHAN ? 
Pada hari Kamis jbl. kira2 

Idjam 11,30 didalam Rumah Pen 
djara Ambarawa diruangan ken 
'daraan telah terdjadi pertjobaan 
'pembunuhan 'atas diri Tg. peker 
dja di Kependjaraan Ambarawa, 
jang telah ditembak dengan re- 
volver sampai 6 kali oleh Stk. pe 
gawai pada Kependjaraan tsb. 
Tembakan2 jang dilepaskan itu 
mengenai lengan disebelah kanan, 
dan bahu disebelah. kiri. Kemu 
dian Tg. terus dikirim ke Ru- 
mah Sakit Ambarawa, 
dakwa ditahan oleh jang berwa 
djib berikut 
gunakannja untuk 
tuk diusut lebih landjut. 
nai sebab2 peristiwa 
diketahui. : 

bok 60 akan diadakan 
tentang : 
trole. 
oleh sdr. 

DENGAN INI DIBERITAHUKAN KEPADA PARA 

RELATIES BAHWA: 

adi. LW.K. Kulit 
MULAI TANGGAL 20 NOVEMBER 1956 SUDAH 

TIDAK BEKERDJA LAGI di N.V. INASTEC. 

DIRBKSI 
“NX. INASIEC 

Rijanto. 

MENTERI PU & T TINDJAU 
OsJin? DJALAN2, Pik-. 

NGAIRAN DLL. 

ga Ir. Pangeran Noor beserta rom 
bongannja akan mengadakan 
nindjauan ke objek2 djalan-djalan, 
pengairan, 6 
rahz 

mur, 
Di 

akan 
duk 'Tjatjaban, 
rang objek Rawapening dan lis- 
trik di Djelok, dan didaerah Jog- 
jakarta objek pengairan waduk 
Mataram. Rombongan Menieri' Pe 
kerdjaan Umum “an Tenaga itu 
menurut rentjana terdiri dari Sek- 
djen, Kementerian Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga Ir. Srigati San 
toso, Direktur Djenderal P.U. & 
Ti Ir Kariomenggolo, 
Djenderal Pengairan 
Prawiranata, Ir. Pamudji dari 
Djawatan Gedung? Pusat, Ir. Ku- 
Sumaningrat dari Direktorat Te-   Kares. Pekalongan | | 

| 

Kepala Keuangan Kem 
P.U. & T. Abu Sanusi. 
BANTUAN UTK KORBAN? KE- 

GANASAN GEROMBOLAN., 
Diperoleh berita, bahwa untuk 

pemberian bantuan serta pertolo- 
ngan kepada korban? akibat ke- 
ganasan gerombolan didaerah Ke- 
residenan Banjumas dan daerah 
Tegal/Brebes, ' Dewan Keamanan 
Nasional (Djakarta) akan membe- 
rikan Keuangan sebesar Rp. 2.500. 
000, —, Menuru 
diperoleh Antara, dari 
itu diantaranja Rp. 1.000.000,— un 
tuk korban? 
Tjilatjap: Rp. 
bupaten Banju 

enterian 

0 Ta TT SL IT LT LL LL LT LL MT LI K0 an Te 

LAIN DARI JANG LAIN! 

Achli Gunting Rambut 9 A TR Y As 

Di djl. M.H, Thamrin (Kembangpaes-baru) 37 Semarang. 
Sengadja dibuka tiap djam 16:00 — 22.00 ' 

(Untuk melajani Saudara2 jang ta” sempat, diwaktu pagi dan 
siang hari). 

SEKSAMA — GAJA — SOPAN 
SEKALI MENTJOBA, TETAP DJADI LENGGANAN 

Tarief tetap biasa! Istimewa alat2 serba bersih ! 
"De Na RA IA ALAN IA ML AL LL 
“aa Ma TE LA LA Ae TT Sa SL TT AL 2 Ma 

TERBIT TANGGAL 15 NOVEMBER 1956: 

    

550.000,— untuk ka 
mas. Bantuan sb. 

akan disalurkan berupa . pakaian, 
alat2 pertanian, ongkos mendiri- 
kan dan memb 
telah dihanguskan 
lan. 

PENGURUS2 "IKAT" TJAB. 
| DAN RATING STAF DT AN 
' Pada Minggu j.L telah dibentuk 
berturut2 Pengurus "IKAT" (ika 
tan Kekeluargaan Aanggauta Ten 
tara untuk Ranting Stafkwartier 
Divisi A. Se AN kil masing2: 
Larsono:: Ranting Stafkwartier 
Divisi B diketuai oleh Kpt. Sia- 
met Suhindrijo dan Kpt. Soeroso: 
Ranting Kompie Pengawal telah 
dipilih V 
nja adalaH Ltd. Marsudi dan PH. 
Kastam, kemudian untuk Ranting 
Kamp. Tawanan di Ambarawa 
telah dipilih. sebagai. Ketua . dan 
Wakilnja jatah Lts. Abad. Tolib dan Ltd, Dasuki. Setelah pengu- 
rus2 4 ranting terbentuk maka diadakan: pembentukan pengurus 
»Ikat” untuk Tjab. Staf Div. Di ponegoro dimana Kpt. i 
dan Kpt. Sudjarwo masing2 dipi lih sebagai Ketua dan Wk. Ketua. 

BERITA ORGANISASI. ' 
— Baru2 ini oleh KPK BTI Se 

marang Barat telah didirikan BTI 
Ranting Kalurahan  Gisik-Drono 
Ketj. Semarang Barat dengan su 
Sunan pengurus sbb: Sekretaris 
umum Sdr.2 Soekiman dan Dul- 
rachman dan beberapa pembantu 
lainnja. 

, 
— Telah berdiri Gerakan Pemu 

da Islam Indonesia Ranting Ran 
dusari Semg. dengan susunan pe 
ngurus sbb.:& Ketua dan Wk, 
Sar.2 Bachroeni dan Kadimin: Se 

   

   

    

NOMER OLYMPIADE 

  

ja: 
Indonesia dan Olympiade 
60 tahun Dlympia Modern 
Sepakbola Olympik (oleh : Hidajat Supangkat) 
Atletik dalam Olympiade (oleh : Joesmanhadi) 
Atjara lengkap Olympiade Melbourne. 
Perkampungan Heidelberg dekat Melbourne. 
Sekitar gelanggang atletik di Melbourne. 
Renang dalam Olympiade (oleh: Otman Siregar) 
Keindahan hadiah2 sepandjang zaman. 
Peristiwa2 menarik sepandjang Olympiade. 
Apa kata utusan2 kita sebelum berangkat ? 

—  Menindjau 15 tjabang olah-raga dalam Olympiade. 
Djuga : SAJEMBARA OLYMPIK BERHADIAH. 

Tjatatkan nama saudara sebagai langganan. 
Kirim Rp. 15,— (Lima belas rupiah) untuk 
ganan dua bulan. Etjeran ,,Nomer Olympiade 
(Lima rupiah). 

A
a
n
 

Bea D
R
 

permulaan berlang- 
” harganja Rp. 5,— 

BADAN PENERBIT NASIONAL 
Tromolpos 77 — Djakarta 

(Matraman-Raya 50) 
Se LIL IL LL LL LT ML AA Ae AL Ar Li 

Li 

    

groepsverband) dengan djalan me 

sedangkan 

revolver jang diper 
menembak un 

Menge 
itu belum 

25 Nopember 
'56 djam 05.00 sore bertempat di 
Gedung Kong Tik Su, Gg. Lom- 

tjeramah 
Ketenangan Dan Kon- 

Tjeramah akan diberikan 

pe- 

dan hidrolistrik didae- 
r Pekalongan, Semarang, Jog 
jakarta, dan terus ke Djawa Ti- 

3 Menteri 
menindjau antara lain wa- 

didaerah - Sema- 

didaerah Kabupaten 

angun rumah jang | 
oleh gerom- | 

Iduk Koperasi Kopra 

bagai Ketua dan Wa' 
Kpt. Hirlan dan Lts. | 

Suasana Hangat Dalam 
Sidang DPRDP/Propinsi 
Dalam Menentukan Tjalon 

Wakil Ketua PPD 
SIDANG PLENO DPRD Propinsi Djawa Tengah jang berlang- 

sung Kemis malam dan Djum'at pagi dalam menentukan pengang- 
hatan tjalon Wakil Ketua PPD (Kanitya Pemilihan Daerah) bjawa 
Yengah jang diadjukar oleh PPD, telah mengalami perdebatan sengii 
dan sampai berita ini ditulis dj. 10,15 belum ada sesuatu keputusan 
dan sidang dischors. Adapun tjalon Wakil Ketua PPD jang diadju- 

setelah mengadakan sidangnja pada hari Kemis tgl, 
22 Nopember jalah anggauta PPD Supangkat Brotohardjono dari 

  

Dari tanggal 25/11 hingga. tang/ 
gai 2/12 jaug akan datang, Men- 
teri Pekerdjaan Umum dan Tena 

Direktur | 
Ir. Agus| 

naga Kementerian PU. & T. dan) 

t keterangan jang | 
djumiah 

sebagai Ketua dan Wakil | 

Soeroso | 

i 

  

Eksport Sendjata 
Itaggris Ke Mesir 
MENGERI perdagangan Ing 

gus kefer Ihorneycroft atas per 
canjaan “meriberikan dalam si: 
dang maujelis rendah Inggris 
pada hi Rebo perinfjian | ten 
ang eksport sendjata Inggris ke 
Mesir dalam diangka waktu 11 
bulan jang telah berachir pada 
tgl. .39  Djuni . tahun ini, jaitu 
sebulan sebelam Inggris meng: 

Seperti telah dikabarkan, bhw (hentikan lalu-hntas perdagangar 

togng pan. DPRDP Propinsi pa fdengan Mesir. $ 
a "1 ope Yr m 

Taka Tea ag aku |. Thorneycrofi menerangkan bah 
Ketua PPD diserahkan pada ra |Wa eksport ke Mesir menge 
pat PPD sendiri, dan tjalon itu /mesiu dan barang2 keperluan m: 
kemudian diangkat oleh sidang liter termasuk senapan2 untuk 
pleno DPRDP Propinsi. Berdasar olah-raga dan bahan2 non-mil: 

keputusan sidang -pleno DPRDP |ter adalah seharga £ 2.200.000 SD. ma SA Oopember 1 : 1 1 Yes 

borhunfKepal Daerah “biaya, So. |pedengkan, meneenai pesawat Je ngah jang mendjabat pula sebagai eng 
Ketua Panitya Pemilihan Daerah'/000 dan onderdilnja seharga £ 

“Utk Djabatan 

    

   

    

Setelah Bbp Mari Me- |: 2 : 1 : 6 

ngalami,lmpian Buruk | 
Sekarang Ibu Kota Telah, Mulai -Reda Lagi — 

Barisan ,Matjan. Loreng' Di ,Kerandji? —Beberapa 
Pemimpin Tidak Berani Tidur Di Rumah? 

Teagga ! 
aeskipun tampaknja kehidupan sehari2 djalan seperti biasa berhubung dengan adanja bebera 

  

   
    

        

   

  

SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, 26 Nop. 1956: 
Djam 06.25 Piano Tunggal. 06.45 

Orkes Glenn Miller. 07,10 Kwartet 
Isudharnoto. 07,30 Njanjian Abdi! 
gani dll. 13,15 Lagu2 Melaju... 13,45 
| Orkes David Rose. 14.10 Orkes Li 
ma Serama. 17,00 Klenengan sore. 

       

18,15 Hidangan PTUN Lae. 18,30 
Ruang CPRAD. 18,45 Hidangan 
Hanna Musik (andjutan). 19,30 Ru 

ng Mi i. 20,30 Laporan 

   

        

a kedjadian dalam Angkatan Darat. Konsinjering 
can sadja terbatas pada kalangan Angkatan Darat, 
seperti Angkatan Laut Ap as. ia Makara. 1 
cungan Gatrah Djakarta Raya tampak dalam keadaan .,siap 1 TN Ie 
»ngkap, sedangkan 'pendjagaan2 didalam kota dan daerah perbatasan, tampak diperkuat dan 
diperkeras. 

Harian2 diibukota selama hari 
belakangan ini memuat berita2 
sebagai headline mengenai per- 
cembangan2 dalam Angkatan Da 
at dan peristiwa2 jang terdjadi 
sebelumnja. 
Dalam hubungan persoalan 

Angkatan Darat ini, dikabarkan 
sahwa didaerah Krandji dekat 
serbatasan Djakarta Raya selama 
» hari penduduk pernah melihat 
'danja suatu pasukan Angkatan 
Darat dengan persendjataan Jeng 
kap dan sebagaian beruniform ba 
dju loreng. Sampai sebegitu djauh 
orang belum dapat memastikan 
pasukan A.D. dari mana dan' apa 
'ugasnja berada didaerah Krandji 
itu, tetapi jang pasti jang dapat 
dilihat, ialah bahwa pasukan itu 
berada dibawah pimpinan seorang 
Major TNI. Penduduk jang me- 
Jihat adanja pasukan2 itu ada jg. 
mengatakan bahwa pasukan2 itu 
herasal dan datang dari daerah 
Bandung, mereka berkendaraan 
beberapa truck, jeep, powerwa: 
gon dan sepeda2 motor, 

Dikabarkan djuga, bahwa kesa 
tuan-kesatuan KKAD (Korps Ko 
mando Angkatan Darat).dibawah 

jang pimpinan Major Djaelani 
telah berada didaerah Tjiandjur 

mempersiapka, diri untuk menu! 

  

   

NDONESIA 

@TJATUR 

   

dju ke ibukota. Inilah pula se-- 

Belum Di- 
tentukan 

'lan-panggilan mendadak kepada |su 

.dar mandir didjalan—djalan dgn (bataljon di Djagamonjet untuk 

Sistim Untuk Pertand ngan Merebut Gelar 

aparat2 Negara jang telah diadakan, bu 

ea djuga meliputi lain2 aparat Negara 

Semua alai2 Negara jang ada dalam ling 
? dan dengan persendjataan jang 

j a i Djum' jl. Seperti diket babnja maka pada hari Djum'a!|tg. 10 Oktober jl. Sep 
re j ulai diada: | i kedua kolonel ini ang 

PE Pagar ag pb ah ditahan dan sudah dibe- 
askan darj tugasnja. : 
Inti kekuatan perebutan  ke- 

kuasaan ini diletakkan pada pa 

para pradjurit, bintara dan perwi b 
ra dalam Resimen VII, jaitu Re 
simen Pekat a dan .selan 
'djutnja diadakan Kkonsinjering. . 1 kar 
Bun P melakiga ab Ta itu diibu| mendjaga djembatan jang meng 

'kafa Yampak adanja ,kesibukan | hubungkan Dgkarta. Un men 

dalam  pendiagaan-pendjagaan jg|Sjaga kemungkinan (SA He 
dilakukn oleh tentara ditempat- |ngerahkan djuga pasukan, maka 
tempat jang dianggap penting, |kolonel Lubis cs mempersiapkan 
baik didalam maupun dipinggir |di Djakarta: 1 batuljon (3 Mei) 
kota, Malam itu djuga kelihatan| di Kramatdjati guna. mendjaga 
banjak perwira-perwir, jg mon serangan dari luar Djakarta, 1 

kendaraan--kendaraannja. Sesung (merebut Studio RRI di Merdeka 
guhnja banjak “orang terutama|Barat dan pasukan kavaleri di 
pemimpinapemimpin jang tidak | Kalibata untuk staf dekking. 
berani tidur dirumah masing-ma Tetapi semua. rentjana ini da- 
sing sebab mereka menunggu- pat diketahui dan baris” n . jang 
nunggu apa jang akan  terdjadi menamakan dirinia '“vrijwilligers” 
pada malam itu. mempersiapkan diri djuga untuk 

? 5 7 melumpuhkan golongan coup itu. 
Keadaannja mendjadi agak Bataljon2 jang diharspkan kole 

djelas, sesudah Komandan KM nel Lubis sadar dan mereka ber 
KB Djakarta Raya memberikan diri dibelakang Pemerintah d-n 
pendjelasan, bahwa konsinjiring KSAD. sehingga ren'jana kol. 
'dilakukan dalam lingkungan Dja Lubis tidak dapat dilaksanakan. 
karta- Raya dimaksudkan untuk Demikian koresponden kita di 
menijegah meluasnja keruwetan Djakarta mengabarkan resume 
jang timbul belakangan ini di- sementara harian2 di Ibu-kota. 
kalangan Angkatan Darat. Ke- na 
ruwetan itu disebabkan karena sr BANGAN UTK. BL. 
banjak perwirra jang mengikuti “arisan Keamanan Lalu-Lintas 
politik atau aliran politik, se- (BKLL) Kotabesar Surakarta ba 
hingga merusak disiplin tentara. Oa Ta na Talapa 

K isioh ini - ngan €: ISe- 

An Peang nara ina saban atau pengusaha toko go 
mmoulkan sekatjau longan Tionghoa di Solo sebanjak 
Angkatan Darat. : Rp. 5.000,—. 

Diterangkan oleh Koman-! Oleh pengurus BKLL uang tsb. 
dan KMKB itu selandjutnja, bah telah Sena penah peron 

: jalank suatu alat2 pakaian tjalon anggota 
Bg KSAD mendjalankan, . lih- LL tjabang Kotabesar Surakarta 

ebidjaksanaan' untuk memuli £ 
H dengan dja- angkatan ke-II baik putera mau- 
kan keutuhan A.D., dengan di pun puteri jang dewasa ini se- 
lan mengambil tindakan? terha- dang mengikuti kursus BKLI: tja 
dap mereka jang melanggar di- bang Kotabesar Surakarta sedjum 

    
I-SURAKARTA, 26 Nop. 1956: 

alos.30. 
sekarang ado 

I310 Klenengan dari Kraton. 14,10 
IKlenengan dari Kraton (landjutan) 
117,00 Dunia kanak2. 

sukan2 KKAD jang ditugaskan|muda pemudi. 18,15 Jang djauh 

19,30 Ikutilah Madjalah kita. 20,30 
Irama Seriosa. 21,20 Lagu2 Su- 

:rat. 07,45 Permainan Ketjapi. 13,10 

ISiang. 17,00 'Dongengan untuk ka 

   

   

   

   

    

    

   

     

Djam 06.10 Njanjian Bersama. 
Hidangan The Calypse Sere 
06.45 Will Chahe. 07,20 Hibu 

ran pagi. 07.50 Sekitar tanah air. 

17,40 Varia 
Djawa Tengah. 17,50 Ruangan pe 

diangkasa. 18,30 Seni Karawitan 

Taja 22,15 

JOGJAKARTA, 26 Nop. 3 1 
Djam 06.10 'Lagu2 Mars. 06.30. $ 

Sarang Burung Kutilang. 07,20 4 
Empat Sekawan. 07,30 Vocalia Ba  $ 

O. K. Sederhana. 

1956: 

Gender dan Angklung. 13,45 Or- 
kes Sidney Torch. 14,10 Hidangan 

nak2. 17,45 Piano Sore. 18,15 Sua 
ra Sam Saimun. 18,30 Serbaneka. 
19,40 Njanjian Tionghoa. 20,15 O. 
jH. Bintang Timur. “20,30 Pilihan 
Pendengar. 21,00 Untuk Kesedjah 
teraan Kel. Kita. 21,390 Dagelan 
Mataram. 22:15 Dagelan Mataram ' 
(landjutan). 23,30 Penutup. 

DJAKARTA, 26 Nop. 1956: 
Djam 06.30 Orkes Puspa Kentja 

na. 07,30 Orkes Melati. 13,39 Seni 
Djawa Studio Surakarta. 14,10 Ra 
dio Orkes Surakarta. 17,00 Dage- 
lan Mataram. 17,30 Orkes Progr 
sip. 18,39 Suara Nabuatan. 19,30 
Ilmu dan Seni. 20,39 Laporan 
Olympiade ke-16. 21,15 Seni Dja 
wa Studio Djakt. 23.00 Penutup. 

-. TJIREBON, 26 Nop. 1956: 
Djam 06.10- Orkes Kr. Irama Ba 

ru. 06.30 Irarha Wals. 07,19 Orkes 
iPadang sidempuan. 07,30 Bin: 
isan dari Studio Kita: 13,16 The 
IMills Brothers 13,40 Irama Kwar 
'tet. 1410 Gamelaon Studio Jogja 
karta. 17.00 Peladjaran Njanji. 17.30 
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“side 
3 

rulu 

Siaran A.P. 18,15 Ruangan Pene 
rangan. 19,30 Gitar dan Njanji 
19,20 Seruling Den Pasar. 1 
Orkes Munoco. 20,15 Edwin Fi 
her. 20,30 Gelanggang Wanita. 

un 
2 Neng naa dari 9 anggau A ina 
a (termasu ubernur) jang had . 3 : 

Lirgaga 3 anggauta dan jang ti- Dipilih Mendjadi Wk. 
hadlir pada rapat itu jakni 

KARA 3, kerana berada diluar Ke-5 Dewan Konsti- 
ota, ntuk memilih tjalon Wa- 4 
kil an na dalam rapat ang tuante 
gauta itu dilakukan tjara ! - rapat Konstituante ha 
pemungutan suara setjara tertulis, aa aa H. Hidajat Ra dan hasil dari pemungutan svara na ti IPKI teluh terpilih 
tertulis itu anggauta2 Supangkat 14 Aminah ( , 1 K ka Brotohardjono — (Masjumi) dan djadi wakil ketua ke-V Konstitu Mr. Sutarmo (PNI) mendapat sua ante dengan memperoleh suara 
ra Sama jakni masing2. 4 suara. 231. Tjalon WA. Rachman P.S. 
Peran Pa hanja se 17.) telah memperoleh 208 sua 
BPD Sabat Pa ra. Djumlah suar, jang ' masuk jang memimpin rapat itu .dilaku 440 tetapi ada satu suar, jang ti 
kakan undian diantara kedua dak sah. Dalam rapat diumum 
orang tersebut dan hasilnja ada ykan terbemtuknja fraksi baru, jak 
lah | Supangkat  Brotohardsono Ini fraksi Republik jang diketuai CMtas an terpilih mendjadi Wa- oleh Mr. A. Sastrawinata. Frak 

Ni Ser si itu terdiri dari 20 orang jang 
Dengan hasil demikian maka |umumja anggauta-anggauta dari PPD kemudian mengadjukan Su | Konstituante jano tidak. berpar- pangkat Brotohardjono  sehagai |tai dan dalam pemilihan umum 

Wakil Ketuanja, kepada- sidang |ditjalonkan IPKI. Hari Kemis si. Pia DPRD Propinsi untuk | dang masih berlangsung untuk 
Bala go ngangkatan, Ternjata | propentukan apakah sidang Kon Y dang pleno DPROP tgl. fit Ea dilano ok 22 Nopember malam pentjalonan srituante (ear LAN ESUNG KAN Supangkat sebagai Wakil Ketua |atau tidak. (Ant.) 
PPD itu tidak bisa diterima oleh 
sidang. Anggauta DPRDP Sumbul 
Djokosarwono dari PKI (jang 
ajuga merangkap djadi angganta 
PPD) mengemukakan pendapat | 
fraksinja dalam sidang malam itu, 
bahwa fraksinja tidak bisa menreri 
ma pentjalonan tunggal dari PPD 
untuk  djabatan Wakil Ketua 
jean Fraksi PNI pada pokoknja 
ajuga sama dengan pendapat frak 

si Na Aa Sa N.U. sebalik 
nja berpendapat bahwa sidang ha 
rus menghormati keputusannja Djuara Indonesia 1956 sendiri pada tgl. 21 5 j : seperti Atolikan banner IGh “UNTYK MEREBUT Ajusra Ptjator Indonesia, oleh Pertjasi perti disebutkan diatas, jakni 

i , bahwa penfjalonan Wakil Ketua | bertempat dikota Magelang, mulai pada tanggal 8 sampai 12 Dasem- PPD dipilih oleh rapat PPD dan ber 1956 akan dilangsungkan pertandingan jang akan diikuti lebih sidang pleno tinggal melakukan kurang 150 orang Gjuara2 tjatur dari masing? tempat diseluruh ke pengangkatannja. Disamping itu pulauan Indonesia. Sangat besar kemungkinan, bahwa Seorang pe-, 

  
sipli er- lah 41 anak dan diharapkan 21,15 Melody Kota Udang. 2 siplin, terutama terhadap per mangan eat an Lis Meong Kota Ud Dk 

Wara2: 5 . akan mengachiri kursusnja, " nutup. 
Diantar. peristiwa2 jang terdja 

di sebelum diadakan konsinjering 
tentara, oleh harian2 diibukota/ 
disebut2 a.l. tentang rentjana ko 
lonel Lubis untuk mengadakan 
coup - d'etat -dan menegakkan 
suatu pemerintahan oleh sebuah 
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Wakil Ketua PPD. Fraksi Mas 
mi pada pokoknja sependapat 
fraksi N.U. 
Timbulnja perdeb: 

da sidang malam itu antara pen 
dapat PKI dan PNI disatu fihak 
jang menghendaki supaja untuk 
Wakil Ketua PPD harus diadju 
kan lebih dari seorang dan sidang 
pleno DPRDP jang akan menen 
tukan, dan pendapat N.IJ. Gan 
Masimmi dilain pihak jang meng 
hendaki supaja Sidang pleno meng 
hormati putusannja sendiri. Si- 
dang dilandjutkan pada Djium'at 
pagi tadi dan dimulai dengan me 
landjutkan pemandangan Umum 
mengenai soal tersebut diatas. Da 
lam pemandangan umum gi -itn, 
baik “fraksi “PKI-dan LNG disatu 
pihak maupun fraksi Masjnmi dan N.U. dilain pihak masih tetap pa da pendiriannja masing2. Sampai 
djam 10.15 waktu berita ini ditu- lis, sidang dischors. 5 

Nasib Malang 
Pak Sawal 

HarusBejar Kerngion 
Pd.Negara Rp 30.000 
DENGAN putusan Kemente 

rian Keuangan maka M. Sawal 
pegawai Kantor Polisi Priangan 
Giharuskan membajar kerugian 
negara sedjumlah Rp. 30.669,-, 
Dikabarkan, bahwa ketika me- 
nerima putusan Kementerian 
Keuangan itu, M. Sawal mena 
ogis, karena djumlah scbesar 
tu tak mungkin dapat ditju- 
kupinja. 

M. Sawal sedang sial, 
bagaimana ia bisa bajar 

Menurut keterangan, pada tgl 
30 April 1955 uang sebanjak 
Rp. 30.000,— jang ada dibawah 
pertanggungan-djawab M. Sawal, 
jang pada masa itu mendjadi Ko- 
mandan Polisi diwilajah Tjimahi, 
telah ditjuri orang. Pentjurian itu 
kini sudah ada ditangan polisi 
dan ada beberapa orang jang di 
tuduh melakukan pentjurian tsb. 
Walaupun begitu kini Kemente- 
rian Keuangan mengharuskan 
M. Sawal membajar ganti keru- 
gian negara Rp. 30.000.— itu. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
M. Sawal mempunjai tanggungan 
9 orang keluarga. Dari pengha- 
silannja Rp. 900,— sebulan, bia- 
sanja dipotong untuk hutang 
piutang dikantor, untuk beli beras 
sehingga ia biasanja hanja mem- 
bawa paling banjak Rp. 300.— 
kerumah. : 
Dengan adanja putusan Kemen 

ja 
agn 

atan sengit pa 

gadji lagi. (Antara) 

kp. 98 Djuta Utk 
MembajarHutang 
DARI pihak Panitia Pusat In- 

2 (PPIKK) 
»Antara” mendapat keterangan, 
bahwa panitia tsb. telah mene- 
rima tambahan kredit dari pe- 
merintah sebanjak Rp 98.000.669 
guna pembajaran hutang2 
guna melangarkan pembelian ko 
pra didaerah2“penghasil kopra. 

Dari uang itu Rp. 60.000.000, — 
'hari ini telah diterima dan segera 
lakan disalurkan kepada daerah2 
jang. bersangkutan. Ketika di 
tanja berapa kira2 hutang2 Jaja 
san Kopra pada daerah2 kopra 
di Indonesia bagian Timur dikata 
kan, masih meliputt kurang lebih 
Rp. 68.000.000, —. (Antara). 

DIDJATUHI HUKUMAN 1 TI. 
8 BULAN SAMPAI 3 'TH. 

Pengadilan Negeri Semarang jg 
melangsungkan sidangnja tg. 21/ 
11 dibawah pimpinan Hakim 
Mr. Subiono, telah mendjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa SW: 
EJR: MR: J dan K masing-ma- 
sing 3 th: 2th, 83th: 1 th 10 bu- 
lan dan 1 th 8 bulan hukuman pen 
djara. Lima orang terdakwa tsb. 
adalah orang2 hukuman dirumah 
pendjara Mlaten Semarang, jang 
dipersalahkan pada tgl. 15 Djuli 
1952 mefakukan perampasan sen- 
djata api sebanjak 12 putjuk dgn 
70 butir pelurunja dari tangan pe- 
gawai2 rumah  pendjara Mlaten 

kretaris Sdr.2 Moch, Rasjid Srie,dan seorang anggauta Polisi seksi 
Harsono dan Chusnindar dan dgn II jang kemudian bersama-sama 
beberapa pembantu2 lainnja, : melarikan diri, 

  

Supangkat Brotohardjono sehagai ' 

dan ' 

Oieh karena itu untuk memper 
siapkan segala sesuatu “kini telah 
terbentuk - panitia penjelenggara, 
jang diketudi oleh Suprapto dgn 
Suripto dan Sukardjono sebagai 
wakilnja. Memang tjatur tidak 
lain melainkan suatu permainan 
jang telah diakui sebagai salah 
satu tjabang. chusus dari 'olahra- 
ga, tetapi tidak boleh dilupakan 
bahwa tjatur pun dapat didjadi- 
kan alat "untuk menggalang per 
hubungan jang baik antara satu 
daerah dengan daerah, dan satu 
negeri“dengan negeri jang lain. 

Pertjasi mengharapkan, pertan 
Gingan untuk merebut gelar djua 
ra tjatur @onesia 1956 di Ma 
gelang anti, dari masing2 daerah 
akan. m rimkan djago2nja, mi 
salnja. Hutigalumg, Arovach, Wo 
tule dan lain2nja akan menjertai 
pertandingan. Dari pihak panitia 
penjelenggara pembantu kita mem 
peroleh keterangan, bahwa Per- 
itjati (Persatuan 'Tjatur Tidar) 
ihinggas kini sudah ada Ik. 150 
lorang jang mendaftarkan, antara 
lain 3 orang dari Banadjarmasin, 
2 dari Martapura dan Kandang 
an. Abdulkahar dari Besuki, 5 
Orang. dari Djakarta, Loa Giok 
Beng, Sauw Han Liong dan The 
Giok Soen. dari Bandung: 
Menurut pedoman dan instruk 

si dari Pengurus Besar Pertirsi 
di Djakarta kefada pengurus Per 
tjati di Magelang antara lain di 
tegaskan, bahwa pada tanggal 2? 
Desember malam sebelum pertan 
dingan dimulai, oleh Pertjasi dgn 
pengurus Pertjati akan dizdakan 
pertemuan untuk menentukan 
atjara2 pertandingan jang akan 

PROBLIM No. 38 
(W. A. Shinkman — Dentsche Schachzeitung) 

diambil dengan mempergunakan 
systeem Swiss ataukah  systeem 
di "Seecded”. Systeem Swiss, me 
nurut Pertjasi, pertama-tama di 
adakan dua golongan. Hal itu da 
pat dilakukan dengan djalan me 
nundjuk atau melalui Gengan 
andian, 

Misalnja djumlah peserta 
orang, maka untuk pertama kali 
nja (babak pertama) adalah 18 
orang lawan 18 orang. Dalam ba 
bak kedua maka pemenang? di 
hadapkan dengan pemenang2 dan 
mereka- jang kalah dalam babak 
pertama dihadapkan dengan jang 
kalah pula. Dalam babak ketiga 
dihadapkan para pemenang dalam 
babak kedua dan jang mengalami 
kekalahan dengan teman? senasib 
nja dari babak kedua. Demikian 
seterusnja sampai misalnja sadja 
6 babak. Djumlah babak itu ha- 
rus ditetapkan bersama terlebih 
"dulu, misalnja 4, 6 atau 8 babak. 
' Hasil dari babak terachir itu 
lah nanti memberi ketentuan apa 
kah seorang pemain &iperboleh- 
kan masuk kedalam golongan jg 
akan merebut gelar jang diidam2 
kan itu. Umpamanja sadja, djika 
ada seorang pemain jang bidjinja 
dari 6 pertandingan hanja 3 atau 
kurang dari itu, maka sudah dje 
las dan terang, bahwa ia sama 
sekali tak punja harapan lagi 
memperoleh 3 bidji dalam pertan 
dingan2 antara tjalon2 djuara 'jg 
dalam pertandingan2 pendahulu- 
an telah memperoleh bidji2 jang 
lumajan, .misalnja sadja 5 atau 6 
bidji dari djumlah pertandingan 
jang sama, jaitu 6. 

SSETA-SEKATA? 

  

  

Putih: Rbl1, Pdi, Bf6, 
Kd5, pion c2, c4 (6 
buah) 

,” 

"Hitam: Rc6, pion c5, 
d6 (3 buah). 

Putih djalan dulu, hi- 
tam mat dalam 3 (tiga) 
zet. ” Djawaban betul 
diberP nilai 2. 

Surat2  djawaban di: 
tunggu selambat2nja 10 | 
hari setelah problim ini 
dimuat dan  dialamat- 
kan kepada Redaksi 
Harian “Suara Merde- 
ka” Semarang, dengan 
diberi tanda: ”Tjatur”. 

PMI Kirim Obat? 
an Ke Mesir 

MARKAS Besar Palang ' Me- 
rah Indonesia, menurut ketera- 
agannja, telah menjiapkan pengi 
riman bantuan obat2an untuk 

  

terian Keuangan itu, M. Sawal| Perhimpunan Bulan Sabit Merah | 
tiap bulannja harus bajar Rp 375,)Mesir jang terdiri dari 6 peti & | lo 1 tidak E tt 
sehingga dalam bulan muka 'ia'i29 botol Jodiam Resublimatam dak boleh didapati) lebih dari 2 

sama sekali tidak akan menerima 4 1/4 Lbs. seharga Rp. 24.034.50 
(harga resmi pemerintah) dan 
i peti a 2.600 botol Anti Teta- 
nus Serum 4 4.500 Esa dengan 
tharga Rp. 40.000 (harga resmi 
pemerintah). 

Pa Obat2 ang i mempunjai berat 
1249,5 kg., dan semua adalah bi 
Ikinan Indonesia sendiri. 

Djuga Palang Merah Indonesia 
akan mengirimkan bantuan uang 
sebesar Sw. Fr. 100.000. : 

Pengiriman bantuan2 ini hanja 
tinggal menunggu pengangkutan 
udara — jang dapat membawanja 
segera ke Mesir. (Antara). 

TJERAMAH PROP. Di. 
MOCHTAR. 

Pada tgl. 24/11 pagi atas usaha 
Dinas Kesehatan Rakjat Propinsi 
Djawa Tengah, digedung GRIS 
Semarang dilangsungkan tjeramah 
tentang perkembangan sosial da 
lam lapangan Kedokteran”. Tje- 
ramah tsb akan diberikan - oleh 
Prof. Dr. Mochtar Guru Besar 
pada ilmu Kedokteran Universitas 
Indonesia Djakarta dan Universi- 
tas Gadjah Mada Jogja. Tjeramah 
diatas untuk Semarang merupa- 
kan jang pertama kalinja. £ 
Ma ngngng Mp ngmgnygangngangng ayang ngmgmpngengang 

HARGA EMAS. : 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, 23 Nop. 1956: 
24 karat: ' djnmb Lai “Rp. 50,— 

beli 
22 karat: djual: 

beli: S4 p. 7 
Utk. harga emas Djakarta, Me- 

dan dan Luar Negeri, hari ini 
kami tidak menerima tjatatannja, 

ruko MAS 

Tjap KN Shuda 
Fa urip. 396 

KRANG GAN werang 21 N' semarara 
# ML 
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Systeem di Seeded terlebih da 
hulu: djumlah peserta misalnja 
36 orang. Oleh organisator (sete 
lah menerima petundjuk2 dari Pe 
ngurus Besar Pertjasi) para pe- 
main dibagi-bagi atas 6 golong- 

menurut pretasi | jang sudah2, 
disebarkan. '” Misalnja sadja sdr. 

IA. Arovah Bachtiar djangan di 
masukkan kedalam satu golong- 
an bersama dengan sdr. M. A. 
Wotulo. Kedua, dalam satu go- 
longan tidak boleh bertemu (ti- 

Isatu tempat jang sama. Tiap? pe- 
main dari masing2 golongan ber- 
main 6 kali (satu kali pagi hari 

idan malam harinja satu kali lagi), 
sehingga memakan waktu 8 hari 
'dan 3 malam. Siapakah jang da 
Ipat menjertai perebutan gelar" 
Djuara Tjatur Indonesia itu ?. Ke 
terangan dapat dihitung antara 
lain sbb. : Mereka jang memper 
oleh 314 bidji keatas atau jang 
mendjadi djuara dan runner up 
dari masing2 golongan.  Djuara 
Tjatur Indonesia 1955, demikian 
'djuga runner up 1955 dan pemain 
“tamu diri Malaya itu, dengan 
sendirinja dibebaskan dari : per- 
tandi 
lainnjs diwadjibkan menjertainja. 
I-Dalam pertandingan merebut 

lar @juara - 'Tjatur Indonesia 
956 di: Magelang itu, oleh Pengu 

rus Besar Pertjasi akan dibagi- 
bagi pertandingan itu dalam 5 
golongan atau klas. Golongan ig 
tertinggi dinamakan ,,klas uta- 
ma'' jang akan keluar sebagai 
,Gjuara Tjatur Indonesia”. Selan 
djutnja diadakan  djuara tjalon 
klas utama, klas I, II dan III. 
Mengenai hasil pemain jang: kuat 
Gari Malaya, tidak akan mempe 
ngaruhi hasil pemain2 'kita ' sen- 
diri dalam menetapkan angka 
untuk memperoleh gelar Djuara 
Tjatur Indonesia. Andai kata pe 

“main-tamu itu. dapat mengguling 
kan semua peserta babak finale, 
maka kepada mereka hanja akan | 
diberi nama ,,Pemenang Pertama 
Tournament Pertjasi'. Dalam hu 
bungan pertandingan tjatur jang 
akan diadakan “di Magelang ini, 
oleh pihak panitia pernjelenggara 
pada tanggal 2 Desember malam 
akan diadakan resepsi, begitu pu 
la pada waktu achir. pertanding- 

jan dengan memberikan hadiah2. 
Resepsi ini akan dimeriahkan dgn 
pelbagai pertundjukan sebagai hi 
buran. Sebelum itu akan diada- 
kan darmawisata ke tjandi Boro | 
budur dan Mendut, 

26 

"|ambil tindakan dengan men.ng- 

an. Mereka jang dipandang kuat, | 

orang pemain jang berasal dari, 

NN pendahuluan, Peserta | 

Ikan, bahwa hal jang benar ialah 

.junta militer”. Tapi rentjana PURWOKERTO $ 
ini gagal karena tidak ada baial paxyrya PENJOKONG PER 
jon2 tentarg jang meu diperguna 'pJUANGAN RAKJAT MESIR. 
kan sebagai alat mentjapai tudjt Dengan didukung oleh 19 orga 
an itu. nisasi Pn Pn oa an 

: -1 rokerto ini tela! ibentu. Djauh sebelum pimpinan Ang- Tan jang bernama . Penjo- 
katan Darat mengambil tindakan kong head enaa Rakjat Mesir 
terhadip orang2 jang menjusun dengan susunan Pengurus seba- 
rentjana ini, oleh KSAD telah gai berikut: Ketua dan Wakil 
disinggung dalam pidato sambu Ketua: Wan : Sjudja, (G.P.L.I) 
tannja pada hari Angkatan Pe- dan Freddy Samual (Pemuda De 

$ : i (mokrat .Indonesia), Sekretaris I 
Tang tei. 5 Oktober dan diperi- dan II: Tohirin (Pemuda Rakjat) 
ngatkannja, bahwa tidaklah en : lE- dan J.A. Azis (Persatuan Perdju 
pat untuk mendirikan junta Mil: ang Islam Bekas Bersendjata se 
ter. Te:api -rupanja peringatan luruh Indonesia), Bendahari 1 dan 
KSAD ini tidak diindahkan sama 3 zen Bagan Tnnan . Pa 
sekali dan kegiatan? dibelakanp Irsjac an a aris adan 
lajar untuk Sena junta- mili Perdjuang . Kemerdekaan Arabia 2 Selatan) dan Pembantu2nja: Soe- 
ter diteruskan oleh beberapa per harno Bp Ansun. Moelong 
wira jang tertentu. .IPPI) dan dari (PPKI). 

Dikabarkan djuga, bahwa seba" Dalam' resolusinja Panitya tsb. juga, s' 5 
gai langkah pertama dari. coup a.l. telah mengandjurkan kepada 

Fetat jang gagal itu" ialah me- semua | Organisasi buruh untuk 2 ain 1 sir kotz erha- 
Mn Na Mn sana Gap semua perusahaan dan perda 
abinet paga pertenganan | gangan milik. Inggris, Perantjis, 
Agustus jl. sehingga dengan de dan Israel selama masih tidak 
mikian diharapkan dapat memak mau menta'ati putusan  P.B.B. 
sa Presiden Soekarno untuk mem Oleh Panitya diusahakan djuga proklamirkan Negara Janta Mih pengumpulan sokongan dan ban- 

3 : : tuan lainnja serta mengadakan 
2 ang pada hari Proklamasi 17 pendaftaran Pasukan sukarela dan 

gustus. L 5 , pada tgk 7 Desember 1956 j.a.d. 
Rentjana bulan Agustus itu di akan mengadakan pertemuan de- 

teruskan pada bulan September ngan sementara Kepala2 Djawa- 
dengan didahului oleh sebuah ra ten KA Wakil2 partai/organisa- 
pat rahasia jang didjaga keras f1 "Itu menguraikan maksud 

£ a - tsb. dan menerima bantuan. 
oleh teniara jang bersendjata di a 
Hutan Kaju. Rapat ini memutus Ba" ntuk mendalam soup TJILATJAP 
@etat tepat pada hari keberang- TS sSNGUNGST 1 
tan Preib Soekano he 96: DILTAI MENGENGSI MA yjet Uni dan RRT. 6 Menurut angka2 jang diperoleh 

Rentjana ini sebelum dilaksa dari pihak resmi adanja pengung 
nakan, telah ditjium baunja oleh si didaerah Tjilatjap sampai pa 
an anton Btn era Speed Marah “mr 5 bulan September 1956 banjaknja 

1 cngungsi tertjatat .£ jiwa. 
yaa dalam rentjana kolonel Lu Sedang sampai pada achir an 
bis itu. SNN ktober 1956 djumlah itu telah 

Dalam pada itu kaka, Pa kaan pain man 72.739 jogi Panglima" Terr. III tidak djiwa. epandjang keterangan jg 

tinggal diam dan diseluruh Ter. aneka ena Na ea AA aa UI diadakan appel teniara dgn. ks» disebabkan makin giatnja mendadak dimana KSAD djuga gangguan? dan terror jang ditim diundang ke Bendung. bulkan oleh gerombolan bersen- 
Dalam kesempatan ini KSAD djata didaerah Tjilatjap bagian 

telah mengadakan diskusi jg men Barat. , . dalam tentang situasi dalam -AD Kn 1 rbabkan, bahwa un 
dan tentang perwira2 jg mau me penlkarita (Engga magma Po lakukan . coup d'etat. Diskusi Pemerintah dengan melalui KAT ini diachiri dengan pemungutan tor Sosial Tjilatjap selama bu- suara siapa jo setudju Coup d' lan Oktober tsb, telah . memberi 
etat dan siapa jg tidak. Dalam Kan bantuan berupa beras 95.473 
pemungutan .suara itu ternjata KS: Seharga Rp. 33.255,90, beaja KSAD dan Hiho. Kon eU penguburan korban2 keganasan 1 : - SOeprajogi gerombolan sebesar: Rp. 450,— dak memberikan suaranja, 18 dan kepada 66 kepala somah jg perwira tidak  setudju dan 3 rumahaja dihanguskan oleh gerom orang setudju, jaitu Major AWK, bolan diberi uang sebesar Rp. 
Major K.I. dan Majot.S. Den. 1-650,— (Antara) 
demikian, maka kedok sudah da! aa G , i 
pat dibuka dan telah " diketahui | TIIREBON 
siapa jg setudju dengan tindakan| PEMBELIAN PADI FSMERIN- “coup Vetat itu, tetapi disini pu- TAH BERDJALAN SERET. 
lalah letaknja klimaks dari keka '! Dari fihak jang berkepenti- 
papan Tn perwira jp belian padi merintah tuk ta menghendeki junta militer. Tgpad pemerintah untuk ta Tetapi kekalahan ini tidak NN tah Tjirebon ternja 
menghentikan maksud  kolonel 1. Dai sajatah 
Zulkifli Lubis cs untuk menerus- jang ditetapkan ternjata hanja kan tjita2-nja, jaitu merebut dgn 3896 sadja atau 1950 ton jang ma kekerasan tampuk pemerintahan Suk. Hal ini disebabkan karena bersama Presiden Soekarno'se- 3mumnja petani? lebih suka men 'kali diturunkan dari tangga Is Mr gg detil 2 bi ni peai tana. Menurut keterangan tidak jang ditetapkan terlalu rendeh. apa dari yen itu ig me Untuk harga padi tjere, 
njatakan mencla coup detat| 
Iengan sadar. Ada diantara me- 
reka menolak, karena takut ka- 
len golongan coup d'etat akan 
kalah. Ini terbukti, bahwa sesu- 
dah appsl tsb. beberapa orang 

ntaranja setjara diam2  me- 
G sa entar memberi so- 
kongan kepada golongan ig mau |icur Tapa jeng” Wibanu 'mensadakan coup. : AA da ata seoo Dn sn 

Kekalshan jang dialami oleh|tapkan  hanja 5096 sadja jang 
golongan ini tidak mendjadikan|dipenuhi. Kalangan tsb. sel 
mereka putus asa bahkan dilan Eni bea enambahkan bahwa bila| diutkan lagi dengan lebih teliti ee pembelian padi ingin 
dan lebih matang bersam, dgn. merintah ena na aN 2 
Kolonel S.B. dan kolonel S. utk (betiannja, segan harga D melaksanikan tindakan2 pada dengan harga diluar. 

kapi 3 orang perwira lainnja jg 

ssi, 

  

i 
i 
| 

sebanjak 5000 ton 

  

sep. A00 Etpa 19055 
dia sekwintalnja, 
dipasar bebas untuk ketiga djenis 
padi itu masing2 Rp. 1790— Rp. 200,— dan Rp. 200— lebih. 

Oleh alasan2 Serupa, 
pembelian padi 
hun jl. mengalami ke 

  

    

   

  

  

P.M. PAKISTAN Suhrawardy 
jhari Rabu jl. di Beirut memban- 
itah berita2 jang mengatakan, bah 
wa presiden Nasser dari Mesir 
tidak suka menemuinja. Dikata- 

    

normal lagi. Suhrawardy tiba « 
Beirut dari- Bagdad dimana 

anggauta2 Muslimin «ari 
Bagdad untuk mengadakan kon- 
'perensi dengan presiden Chamon 
dari Libanon. Atas pertanjaan: 
apakah ke empat negara Musli- 
min dari pakt tadi (Pakistan, 

ia telah membitjarakan dgn duta 
besar Mesir di Karachi kemung- 
(kian bahwa ia akan datang me 
ngundjungi Cairo dan Duta Be- 
sar itu mengatakan bahwa Nas-   Na 

“Wk, Ketua: : 

dengarf seret seka 

sedang harga (3 

ser tentulah akan menerimanja Ira 
kalau keadaan di Mesir sudahlu 

) | djak Ameri 
mengadakan perundingan dengan |dy mengata 

Fakt Itidak benar. 
Irundingan antara 

    

   
    

   

  

   

   
   

    
   

    
    
   
   

  

    
     

     
   
      

    

  

PURWOREDJO 

KONPERENSI KERDJA : 
KAT SEKERDJA SOSIAL. 

Di Purworedjo baru2. 
langsungkan — konperenei 
Pengurus Daerah Serikat 
dja “Sosial. Djawa Tengah jani 
dihadliri oleh 29 tiabang dari 34 
tjabangnja i Djawa Tengah. | 
Konperensi a.l: memutuskan 7 
desak pada pimpinan Insp. 
al Djateng dan Djawa 
bingan dan Perbaikan s 
ja: menjelesaikan soal2 
nasib pegawai chususn 
tang usul2 kenaikan tingkat 
telah diusulkan, dan sw 
ra menjelesaikan . pen 
pekerdja harian mendji 
organik. 

DJUANA 
LAGI KORBAN SUNGAI 

»SILUGONGGO.” 2 
Seorang wanita . bernama 

mini umur Lk. 30 th € 
desa Doropajung, Djuana, 
dikenal sebagai n 
tong-tahu” muka pasar, 
sore telah diketemukan mati tera 
pung2 didalam sungai Silugor 
go tepat didesa Tiuwah dengan 
keadaan tubuhnja 5 utuh 
tiada- terdapat tanda2 peng 
jaan. Segera majat Soemini 
diangkut keluar dari sungai p 
lu -mendapat pemeriksaan 1 
landjut dari fihak jang berwa- 
djib. Se Sana 

WONOGIRI : 
SUNTIKAN BCG DIM I 

BL. DJANUARI 1. 
Dalam konperensi Pamong 

dja daerah Kab. Wonog 
ini selain dibitjargkan st 
tine, djuga dibitja: Ki 

ini. Dokter Kares. Su 
lam konperensi itu 
bahwa kini telah dia 
apan2 untuk melakukan 
BCG didaerah Kab. ! 
jang akan dimulai bl. 
Jaa. Konperensi se 
djuga membitjarakan akan . 
Kannja angket agraria jang, 
dimulai bi. Desember 
masalah perekonomian : 

PEKALONGAN 
PANITIA PEMILIHA 

Dalam sidangnja bar 
RD Peralihan Kab. 
bera usul dari Kep 
telah rhemutuskan mi 
nitia Pemilihan Daerah 
kalongan: dgn susunan 

Ketua: Bupati K 

        

   

     

     
   

        
      
   

  

       

   

    

   
   
    

   

  

    

    

   

   

  

   
     

   

     

  

   

  

    
    
    
   

      

  

   
   

    

   

  

   

  

    

        

      
    
         

    

   
   

  

    

          

   

(PNI), Anggauta: 
bim (N.U), H. 
dja (Masjumi), : 
djono 
tea? "1 

      

        
    

  

   

       
    

pemerintah “dita 

   

    

   

      

   
   

   

    

   
   

      

Tak Benar Inggris Akan Di 
| tikan Amerika Di Pakt Bag 

rasi, 

7 

ta Muslimin
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Mo. inilab “Tiara AIOC Menghisar Neta : a Via- | Rakjat Port |: Iniia jara AlUC Menghisap | Duke Ot Edinbourgh | 
3 8 Nk Ta sa bab. STA Bana SNN ai EN » at sita : sk t 8 " y Ba 4 $ : 1 

1 an Dem: Said j/Gem- | Kekajaan Bumi Dan Rakjat Iran (Buka OlympiadeKe-16| 
PAN pa am Lt em Oo PT | |bira Sam- || Keuntungan Djutaan, Diangkut, Ke Inggeris Sedang Kia Pe Peta beada” : 

HinggatTidak Akan Begitu Sadja Menerima Sisim || "but?Polisi Iran Diberi ,/lurahan“-nja Sadja — Pekerdja2 Iran || — Moridjo Don Okomona Bertanding 
unta Militer—Kata Presiden Sukarno —Bung Karno || 4 P. B B v 'Dim/,AlOC, Dibiarxan Meiarat—sebaliknja Employee2: Hari Djumaat “3 

2 ABSR JA MAKAR. Perdjalanan Keluar Negeri Lagi ae tas 2s yuan! 5 (lnggeris Berkehidupan Mewah—Satu2-nja Bhs Pp ersi Melbourne telah Be oat AN bulan Olym 

BERHUBUNG DENGAN 2 dilingkungan / : ada Kart 5 Ha na na : , " 1 | : 66 piade ke 16 jang dimulai sedjak pukul 15.00 waktu Austra 

lakangan ini &3 Sukarno Baen oral Ko peda ma. ip ok ea Ma " MENURUT Wariyan kan. Jg Mereka Kenal : »Djongos, B awakan Whisky s0... |lia Timur, unt hadlir Seurok reva? dari 68 negara peser 
mengikuti golongan2 tertentu jang hendak me mbelokkes tudjuan Pera MEN aan an su |tor AFP jang menjaksikannja, | L.P. ELWELL-SUTTON, penulis buku ,,Persian Oil, A Study in Power Politics” jang | t2- Upatjara ini mendapat kundjungan Ik. 120.000 ..orang pe 
masi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tapi tetap memegang teguh pada Sapta Mes : satuan pasukar Norwegia jang diterbitkan di London, telah mengupas tindakan-tindakan pemerasan jang dilakukan oleh | nonton. Salah satu dari peristiwa jang penting ialah ketika 

Pradjurit) dan taat pada Pemerintah, KSAD dan Pangiima Tertinggi. Presiden jakin bahwa (merupakan bagian pasukan ke)/Maskapai Minjak Inggeris-Iran (Anglo-Iranian Oil Company), dan kerugian jang diderita | Masuknja The Duke of Edinbourgh jang diiringi oleh Perda 
segala kesulitan jang dihadapi negara dewasa ini akan dapat diatasi dan Pipa ah unjai nolisian PBB hari Kemis telah|oleh negara dan rakjat Iran sendiri. Untuk menulis buku ini Elweli-Sutton memang tepat | 12 Mentori Australia Robert Menzies selaku Presiden Ka 

konsepsi perbaikan jang akan dibitjarakannja dengan golongan2 lain. Demikian Nan lain (disambut dengan meriah oleh| sekali, mengingat pendidikan universitetnja sebagai studen masalah-masalah Timur-Tengah, | it Olympiade dan Kent Hughas Ketua Penjelenggara Olym j 

isi pidato Presiden PAN Mi atapan nana ta2 Angkatan Perang, Pamong Pradja dan Po|”enduduk Port Said, waktu me) kerdjanja jang lama di Iran sebagai seorang pegawai AIOC, kemudian dengan Kementerian | Piade Internasional. y 
Psi d' Bor heri Kemis sore jbl. Tgn NP SR “9 Ireka tiba dengan kereta api de Penerangan Inggeris, pada BBC untuk siaran Timur dan achirnja sebagai pedjabat Ke- Sebagai tuan rumah beliau men | merah! Taun pesawdaraan bia | 

an Sa Lao Agan Mean, Kontrak Sy riaDe berhiaskan bendera2 PBB diko| dutaam, Inggeris (Pena x dapat sambutan lambaian tangan, | nusia 5 benua, pelepasan TN | rakjat -Ir do esia terlalu matang ngunan negara umumnja Presi en 3 Aa AU 'a jang diduduki oleh tentara Penjelidikannja | meridalam dibolehkan mempunjai pekara-,njak internasional, jang diant tepuk tangan serta sorak jang|ekor burung merpati dan temba 1 

sa tera “Tema Tas sea dan da -. e an Teaara dan Perantis Ini, | enteng Irane dan. baniiknja kk” ngan disekitar mumahaj “|, Janggotarangyotanja terdapat La Ma na PG ag pers TN AN an Sa an at ia '.sebaikn'a 5 pa. OK iga “ “mpplterangan jg dikumpulku 3 engenai pengadjaran dikata-| maskapai besar Amerika dan dual. Ne 51 ap an 10 5 | 
Militer sebagai suatu tjara mem- tjontoh dari RRT jang dapat mem rantjis bata Segera sesudah pasukan PBB lima dia : " satu kali, kemudian beliau me-|bawa obor Olympiade jang ter- 

ae “ | peroleh hasil2 baik berkat kekom | antje Data berbaris meninggalkan - setasiun dimegeri Im lebih dari udjuh ta Kan pengarang, bhw hanja 2.500 (maskapai besar Inggris. masuki panggung kehormatan, |achir Ron Clarke - seorang atlit 

  

Pahala Orang Je 
Bersemauan :.: 

pakan rakjat. Dalam hubungan ini 
Presiden menekankan, bahwa apa 
bila keadaan pembangunan nega 

|-a masih tetap terhalang oleh ka 

DARI SUMBER2 jang terpe- 
aja didapat berita bahwa Sy- 
ria telah membatalkan kontrak- 
uja dengan Kongsi Inggris untuk 
mengadakan  penjelidikan  dar' 

'kereta api, beratus ratus pemu- 

'da-pemuda dan kanak-kanak ber 
pekik ,,Hidup - Djamal — Abdul 

Nasser” dan pekik sembojan hi- 

hun memberikan nilai can mutu 
jg tinggi kepada buku tsb. Dan 
karena ia melakukan  penjelidi- 
kan ini tanpa purbasargka, ma- | 

dari 20.000 anak-anak Iran di 
Abadan jang dapat bersekolah. 
Selebihnja tidak bersekolah, ka- 
rena tidak dibuatkan ruangan 
atau disediakan guru-gurunja oleh 

Dengan sokongan pemerintah- 
nja masing-masing, maskapai-mas 
kapai minjak Inggris dan Ameri- 
ka. berhasil menggagalkan nasio- 
aalisasi industri minjak Iran. Di 

Lalu diperdengarkan lagu  Ke- 
bangsaan Inggris (God save the 
Oueen) jang dimainkan oleh se- 
buah Corps Musik jang terdiri 
dari I.k. 400 orang. Kemudian 

muda Australia memasuki pintu 
gerbang stadion terus mengitari 
gelanggang, selandjutnja menudju 
tempat obor jg telah disediakan. 
Disana obor akan menjala selama 1 Me NN TN eng partatd salin at ka bukunja Bayangan satu studi 

an Keras sen | daan Soal Sea Kena udara pada beberapa daerah Si- Inaan terhadap serdadu2 Inggris |i8 Objektif dan lebih dudjur ten maskapai. ,,Maskapai itu selalu tahun 1954 satu persetudjuan mi|'egu2 dari semua negara dengan|Olympiade itu berlangsung se- 
M $ akipi : Buta Da at Ba obatan Pre an La ik ria. Sumber2 ini ' menerangkan ang aan ,mendjaga kese. jang soal minjak Iran. 0... #bersikap tjongkak terhadap rakjat|njak baru dipaksakan terhadap berparade memasuki stadiOn be- |lama 17 hari, Njala obor itu mem 

esxipun Pula & pat Hi Busit dan RRT 1at | Daik'pula bahwa selain hal tersebut, Pa dai 2 Maa Wan Bukti-bukti jg dikumpulkannja | Persia............ ", kata Elwell-Sut|Iran, supaja memberikan hak-hak|Sar, didahului oleh seorang pe-|punjai lambang semangat djiwa | isia dan tentang bagai|djuga kontrak2 lainnja jang tih, |/amatan serdadu2 Norwegia itu”. menundjukkan, bahwa  semen- ton. kepada consortium minjak inter-| 'Ontjat galah Junani Geore Reu|dan kesabaran. Sebagaimana di- Dirikan Sendiri Ra- 

LEW  CARLISLE, jang telah | 
buta selama 16 tahun, tidak akan 

ana 

“andy :angu 

  

negara. 
melantjarkan usaha2 pem- 

Kekompakan inilah merupakan 
sjarat muuak bagi pembangunan 

terbuat antara Siria dan Kongsi? 
Inggris-Perantjis mengenai 
Gjaan2 studi dalam lapzpgan 
technis kini dalam proses pemba- 

eker 
Diwartakan dari Napoli bahwa 
komandan Pasukan Polisi PBB 
Burns dari Kanada pada hari 
Kamis berangkat dari Napoli me   

    
djak permulaannja konsessi mi 
njak Inggris di Iran mengambil 
bentuk sebagai satu perusahaan 
kolonial jg dipikulkan atas Iran, 
dengan  menentangi kehendak 

Kaum kapitalis Inggris jg diam 
ditanah Iran itu tidak mau menju 
sahkan dirinja utk mengerti rak- 
jat, jang mereka diam ditengah- 

nasional sebagaimana jang di- 
nikmati oleh AIOC, dengan satu 

banis, kemudian menjusul regu2 
menurut susunan abdjat antara 
ain regu2 Inggris Raya, Hong-   perbedaan bahwa sekarang bebe 

rapa maskapai minjak Inggris dan 
kong, Hongaria, dengan pakaian 
biru muda jang sangat menarik. 

ketahui obor itu telah menempuh 
perdjalanan djarak beri-ribu2 mil, 
dari kota Olympiade Junani, te- 
tus ke Istambul, Karachi, Kal- 
kuta, Bangkok, Singapura, Dja- 

dama Menang kra Denga Nai : talannja. (Anta : j Abu Sueir. , na ana pernah dapat mekhat ramah Pem PE Sa tia di 2 Tn . Tana. he ' rakjat sendiri. "AIOC, kata El-|Wa, atau mempeladjari bahasa|Amerika jang beroperasi di Iran, Peserta jang terketjil, ialah regu.|karta, dan Australia. 
bedaata. ban an ea 2nd Indonesia tidaktah baik untuk Aa naa : TI £ 2 Ba An al Par tg Pn en an ga bukan satu maskapai Inggris dari Eslandia jang hanja diwakili 8. ' xikannja. Tapi Negrasa AOA EN ir 1 a A 31 mengexploitir kekajaan alam 'jgjbesar £ » kata Klwell-Sutton jlagi. oleh 2 orang sadja. Regu2 dari| “Dari kota Darwin Australia, ngetahui tiap batu bata, tiap. dir u2 Mesir dengan pemerintahan D T d h? j IT terbesar. di Iran, dengan membe telah hidup selama dua puluh ta India, dan Ind ia d e itu dibawa dengan berdjalar tong kaju, Lgi nga ke- Junta Sa Nee Di Mesir keada juru er jema g er me irikan sedikit hiburan sebagaijhun di Iran, dan bahasa Persia Bekas2 Koloni Peatankta bag ama kasihi Na LN bakhnng melalui Brisbane, rangka rumahnja mu. Di an pada masa pemerintah radja ganti ratusan djuta sterling jgjjang diketahuinja, hanjalah: ,,Djo tam. Kemudian peserta mengam |jang achirnja sampai di Melbour- 'akaw meng.ngat bunji 

“Carlisle telah mendirikan  ru- 
mahnja selama- dua tahun jang 
lalu dengan bantuan isterinja, 

Leona, disebidang tanah jang satu 

are luasnja di Darlington, kira2 
745 kilometer dari perbatasan 

Faruk memang menghendaki di- 
tindakan coup adakannja suatu 

oleh militer, tapipun baru dilak- 
sanakan setelah pemimpin2 mili- 

Ima 8 tahun untuk mempersiapkan 
dirinja. ,,Di Indonesia tjara demi- 
kian tidak dapat dilaksanakan ka- 
rena rakjat Indonesia sudah ter- 

ter bekerdja dibawah tanah sela- 

BANJAK ORANG JAN 

amat ,,Lihay“ Di PBB' 
Terdjemahan Oleh Manusia Toh Masih -Le- 

bih,Unggul Dari Terdjemahan Dengan 
Mesin2 Elektronik 

mahan pidato-pidato jang diutjapkan dalam sidang-sidang Per 
G belum tahu tjara penterdje- 

diangkutnja keluar”. 
Diberikannja bukti-bukti bhw 

semendjak tasun 1933 sampai ta 
hun. 1951, sewaktu perusahaan 
minjak itu dinasionalisir oleh 
rakjat Iran, adanja maskapai itu 
disana sangat merugikan kepen- 
ungan pihak Iran sendiri. 

'“ Bebas dari tjukai. 
Satu dari bukti2-nja ialah be- 

ngos, bawa sini wiski!".......... 
Tapi disamping itu maskapai 

tersebut banjak mentjampuri dan 
mengganggu urusan dalam negeri 
Iran, dan banjak kali melakukan 
tekanan terhadap seluruh peme- 
rintahan. 

Bangsa Asia tidak boleh | 
merdeka. 

nemui dienam tempat bekas2 ko 

Hindu Di Malaya 
SEROMBONGAN ahli purba- 

kala jang dipimpin oleh wakil-ke 
tua Perhimpuanan Purbakala 
pada Universitas Malaya, K.C. 
fregonning, baru2 ini telah me- 

toni Hindu di Malaya dari abad 
Mereka telah 

bil tempatnja masing2, mengha- 
dap ke panggung kehormatan. 

Lalu Duke of Edinbourgh djam 
16.35 waktu Australia Timur 
(kira2 djam 14.03 waktu Djawa) 
menjatakan Olympiade ke-16 di 
buka, disusul dengan pengibaran 
bendera pusaka Olympiade jang 
bergambarkan 5 lingkatan ber- 

ne. Setelah oBor itu bernjala2 di 
tempat jang telah disediakan, ke 
mudian Pisarisopa kak njanjian 

bersama - Olympic Hymne “oleh 
kira2 1200 pemuda putera dan 
puteri jang di-iringi oleh orkes 
terdiri dari beberapa himpunan 
musik di Australia. Adapun Hym- 
ne itu dalam bahasa Indonesia 
Imempunjai arti kira2 demikian: 3 : i - Halu matang dididik dalam demo- : hasnj : ii : pert Masehi jalin bi uni i hidj Pennsyivania-Ohio, Amerika Se 2 g 1 m demo-j be 2 £ - N ag 3 asnja A1OC dari kewadjiban 3 A3 ang pertama Masehi. 1 |(djalin biru, kuning, hitam, hidjau, Her krasi' Presiden menjatakan bah- Pee Tea anna Neneng Net itu dapat diterdje- membajar bea dan tjukai kepada Boga Pesan na menemukan dua tumpuan kaki 4 Berbahagialah dia jang telah 

Umurnja telah 45 tahun danjwa penguburan partai? jang dian tonia? Atebak an 81 pem 1tjara sedang mengutjapkan pida- Pemerintah Iran, meskipun. ini djuan an Ti t TN Ka - (sang berasal dari India purbakala An CTN J Di kerbilih mendjadi djuara dengan tadinja adalah seorang pemain |djurkannja bukanlah berarti Pre-| fenja? Apakeh nidato-pidato itu diterdjemahkan oleh mesin | berbeda dengan” praktek jang Pine Bea Nata disatu daerah jang terletak anta- 28. Z ai kedjajaan sebagai tan- 
musik. Sewaktu matanjb berang 

sur-angsur buta karena sakit ma 
ta, ia mulai Pekan Lae 

untuk penggantikan penglihatan- 

nja jang bakal hilang. Dengan 
alat2 itu Carlisle dapat meletak 

kan dan menjusun batu2 bata dg 

siden mau menghapuskan demo- 
krasi, melainkan hanja mau tiada- 
kan ekses dari demokrasi. ,,Pengu 

di ikuti oleh peleksanaan suatu 
konsep jang lain”. 
Demikian antara lain Presiden     buran partai2 sudah tentu harus| 

'pertanjaan jang timbul. 

Unesco dalam penerbitannja 
baru2 ini telah mendjawab perta 
njaan2 ini dengan mengatakan, 

mahkan dalum wktu jangbersamaan? Demikian pertanjaan- 

atau oleh djarubahasa? Bagaimana mereka dapat menterdje-|biasa. Djika tjukai atas export 

Dalai Lama Ke 

dan import, selama tahun 1947 
Can 1948 sadja, dibajarnja, AT- 
OC harus mengeluarkan uang 51 
cjuta pound sterling. 

Betul, AIOC membajar padjak 
penghasilan jang sangat tinggi, 
tapi kepada pemerintah Inggris, 

dan kekuatan batin mereka dim 
menentang tindasan dari politisi 
Barat dan radja-radja uang, jang 
stidak mau membiarkan adanja 
suatu negara Asia jg merdeka." 

Untuk menghadapi perlawanan 

ra Sungai Muda dan Sungai Mer 
bok, di Kedah Selatan, satu kera 
djaan jang paling utara dipantai 
timur Malaya. Didaerah tsb. di 
tahun 1912 telah ditemukan satu 
gerbang kentjana.   rakjat, Iran, monopoli2  minjak Ahli2 purbakala itu tidak mas 

menjebuikan nama2 tempat pe   
petjat',Akan'Dire 
habilitir Kembali 
KEMIS pagi 3 orang sebagai 

delegasi Kongres CTN seluruh 
Indonesia menghadap menteri 

da dan semoga pemudjaan jang 
kekal menambah semaraknja dan 
kemuda remadjaan: aduhai sang 
djuara”. 

Upatjara selandjutnja pemba- 
tjaan doa oleh seorang Uskup tepatnja, seperti oleh tukangnja. |. Sati bahw atjara penterdjemahan se : : itali i i ia : 2 Sena 3 ndai Jiang selandjutnja mengumumkan, ' : 2 Iran Inggris ' mengadjak kapitalis2 D : aa Ki ertahanan a.i. mr. Ali Sastro- : Pandji2 dari seluruh'nega 

Sa la Ba aa pe Ne ana menga Ba Magna para Budha Ja anti Pa Ne Be en Amerika untuk menindas SCra5 Ta an" Sa Aan amitjojo Maa ki BNN ae bosan bana merupakan Ba ngu| dakan perdjalanan keluar negeri angs Perserikatan bangsa-bang 7 an aa : kan bangsa Iran jang hendak me E ana emetjatan anggauta2 CTN Dja- . d yna PN NN bantar Pagi rr “ketiga dan|sa (dan djuga, oleh sedjumlah DALAI LAMA dari Tibet pa 2002 2 BN Ia en etap an hambang sendiri minjaknja. aa aa wa Tengah dan tentang mercha- Nan Sean ata sita c 3 2 fa 2 ba : : 23 & 4 - 2 » ai 2 & £ .ta : te ALA ayaye - P, . 2 5 kan martil, djarang ia mela ecempat. elum diketahui bilaforganisasi lainja,: dan konferensi da hari Selasa telah bertolak me diperhitungkan sesudah dipotong Monopoli2  minjak Amerika abad pertama sesudah Masehi. bilitir kembali- anggauta2 terse Landy Kapten tegu Olympiade 

kukan kekeliruan. Ia mengaku, 
b:hwa sekali memang ibu djari 
nja kena pukul. 

“Carlisle mendirikan rumah itu 
hanja berdua dengan isterinja jg 

beliau dapat memenuhi undangan 
undangan jang disampaikan nega 
ra2 itu. Gelombang ketiga akan 
meliputi kundjungan ke India, 
Pakistan, Syria, Irak, Libanon, 
Mesir, Sudan dan Thailand. Ge 

internasional jang besar2 lainnja) 
adalah satu kemenangan, - dari 
'kepandaian manusia, bukanlah 
dari sesuatu mesin atau alat elek 
tronis. 

Didepan tiap pembitjara, dan 

ninggalkan Lhasa, ibukota Tibet, 
menudju India untuk menghadliri 
peringatan ke 2500 Budha Jayan 
ti, jang diadakan disana dalam 
bulan ini. 

untuk  padjak. 

Mona EU Makin tinggi padjak 
kepada Inggris, makin sedikit jg 
diperoleh Persia. Sebagai akibat 
nja, Persia jg membajar padjak 

mengakui, bahwa mereka adalah 
kawan dan djuga saingan dari | 
Anglo-Iranian Oil Company, dan | 
bahwa satu industri minjak Per- ! 
sia jang sehat dan merdeka, akan | 
merupakan duri didalam daging ' 

pedagang2 Hindu dari pantai 

Kpromundel mulai datang dise 

menandjung Malaya dalam djum. 

lah jang banjak, dan di-bagian2 

lain dikepulauan Indonesia. Ko 

loni merek jang terbesar ialah 

but. Menurut keterangan delega- 
si jang disampaikan kepada ,,An- 
tara” Menteri Ali akan mereha- 
bilitir anggauta2 CTN jg dipe- 
tjat dan dilaksanakan melalui 
saluran biasa. Dalam hubungan 

Australia jang mewakili segenap 
peserta mendiitjapkan sumpah 
atlit jang berbunji sebagai. beri- 
kut: ,,Kami bersumpah bhw ka- 
mi akan ikut serta didalam per 

mentaati Haa 5 iflombang keempat ke Iran, Turl,. Fa : . : injak : . : ini ikirrm kawat kepada |lomb Olympiade, tjantik, seorang sekretaris dari Meksik 5 23 dimedja tiap. ut da sebuah ii : penghasilan ig berat kepada pe-|maskapai2 minjak - internasional | ditepi Medok di Kedah. ni telah dikirm kawat kepada |lombaan yunpIan es . : “Iki, Meksiko, Amerika Latin, dz j ap. utusan ada sebua Berbitjara dihadapan pengant : 2 ng : Na ditepi sungai . BN 2 ar 1 in i uh 2 dewan sekolah dari Northwes Ika Latin, dan tiorong radio (mikropon) jg mem J pan pengantar | merintah Inggris, dan tidak sang Fang besar, kata  Elwell-Sutton. Lama-kelamaan berbagai negar: |komandan T.T. dan pedjabat,in Ipa men Selandia baru. Presiden mengu- pengantar dilapangan terbang jg Sup. menambah  penghasilannja Apa djuga jg bakal terdjadi, kota dari bangsa Hindu itu Gja spektorat CTN setempat. 

  

tern Beaver County. Njonja Car- : : : 5 2 : : 6 4 € 
lisle disamping suaminja melaku Iankan penuaan. anna kurang au st PA dan na, na, 3 berdjumlah lebih dari 10.000 dengan pemungutan tjukai”, kata Persia tidak boleh mendjadi satu| tuh kebawah kekuasaan Sriwidja mangat keolahragaan untuk rere kan tugasnja seperti membuat 4 Z Gjam dihadapan kurang Amar xeyi jang Kebal lorang,  Dalai Lama menjatakan |Elwell-Sutton. saingan jang merdeka”, kata pe-| ja, seorang radja Hindu-Melaju, hormatan negara dan keluhuran, lebih 700 orang sebagiin besar bunji dari lima bagian penterdje   bahwa pertemuan2 berkenaan dgn Iran didesak kesuatu  kedudu jang bukan sadja memerintah se ya 

    
olahraga”. 

rangka djeriau, sambungan dan 5 ah : « Na eta anna. : 5 : H | femundjang. ME aa-aangn” more PeBAik Pagu mel Keha .resimen mahan jang berbeda-beda, masing peringatan Budha Jayanti itulkan ig lemah, sehingga AIOC da me Pap emumpn dari kartel mi basian dari Malaya,  termasuk| Selama mereka melakukan pe 5 | ka mentjampurkan dan meletak| nfanteri ibawa komandomasingnja dari lima bahasa resmi nanti akan merupakan bantuan Pdt mempermainkan  angka2 se negara2 Malaya utara danj nega njelidikan ditengah rawa: a Sesudah itu dilagukans God sa 
kan S5 ton kapur tembok dan 
semen diantara batu-batu bata. 
dan memasang 1.800 kaki perse 

Mejor Achmad  Wiranatakusu- 
mah. Presiden datang ke Bosor 
setelah tiba kembali di Diakar 
ta dari Bandung hari Kemis pa 

    dalam Perserikatan Bangsa-bang 
sa:  Inggeris, Perantjis, Spanjol, 
Russia dan Tionghoa.   terhadap penghargaan jang“lebih 

baik terhadap doktrine Budha 
tentang imoralitet dan. kehidupan 

sedikit kepada Iran. Misalnja, di 

sukanja ' didalam . buku-bukunja 
supaja mereka dapat  membajar 

tahun 1950, “dikeluarkannja ke- 

Sukhanov Masih 
&- Hidup?'g L 

ra2 Muang Thai Selatan, jang di 
sebut Langka Suka, tapi “djuga 
seluruh kepulauan Indonesia. 

Pengaruh ekonomi dan kebuda 

  

lam rimba jang lebat2, ahli2 
bakala itu banjak mendapat rii 
tangan dan gangguan dari ula: 
dan buaja jang sangat banjak ber: 

ye the @ueen. Kemudian Duke 
Edinbourgh meninggalkan  lapa- 
agan stadion. Dengan demikian 
upatjara pembukaan Olympiade 

. gi ubinnja. Mereka pula jo me-| 3 2 - 5 : 
" mi Ke cntengnja. 5 gi. (Antara) , Didalam tiap“kamar ketjil ada djiwa sebaga melenjapkan untungan dari 59 tjabang perusa | Penulis Kenang2an HE liaan Hindu berlangsung di Mala) keliaran disana. 3 Ie 16 sela 

sja dapat melakukan ini berl scewpyaras BUATAN A.s. pr- |Ssatu regu dari empat djurubahasa,|PePerangan, kepedinan serta penjhgannja dari neratja  untunguru 25 2 2 va dari permulaan zaman Ma-| Bila mereka telah menggali tem jke dl : bi | kat rahmat Tuhan”, kata Car- KETEMUKAN DIANTAPA Iseorang untuk tiap bahasa" dari deritaan | maupun djuga untuk ginja. Karen, perserudjuan 1933 volusi' Rusia Masih Ke sehi sampai kepada kira2 abad pat2 itu kelak mereka Mena Peda upabana Ben nina 

8 lisle. | SENDJATA?2 JG DIPAKAI empat bahasa jang hendak diter| mendjamin adanja perdamaian jg| memberi Iran hak atas 2090 da lihatan Di Kazakbstan (ke-15. tatkala di, mulai lemah| akan menemui petilasan2 Hindu Bi Sen Pn 
: Tapi kebaikannja jang besar KAUM ,,KONFRA". djemahkan. Misalnja, kamar ke-lKekal dan abadi didunia ini. ri keuntungan ji oleh  se- dan libinasakan oleh penjerbuan| jang berherga, jang mungkin da|an babak penda ata Tayan 
: ialah memberikan istri jang mal Sehuah harian tentara Soviet, Hj lal an Kan dabah (Antara) Pnua tjabang peru n AIOC : pemeluk Islam. Tapi sedjumlah| pat memberikan bahan2 baru ba|Ball antar, golongan C Taiwan 
: neis ini kpada saja. Tjobalah tjal»Red Stor” (Sintang Merah) bh» ' Yi Spanjol mempunjai djurubaha maka kelitjikan ini banjak sekali! SALAH SATU hal ig sangat| rear dari kata? Sanskerta jangl gi sedjarah tentang kolonis2 Hin | melawan Korea, jang dimenang 
: ri didunia, tuan tidak akan me|Selasa menjatakan bahwa serda- sa jang dapat menterdjemahkan Bt mengurangkan penghasilan Iran.(menarik perhatian dim sedjarah 1 ima “lab me Sa Hindu kedal du jang pertam. di Malaya, dan|kan oleh regu Taiwan dengan 
: nemui wenita jang manis budilkan sendiatd Puatar AS Arena. Pahasa Inggris ” kepada Spanjol, : Hasil-hasil keuangan "umum |Xesusasteraan dewasa ini, ialah |fam bahasa Melaju belum lenjap,| akan semakin banjaklah diketa| angka 83—76. Sebetulm istirahat 
3 nja seperti dia” ra benda2 jang dapat disita dari Perantjis kepada Spanjol, Russia dari Operasi maskapai itu di Iran |sabar jang baru2 ini tersiar, | dari petilasan dari tjandi2 Hindu| hui hal-ihwal kehidupan Radja regu Kan na Ba 
. Ketika ja masih duduk disekol,.kaum  kontra-revolusioner” di kepada Spanjol dan Tionghoa ke RAT Banguakan dapat dilihat pada angka-angka |vahwa N. N. Sukhanov, seorang | masih didiumpai diseluruh Mala" Sriwidjaja itu, (AFP) Pa Har 2 Es - Sesudah itu ia Aa en pa ja Glihat pada #ngkacangka (oahwa 9. N. Solhanor, sorang | masi sidiumpai | lekukan pertandingan anita .sa bshwa kebutaan akan meng ta dari Tass jang dikutip 

: ”. Reuter. gelapkan dunia baginja. Tapi ia: 

"Oleh 

Ditambahkannja, bahwa ,,ban- 
.masih sinecgup djuga melandjut git2 (pembrontak2) telah membr- 
kan pel-djarannia kesekolah lan 
diutan, tapi sesudah duduk pada 
klas pertama dari sekolzh .mene 

  

nuhi wanita2 dan kanak2 jang tak 
berdaja dan melakukan 
ngan2 atas 

penjera- 
rumahsakit2 dengan 

Bila sesuatu pidato diutjapkan 
didalam bahasa Inggris, umpama 
nja, djurubahasa dari Inggris ke- 
Spanjoi mendengarkan, dan sam 
bil mendengarkan serentak diter 

Setasiun Atom 
Dr. BASAIRI AHMED dari 

Pakistan hari Kemis jang lalu me 
nerangkan di Hongkong, bahwa 
RRT kini sedang merenftjanakan 

Elweli-Sutton dari neratja AIOC. Selama maskapai Inggris itu me- 
megang konsesi di.fran, kapital 
jang ditanam AIOC disana ber- 
gjumlah kira-kira 22 djuta pound 
sterling. 

Revolusi Russia jang terkenal, 
masih hidup di Uni Sovjet. Tadi 
nja, selama dua puluh tahun 
orang banjak menjangka, bahwa 
ia telah meninggal dunia. Tjeri- 
ta tentang Sukhanov masih hidup 

  

Lk. 99”/, Pendudak Saudi 
Arabia Masih Buta Haruf 

dengan kesudahan 97—59 untuk 
kemenangan regu Sovjet. Dalam 
babak pertama regu Sovjet telah 
rindapat kemenangan dengan 
angka 46—20. Dalam pertanding 
an ini rata2 tiap pemain regu 

S3 Na terpaksa menghen Naa (buatan A.S. jang da djemahkannja kata-kata pembitja mann anak Dab pen £ Men aasan jang diperolehnja dimuat bulan jang lalu dalam Tempat Gadis Yan Wanita Di Dapur Sovjet dapat mentjetak 10 goal. 
Pa ian 3 beladi Ka KAPAL DJEPANG JG PERTA- ra kedalam “bahasa Spanjol. Da ... dari aa owatt. Dr. 3 tab kapital ini semuanja te- madjallah ,,Socialist  Courier, BUTAHURUF ADALAH satu masalah jang besar di Sau| Nomor Basket Ball ini seluruh F “Kemudi a beladjar meniup MA MFNUDJU KUTUB lam kamar ketjil lain-lainnja, dju | aed tiba di Hongkong sete ah berdjumlah antara 700 dan| satu madjallah bulanan jg sangat | .. : # 3 diangka 10 | nja akan diikuti oleh 15 regu. t trompet. dan sckma 20 tahun SELATAN. rubasa lain-lain - berbuat begitu nenindjau Tiongkek selama 4 300 djuta pound sterling, sedang boleh dipertjaja, jang diterbitkan di Arabia. Meskipun satu program pendidikan ber sa 2 a Mengenai pemain? Indonesia 

j —- nga, span TN " nahi Lam Jenpa “peka pula kedalam bahasa Perantjis, | #inggu sebagai pemimpin dari |224 djuta pound masuk kantong | oleh Kaum sosialis Russia jang tahun telah disiapkan tiga tahun jang oleh Sana - ah 2 »| dikabarkan, bahwa mereka sc- 
I - 2 Orkes di Pennsvivsnia Barat. dari dua kapal Djenang jare kini FR! Ttangti Dari ka- |lelegasi sardjana2 Pakistan. Me- jpemerintah Inggris (termasuk 175 jterbuang di Paris dan New| Amir Faisal ibn Abdul Aziz As-Saud, Putera Mahkota, tapi muanja ada dalam kondisi baik Makin ndiut umurnja " ia ma- menudju daerah Kutub Selatan Russia dan Tionghoa. Dari ka 32urut Ahmed, Iembaga pengeta| djuta pound berupa wadjak Ken 3, 5 bel kundi dilaksanakan. Dalam mem ki k f Fin bersedia untuk menerima de dgn membawa regu? research dan | mar ketjil Inggris, pada waktu megang agama Sa am (| Tau ya peng | sampai sekarang belum kundjung “ meskipun hawa di Melbourne Neni tabah . kebutuhan eksplorasi, pada hari Peho telah | ersebut, tidak perlu ada -penter : sa aa TN MEA an - ag C9 djuta jg Dikasakan bahwa ada. orang buat program ini Amir Faisal dibantu oleh beberapa orang| sangat dinginnja. 

| Sekarang Carlisle teth pandai pang Jang BaNa ira ana Mnet djemahan, sebab pidato itu telah “at2 iki Akdretat Gac luar koki ganti basil minjakn ja ang Kan melihat Sukhanov masih hidup | 2hl1 pendidikan, Amerika dan Inggeris nga tang TA £ ri Atlit2 Indonesi jang akan ke membatia huruf braille. dan mem ,.Soya Maru” ditunggu kedata- diutjapkan didalam bahasa Ing- japi kini RRT sudah mulai meng |300 -djuta ton jang diambil dari |dan sehat dalam bulan September memberikan kuliah pada Univertas Amerika di Beirut, ibuko tuah SE Pn Ta 
€ idjo untuk nomor lon 

batia buku? dalam huruf brsille ngannja di Singapura 
Ar . Kemis. untuk orang2 buta. (Antara) 

pada hari 

  

   

   

“Kesatuan! 

dar Mau Bentuk 
et Front Sosialis Kiri 

) Ka- 

iNasional : 

gris. f 
Suara dari djuru-djurubasa de- 

ngan melalui kawat telepon per 

da suatu pesawat radio peneri- 
ma, hingga ia dapat memilih ba 
hasa apakah ia ingin dengarkan. 
Djika ia ingin mendengarkan da 
lam bahasa pembitjara sendiri, 

si ke phone kepala dimedja tiap| 

usahakan membuat sendiri alat2 wilajahnja.   jang dibutuhkan itu. 
— 

kerdja 

  

-menterdjemahkan satu 

Misalnja, djika pesawat, itu 
mengutjap kata ,,and” (dan) da- 
lam bahasa Inggeris, akan ditu- 
lsnja ,,y” djika ia menterdje-   | Pada Magetan jang 

: diterima oleh pemerintah Ing- 
gris lebih besar lagi, sebab mas- 

   
Inggris dengan harga direndah- 
can. 5 P : 

Buruh Iran sangat me- 
larat, 

Maskapai minjak jang banjak 

1954, disuatu tempat di Kazakh- 
stan, bekerdja dalam sebuah kan 
tor pemerintah. Kazakhstan ada- 
lah suatu daerah jang sangat nja 

Sukhanov masih hidup, karena 
pada awal Perang Dunia kedua 
banjak kaum Mensjewik dan ka 
um reyolusioner sosial jang di- 

Libanon. : 
Radja Saud masih mempertim 

bangkan program tsb., dalam ke 

seluruhannja, tapi utk sementa- 

jam keradjaannja, dan dua seko 
lah menengah dgn masing-ma- 

ing terdiri dari tiga kelas. Di- 
seluruh Saudi Arabia belum ada 

pergi sekolah. Tapi guru-guru 
wanita boleh mengundjungi ru- 
mah-rumah gadis, untuk menga- 

Tempat seorang gadis di Saudi 
Arabia adalah didalam rumah 
dan mereka diharapkan akan me 
njediakan seluruh waktunja utk 
mempeladjari kewadjiban2  diru- 

tjat inggi babak kwalifikasi. Se- 
dang J. Gozal akan keluar dalam 
nomor lari 100 meter putra. F4 
vourite untuk nomor lontjat ting! utusan jg mempunjai satu pesa |KSf : Pe ' kata» Kapai itu banjak sekali mendjus! 2 . 5 “stlra telah didirikan sepuluh seko-|djar mereka membatja Al-Gur'an,, YOU) 3 J rti jg terdapat pa! saicar jang pandjang dari kata2 "SPA! IU Di ex @timan hawanja di Uni Sovjet. ra telah 1 : : : ikit.| gi ialah Charles Dumas dari U. wat Mn ena Par ihikeeelan satu bahasa jang kedua. Winjaknja kepada atan Laut |Orang sangat heran mendengar |.ah rakjat diberbagai tempat da|dan mungkin menulis sedikit SA, jang dd Minh biji 2 
dapat mentjapai tinggi 7 kaki. 
Diantara pelari2 Asi jang 

mempunjai harapan dalam no- 
mor, lari 100 M, ialah Abdul Ka 
lig jang mempunjai prestasi 10.2 

R he Ka apa 'n. i mendengarkannja Jang'inahkan. kedalam bahasa Spa- 4 Saki : : Pol : |. Buruh? Hongaria Adakan “Pemogokan , Total |'s,derwt mendengarkannia lang inahsah” ketalan bahasa ta, set menga Koneana cra ulun mat ”“Sukhanov, dibtang laman kanak-kanak, sekolah ch mempoadjani kewadiang, din) Ig Jang mempu! peetsi 102 ' Sebagai Protes Tindakan” Komando Pa- Djika tidak ia hanja akan menihasa Perantjis. Djika ia meneri |lran, tidaklah memafemurkan rak Kdumlah sosialis Tatana, end ia Sea Pia epik Win. Tani Pep uatgt Waktu 10.4 
pagai £ roti n dengarkan suara djurubasa padal ma ,,oui” (ja) dalam bahasa Pe ljat negeri itu, kata Elwell-Sutton. Pas 6 tah 2 $ Ta ag juali satu panti latihan technik 3. mpai kini belum ada orang| detik. Prestasi -pelari Indonesia 

Rasla saat pembitjara sedang mengu rantjis, ,,si“ dallam bahasa Spa- |Upah jang diberikam kepada bu an Fata ea detan Gb k San On jg berani mengandjurkan supaja J. Gozal adalah 10.9 detik. 
Ba 

am satu komplotan jang henda Be iak Djum'at malam djuara 

      

     

  

— WARTAWAN di Buda dari harian Jugo ,,Politieka” 
jang beritanja biasanja boleh dipertjaja mewartakan bahwa PM 
Hongaria Janos Kadar ini hendak bentuk kabinet front sosia 

tjapka, pidatonja. : 
Penterdjemahan serentak ini 

meminta kemahiran ig luar bia- 
sa- dari pihak djurubasa, bukan   

njol atau ,,da” dalam bahasa Rus 
sia, pesawat itu akan menulis 
»yes“ dalam bahassa Inggeris. 

Ini adalah terdjemahan letter- 

ruh Iran  diperhitumgkan hanja 
tjukup dimakan olek satu orang. 
Menurut rentjana tiap buruh akan 
diberi ruangan jg besarnja kira2 

merobohkan pemerintahan Sovjet. 
Pembersihan terhadap ia dan ka 
wan-kawannja adalah pembersih- 

ijak Arab-Amerika di Dhahran. 
Panti inilah jang menghasilkan | 

oeratusS-ratus tukang jang pandaii 
Hap tahun, semuanja bekerdja 

untuk wanita 
djuga didirikan. 
Memenuhi permintaan berbagai 

kalangan di Saudi Arabia, Radja 

kelas 
bulu angkat besi Indonesia Liem 
Kiem Lieng akan keluar dalam 
pertandingan nomor tersebut. lis kiri kesatuan nasional. Kadar telah mengadakan pembitjara | sadja kemahiran berbitjara sam lijk atau kata demi kata, dan til4 meter ee Ati an pertama dari sedjumlah Pem-| 5. oma bai 1 Hari Djum'at peserta an2 dgn pemimpin2 partai. Maksud Pnbegiajatat EN baru itu hen | bil mendengarkan, tapi djuga ke dak sanggup menterdjemahkan |: Hanan tapi djika ia Pu barsihan beldkangan, terutama jg pada Tatanan Bi ba 1 901501, Saud baru2 ini telah Pa piade ke He Bitaabah an 

dak pulihkan keadaan n di Hongaria Pe untuk an an satu gaja istimewa dari sesuatu anu bea ne maa dilantjarkan pada tahun 1936 aga ia Na pen ig kan Bb obtana regu Panama jang hari an AN NA 3 PBM tapak » jor ari artia echnis dan j id: apat 5: Ma 7 i i : : namba : an — Sementara itu buruh“ Ho- 229 : Melirik Tai Datar Tambenara, Hama Pe at en waktu ia sendirian. Pada hakekat aan butahuruf, dan setengah prosen jan sekolah menengah, dan utk Ye dapat mengikuti upatjara 
ngaria "mengadakan  ,,Pemo- | Tram2 ditinggalkan oleh Paral sypaja ta dapat memberikan ter dari arti bagi tiap kata. Sebabfuja, kata pengarang, 8070 darileluruh generasi tua dari Bolge der uinnja hanja pandai memba endirikan sekolah technik danjhembukaan. Dengan demikian 
gokan tota?” selama dua hari Motorid dan kondektur2, demiki| Jjemahan jg tepat dalam  gaja , , 5 kaum buruhnja. tidak menerima ike generasi tua dari bolsje | ja Pe is daa h toh Na sekolah pertanian di Djeddah. jumlah peserta seluruhnja men- 

bs Du Li an pula bus kota, dan semual hghasa jg dipergunakannja. Se- Hu penterdjemahan tertulis de- bantuan serupa itu dari AIOC, | ViK- ngat sedikit jang sudah betaajar Program pengadjaran 10 ta- djadi 69 negara. sebagai protes - terhadap tin- 
mma Komando Mara Th 
viet jang melarang diadakan 

inja rapat dewan buruh jakni or 
ganisasi tertinggi dari wakil2 bu 
ruh dan sastrawan2 dsb, pada 
hari Rabu jang lalu. Pemogo- 

kan (ee dimulai pa 
da 8.00 pagi hari Kamis 
kemarin setelah buruh mende 

ngar adanja larangan tersebut, 
pemogokan mulai setjara seren 

  

   

   

orang pulang dengan berdjalan 
kaki. Hari Kamis keadaan sunji 
senjap dan lalu lintas umum Jum 
puh. Waktu itu angin dingin men 
tjapai dua puluh deradjat celcius 
menghembus di Hongeria. De- 
mikian tulisan wartawan UP dz 
ri Budapest hari Kamis. AFP se 
terusnja mewartaka, bahwa me 
nurut tjatatan resmi Pemerintah 
Austria, sebulan- jang lalu sudah 
ada hampir 50.000 orang Hon- 
garia jano mengungsi ke Aus- 
tria. (Antara) 

(luk-beluk teleponnja memang su 
| lit, tapi ia hinja menjampaikan 
| suara jg dipilih oleh tiap pende 
ngar, 

Peterdiemahan mechanis. 
Penterdjemah mechanis atau 

elektronis, sebaliknja, tidaklah 
bekerdjia dengan suara atau kata 
kata jang diutjapkan, melainkan 
lebih tepat menjerupai satu me 
sin tulis jang digabungkan dgn. 
sebuah kitab kamus. Perkakas 
ini dibangun untuk mengisi satu 
ingatan 1 ellektronnis”, je. 

| 

     Ma Da2 sen 
    

untuk tahun 
ag ta- 

« 8842 
arga Rp. 17.0003.720,- 

i bulan itu telah 

    

rsendjata tak dike 
ilam jl. telah mendji 
rampokan didesa Tji 
Djakarta) dan telah 

   

    
   

.#melepaskan 

h sebut hanja 

Ka Tenan 

  

tembakan2 hingga 
mengakibatkan seorang wanita te- 
was dan 4 lainnja luka2 parah. Haa 
Paus Pius ke-12 telah menjampai- 

bangsa2. — Kepada Kedjaksaan di 
Palu dan Kepala Polisi Propinsi 

Sumatera Tengah disampaikan pe 

'ngaduan dari St. Abubakar gelar 
'Tuangku Sati jang menuduh bah 

sosial dan ekonomi: Diantara 
20 orang ahli2 pertanian dari 5 ne 
gara jang sekarang sedang men 
djalankan babak Kedua dari penin. 

ham Sumedi Hardjo dan Sumarno 
Judo. — Tiga orang pemuda jang 
sedang mentjangkul disawah ter- 
masuk desa Tegallega (Tjian- 
lajur) telah ditjulik oleh gerom- 

-be- 
an 0m 

mikian adalah sangat kasar da 
lam hal mengertikannja, dan ha 
rus disusun. lagi oleh seorang 
ahli supaja “dapat  dipahamkan 
orang. apa maksudnja. Mesin itu 
dapat memilih kata jg tepat dari 
satu bahasa kebahasa lainnja, 
tapi ia tidak dapat ”mengerti- 
kan” makna dari kata-kata jg di 

utjapkan orang, dan karena ma 
sih djauh dari memuaskan, dji 
ka diperbandingkan dengan ter 
djemahan jg dilakukan oleh sese 
orang . djurubasa. (UP). 

     

  

   
   

        

    

        

   

karena berpendapat bahwa pem- 
| batalan itu berarti menjingkirkan 
perintang terachir bagi pembebas 

'merintah Jordania telah memberi- 
kan instruksi kepada dutabesarnja 
di Washington dan kepada wakil- 

Inja jang tetap di PBL supaja me 

Mereka tidak dapat &erbuat lain, 
hanjalah harus diane digubuk-gu 
buk buruk, dan koter. 

Upah nominal dari buruh Iran 
adalah 614 lebih rendiah daripada 
upah jang diterima besruh minjak 
di Amerika Serikat, #api upah jg 
sedjati 18 kali lebi rendah. Di 
samping 51.000 burufs AIOC dan 
pegawai Iran jang Sigadji lang- 
sung oleh maskapai, ada lagi se 

  
Kenang-kennagan Sukhanov, jg 

diterbitkan “dlm bulan Mei 1955 
oleh Oxford University Press, di 
terdjemahkan kedalam bahasa 
Inggris oleh Joel Carmichael, dgn 
nama ,,Revolusi Russia 1917”. 
Buku ini adalah satu-satunja tje 
rita pandjang-lebar jai itulis 
oleh orang jg melihat tign mata 
kepala sendiri Revolusi Russia. 

Demikianlah, berita tentang ma   banjak 16.000 pekerdija jang di- 
upah oleh para perfsorong, dan 
buruh-buruh ini hidup dan beker 
dja dalam keadaan jang lebih 
buruk lagi. : 

Pengarang tersebust — menarik 
pula perhatian pembatjanja  ke- 
pada perbedaan jasag menjolok 
antara keadaan pengfbidupan pe- 

ka mengenai perbaikan djaminan | perdjandjian Inggeris - Jordania gawai Inggris dan pegawai bang 

sa Iran. Sementara pegawai-pega 
wai Iran hidup sengsara didalam 
gubuk-gubuk buruk, megawai-pe- 

Kentara sekali disfsriminasi jg. 
dipraktekkan terhadap pekerdja- 

ipekerdja Iran mengemai sjarat-sja 
rat kerdja, upah, lajaman pengoba 

sih hidupnja Sukhanov telah me 
nundjukkan satu kenjataan jang 
mengherankan, jakni seseorang 
dapat hidup terus melintasi pel- 
bagai huru-hara jg begitu hebat 
menggontjangkan dunia, seperti 
muntjulnja satu negara Russia jg 
besar, Perang Dunia kedua, serta 
terbentuknja satu pemerintahan 

keluar negeri, terutama pada Uni 
versitas Amerika di Beirut. 

Di Saudi Arabia pendidikan 
itu hanja diberikan kepada anak 
laki-laki. Tapi tjara tjara membe 
rikan peladjaran masih  kolot, 
dan jang  diadjarkan  hanjalah 
membatja Al Ouran dan menu 
lis. Sekolah-sekolah jang modern 
baru ada dikota-kota besar, se 
perti Djeddah, Mekkah, Medinah 
dan sedjumlah ketjil di  Riyad, 
ibukota. 

Sekolah-sekolah pertama itu, 
begitu pula sekolah-sekolah “me 
nengah jang baru didirikan, di- 
kundjungi hanja cleh “anak-anak 
dari' keluarga Radja " atau oleh 
anak-anak hartawan. 

Gadis2 tidak perlu se- 
$ kolah. 
Diseluruh keradjaan tidak ada   'Sovjet di Tiongkok dan didjan- 

tung Eropa. (UP). 
sekolah untuk gadis-gadis, kare- 
na gadis-gadis tidak dibolehkan 

hun jang masih dalam pertimba 
ngan menetapkan hendak mendi 
rikas 100 sekolah pertama, diber 
bagai bagian dari Saudi Arabia, 
25 sekolih menengah jang leng 
kap empat sekolah technik dan 
lima sekolah pertanian. serta se 
djumlah taman kanak-kanak dan 
panti latihan kedjuruan. 5 

Dan diandjurkan pula supaja 
Departemen Pengadjaran mengi 
rimkan antara 50 dan 100 studen 
keluar negeri untuk studi lebih 
tinggi dan mengikuti latihan chu 
sus dilapangan technik, pertani- 
an dan industri minjak. He 

Menurut taksiran, program ini 
akan menelan ongkos sebanjak 
50 djuta pound sterling jang ha 
rus dikeluarkan oleh keradjaan 
selama sepuluh tahun. Anggaran 
belandianja akan diambilkas da 
ri penghasilan minjak tiap tahun. 
(Reuter) 

  

KSAD Telah Keluarkan Perin- 
tah Menangkap Kolonel Lubis 

| SELAMA'KURANG lebih 214 
jam Kamis malam seksi Perta- 

dajat. Setelah sidang" P.M, Ati 
atas pertanjaan kepada pers ti- 

si Pertahanan masih terus me- 
ngadakan sidang. Sumitro Kolo- 

Komite Olympiade Internasio- 
nal telah memutuskan utk meng 
angkat 2 orang anggauta baru 
untuk badan pekerdjanja ma. 
'sing2 dari New Zealand dan Bul 
garia. Federasi Atletik Amatir 
Internasional telah menerima Tai 
wan sebagai anggauta. Sedang- 
kan untuk Djerman Barat dan 

perhimpunan Atletik. 

Setiap peserta Olympiade 
Melbourne boleh mendja 
di pemain bajaran, 

Seterusnja, UP mengabarkan, 
bahwa Komite Olympiade Inter- 
nasional telah menetapkan, bhw. 
setiap peserta dalam perlombaan2 
Olympiade Melbourne, diperboleh 
kan sehabis pertemuan Melbourne 
nanti terdjun dalam gelanggang 
pemain2 bajaran. 

Dalan pemungutan suara me- 
ngenai peraturan jang berlaku se 

ken restunja kepada para pengge- ) 4 A AE Ibukota 4 bantar 8 F 
mar olahraga di Melbourne dan djauannja dilapangan pertanian “Dk: IPUkOtA Gan, DaBIan alestina : : 1 rumah-ru- 2 

Pneneharapkan. “bina Olympiade dan ekonomi rumah tangga ap dibawah pemerintah asing. — Ka un TN Ken Pu Hoki karang ini dan mengatakan bhw, 
akan menambah pengetahuan dan 'Amerika, terdapat djuga 3 orang jlangan Kementerian luar Negeri jman jg bagus dan f , Seorang peserta Olympiade harus 
mempererat pengertian diantara Indonesia jakni Sutamsi, Abra- |Jordania mengatakan, bahwa pe- (tidak kekurangan apa-apa. seorang pemain amatir dan tetap 

akan mendjadi pemain amatir, pi   hak Komite telah menderita ke- 
kalahan, dengan argumentasi bhw 
seorang atlit peserta adalah pe- e 7 ' Ta Kian 7 i San pra . Injokong penerimaan RRT mendja : 3 z 2 £ . wa Wali Negeri Harong Genne Pe an data “ra Kab data PBB, — Ketua men (tan, pengangkutan AII., Ta wa Parlemen mendengarkan (dak bersedia memberikan keteral paking anggota seksi Pertahanan main amatir hanja pada waktu 2 hehee see ag Tae Tihkahp Kini berita sajang dari luar ne-|teri Singapura Lim Yew Hock |bagi orang-orang Inggri aris malahan cterangan dan pendjelasan Men|ngan. KSAD atas pertanjaan| Parlemen setelah menghadiri si- pertandingan sadja, ja, geri. Perhimpunan Palang Merah (menerangkan dalam sidang dewan |disediakan club istimewa dan teri Pertahanan a.i. Ali Sastro-| membenarkan penahanan jang dil dang seksinja Kamis malam men- Mengenai hal itu, Ketua TOG, kan pembangunan studio baru ba 

gi kota Palembang sudah dapat 

dimulai, Tanah seluas 1,2 ha su- 
dah tersedia “ bagi pembangunan 
tsb. Pendirian gedung2 studio ter 

L menunggu otorisasi 

uang dari pusat. Dalam se- 

buah surat kepada pemerintah dae 

rah kota Palembang, Persatuan 

Pegawai Balaikota Palembang, te 
ilah menjampaikan - tuntutan. mere 

Korea Utara telah memutuskan 
untuk mengirimkan 60 ribu Won 
kepada Komite Palang Merah In- 
ternasional sebagai sumbangan 
bantuannja untuk rakjat Mesir jg 
menderita akibat agresi Inggeris 
dan Perantjis. Harian Israel 
ultra nasionalis ,,Herut” menjam 
but gembira keputusan Parlemen 
Jordania mengenai pembatalan 

s 

  

legislatif Singapura pada hari Re- 
bo bhw tgl. pasti untuk dilandjut 
kannja perundingan dgn Inggris 

itentang kemerdekaan Singapura 

belum ada, tetapi menurut petun- 
djuk dewasa ini perundingan itu 

akan dilandjutkan di London mung 
kin pada achir bulan Februari ta 

hun 'depan, 

ai RE Gerbab Ga OA Wa betah Bu Genk sn Bl Gaseh 

ja maa 1 
Banjaknja peneramgan jang di 

berikan oleh masizapai kekam- 
pung-kampung di Aadan jg di 
diami oleh buruh-burssh Iran ham 
pir tidak tjukup untsik menerangi 
sebuah djalan raja di London. 
Dan pegawai-pegawasii Inggris ig, 

  lamidjojo sekitar keadaan Ang- 
katan Perang belakangan ini dan 
tindakan pimpman' Angkatan Da 
rat | untuk mengatasinja. Ikut 
menghadiri rapat itu KSAD Djen 
dral — Major Nasution, Wakil 
KSAD Kolonel Gatot dan Sek- 

Idjen Kementerian Pertahanan Hi 

lakukan atas Major Djaelani Ko 
mandan RPKAD. Atas pertanja 
an mengenai pembebasan Kol. 
Simbolon dan Kol. Lubis KSAD 
tidak bersedia memberikan kete- 
rangan. Mengenai diri — Major 
Djuhro oleh KSAD diterangkan, 
Ibahwa ia diberi tjuti besar, Sek- 

dengarkan pendjelasan - Menteri Avery Brandage dim pertemuan 

Djerman Timur terbentuk satu 

Pertahanan, atas pertanjaan »An (pers mengatakan bahwa Komite 
tara” menerangkan bahwa pim-|Olympiade Internasional tidak 
pinan Angkatan Darat telah me'mau merubah pendiriannja  ten- 
ngeluarkan perintah penangkap-|tang persoalan amatir, das akar 
an atas Kolonel Z. Lubis. jang |menjerang putusan-baru itu dlm. 
sampai sekarang belum diketahui (sidang IOC jang akan diadakan 

dalam bulan September tahun de dimana ia berada (Antara), 
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m—uymuyumymuuazuymoauwamamy BANJAK TERIMA KASIH 
Kami mohon kepada Sri Susuhunan, para bangsawan, der- 
inawan dan handai taulan jang telah mengantarkan djenazah 

CKKKKAKKKKKKK KAKEK KK Ka aan ee 

HEALTH IS BEAUTY    
          | 

  

    ia Ae Aa Ta 
Pengetahuan JExta: SABAN SORE djam 3.00 

BET RAT) Extra: SAPTU PAGI 11. 
Sebelum @n./Nj. dateng ka lain aa SE 11.04 

    

      

   

        

   

A MODERN GOCELSE FORMULE 

  

Toko, datengiah pilih dan denger- “ “WIDESCREEN) Stay R Aj Ba Sa na Saga 1 RATUNJA meal OBAT KUAT. 
ken kami punja Panu N AOA Ao. 0s. pn STLARUPMLKL SOUNO" . 3s » coeg Pa ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

       
     

EETAM, "ea meninggal dunia, Semoga Tyhan J. M. E. berkenan mem- 

Lagu2 jang terkenal” 
balasNja. 

man 
Extra Strong, — Tanggung sem: 

Djuga kami mohonkan maaf atas kesalahan ibu se- 
buhkan segala penjakit seperti: Buah 
Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 

—iannnn 

LA Kew Love Team ? N
N
 N

N 

  

   Paradi seord stores —in an baciting masa dudapnja, Li La ) | Es erna (Brain), Lemah-badan. Ini pil : 
Makes Aa maa DeNYIMROPOkSPITO (Polokarto) || "YAA | www bah darah, sumdum Yan rmanik, baik 

. KESne , aa" sOEI ATER.S. Tg 3 Solof ag 5 $ buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit, Badan lekas tjapai, 

  

DjAM Hn bei amri ma Lu 1 Kicanor PARKER JI S. SOEWARNO (Kalianget) makan tak hantjur, sering marah2 21 5 Lg : 2 » DAN su MANA ANN Na Ha MLah LATAR Tn jur, " : ae (gada Mete (74 om Farsrne | Data agan Ka pasote  oe 2 ka   

. Indra - Royah 1O-—1l-— putjat, Menang | dingin sering semut- 
Gala» Indon» Wana an semutan, Mata kurang terang, penjakit 

: pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2. - 

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. 
Warga peribotel ie 2 Kak un naa NA Rp. 30,— 

ia OWDER ADJAIB” 
kadas, kudis adalah 

penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
“Powder Adjaib?”. Obat ini 

luar biasa mandjurnja. Da- 
lam tempo jang sesingkat2- - 

nja segala matjam penjakit 

  

»GRAND” 5-79 (17 th.) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

(Widesereen) 
Pernjataan Terima Kasih 

Kami atas nama keluarga Soeroadikoesoemo di Pe- 
3 malang, dengan djalan ini menjatakan banjak2 terima kasih - 

ea Lt atas segala perhatian jang berupa kawat, surat maupun 
Ae eh Sean tan bantuan? dan sumbangan2 berwudjud apapun djuga, jang 

Kisah pemberontakan suku bang- telah kami terima berhubung dengan wafatnja Ibu, Ibu mer- “ 

   
  

sa Apache jang berkobar8! ke- 5 HERAN Mana 
NAK Gan dendamnya tak mu- tua, CN pa Pap : . 
dah dipasarkan... ....... tak . : : £ i seorang sanggup mengatasinja ! R. Aju A.A. Moesbandiah Soeroadikoesoemo 
FILM M.G.m. JG TERHEKAT! 

: 

    
pada tanggal 19 bulan ini djam 21.00 dan dimakamkan 

Aa Geni ON Ha BR Se B3 di Pemalang pada tanggal 20-11-1956.              
     

  

ya Djakarta sem, Kadas, Kudis jang SA ARA BNN MASA Djakar Kaka ia berbahaja dapat disapu bersih 
aa 7 Jaru trima PIRINGAN HITAM: Semarang Sa PE NE NA Retn 
EXTRA: Sab 2 3.05 An IA “- An. Semua ANAK dan TJUTJU: 33 matjam Eczeem, Kadas, 

RA. Bhnen Pake, 24 di. 0C|  Lagu2 SINTERKLAAS dan 1. R. RAHARDJO SOEROADIKOESOEMO - Djakarta. Panu, Kudis dll. jg telah lama 

EXTRA: Saptu pagi dj. 11,00 Standard POPULAIR NATAL 2. R. RACHMAT SOEROADIKOESOEMO - Pati Pn TAN KK ka tidak bisa sembuh . dengan 
Ta Sanla ana S) LAIR terkenal|) 3. R. RACHMAN SOEROADIKOESOEMO - Mes Aa an Tn 

15 matan Longplay POPULAIR, 13 Kebajoran Djakarta. . gn. Powder Adgjaib 

Mena pi PON Ket 2 CrasIC dan JAzZ | 4 M. KARTONO - Temanggung. biasa. Powder Adjaib adalah satu2 Aa AI MAN antar Ne FORT BRAVO”.! Lagu2 HINDUSTANI dari 5. KARTONO - Semarang. « ne Teen 2 - : pan SatuZ-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 
MGM Exciting Color. : FILM... k ACTAMER — 3 naa T idak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
M.G.M's Exciting ( , bithjonol. bahan ba- garansi pCt. Harga 1 botol Rp.25,— Bisa kirim seluruh 

mem 

    

Indonesia tambah ongkos kirim 10 pc. 

51200, Ratunja segala Semir Rambut Hitam 
DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar Rp. 15,— 

REK Se DPN en AS akal 
EXTRA: Saben sore dj. 3.00 » Paradise record stores 2 Ra LL LL SL LL ML 2 LA BA MAL RA BL EA LL 

EXTRA: Saptu pagi dj. 11.00 | Tenan Perguruan Nasional »Dr. Wahi din” 

ru pemberantas ku- 
man-kuman.     

  

    

    

    

    

    

    
     

        

    

  

( Super Scope) 3 Se 6 f : - NS a 

————a Lin Kenek ran Ka Sea Kita semua ingin menghadiri tiap” Harga per botol ketjil Rp. Ly 
Tenaga 2 DNA, MALAM D.M-B. (MENYELENGGARAKAN KURSUS2 2 jaan d baik'nj pda appa 0x Beng on en Da JOHN PAYNE - RONALU REAGAM (LUX S:007.009.00 (17 th)|, BAHASA INGGERIS : F3 PANAI GENgAN Be-UAIK MA. mewa, Ini semir jalah tidak panas. Dan 

RHONDA FLEKING  COLEEN GRAY Extra: SABAN SORE djam 3.001) - BAHASA DIERMAN 2 aa Sebulan Rp. 20,— Artinja: serba bersih dan tanggung tidak luntur. Garansi 100 pCt. 
F es Extra: SAPTU PAGI 11.00 |3. BAHASA BELANDA :  »” ””.” 7 ig aa be “udak Pamak Mn ea 

@riner en / (Kartu-bebas tak berlaku) 4. “ILMU PASTI : » » & 2 wa cehat: Kata 2 Aa HPA KALA NA apa Im 

: . 8 W s MEMEGANG ee Ki ee safa Dota "2 20,— perajaan tersebut akan ku- 
: 

: $ -op UKU-A: - (utk. udjian Bon PA aon (Kartubebas tak berlaku) TT ta saga uang kursus sebulan Rp. 35,— rang dapat dinikmati. Setiap 
sORTON” S7 TT ah Waah Yana eni 
EXTRA: Saben sore dj. 3.00 

  

Uang pendaftaran untuk tiap? kursus Rp. 5,— 
Menerima rombongan untuk pertengahan Desember 1956. 

  

hari memakai Bris jang ha- DIAMOND HAIRDYE 

  

  

  

  

  

  

         
      

  

      
    
    

  

        

        

        
    

    

        

  

  

        

  

  
  

  

  

    
  

  

     

       

     

      

   

     

    

   
      
     

       

    

  

      

      

     

  

  

   

       
       

       
   

   

        

    

         

  

  

(Cinemas Scope) Pendaftaran/Keter. : djam 8.00 — 12.00 dan 17.00 — 19.00 j t penting une Harga per botol besar 
Marilyn Monrce-Tom Ewell LI LA LL LL LL» rang, Hn sega: ps Tn Rp. 15,— 

»THE SEVEN YEAR ITCH” NA BE IN HA DSN DEK EA SAB tuk pemeliharaan kulit. ii (GATAL 7 TAHUN) | Naa aan tan — Harga per botol ketjil 
“Kartabebas tak berlaku. Sedia matjem2: Ditjar 1 Kp: Than 

INI MALAM PENGHABISAN: GRAMOPHONE GARRARD 
#GRIS” 57-96 (569, umur) BET Oku NAN mnana Dena “onar ena isa : : SEMIR RAMBUT HITAM 
Ma Meme pa na PHILIPS enkel 3 speed an "KASATRIJAN” Kutoardjo. Sabun wangi istimewa untuk negeri panas. Mn Pa Ta AT 
Keba Tadian PHILIPS TAPE RECORDER |Urusan: Penggelapan uang 
Pan Ci eh ag N 3 Type EL 3511: peladjar. Aa NA SEKALI MU- 

sINI MALAM PENGHABISAN : Png na naa SE Ya Silahken preksa pada: Kepada chalajak ramai diminta 5 DA AWET »INDRA" 5-79: (17 th) |. JORN PAYNE » RONALD REAGAN c bantuannja, untuk diserahkan ke MUDA. 
Dea ek put” RHONDA FLEMING « COLEEN GRAY »Paradise" recordstores| p2da jang berwadjib. NS ea Te aa ae RE LN LL LL 3zx|  ALLA ZOR 
Tea mapp," Eret Harto Iawmbondjot 85 — Simmrang. 1 EL ONO STAF Bu 605 Sz| PIL KERAS. 
sROYAL" 4907439 (17 an | Tonnessees i DIN Sta ara 2 ee 

ce D. Kumar - j ti 2 IN aa ML Aa aa 2 3 Ke 

ain Ba nee | Farfner . | 23| orang Jaki2 Mn EN, : Ni ana sn SA Ka 
: BR Taat bp - , . 1 aa 6 an y “ t . B - 

INI MALAM PENGABISAN. | “se onwicaLon BEMOZAL Pn Bei aa demak 
DJAGALAN 5.-7.-9.- (17 th) fjerita drama jang menggempar-$ - : R $ 1 P t bi Ha Kemah aja 

Pe Yen - Auyang Safi KAN ia HARU AG Lk Zalf WASIR ( : € Ora . : 5 

TUAN CHANG FUNG YUEH 1 — Jmudiarab dan Paten ng t koff ag $ 
“Atau 1 Petak. IE no Lu 

2 5 ia F - briku er Rp. ni Ia Lai 
- aa an BESOK PREMIERE BES AR! Inja terhadap segala Tn as , Kena Men. Harga 1 botol Rp. 15, Sa 3 le Zwakte). 

pROXY” 514 £ "GRIS” 5.607.099. th. Terbiki Aa at : Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weaknecc, Lost $ Pan pa Aan ea ita aa” PokoMALTA 0d Kue Bao Ao Ta Ho CI »CRY OF THE HUNTED” TEE PR aa abib M.5., RAH x : dalah penjakit j berbelanja sebal Ani Ta pa Pn al an 3 Bodjong 32, Telf 1751 Semarang an PBR it jang aa ervahaja, seperti Api dalam Sekam. INI MALAM D.M.B. 3 PN 3 p i toko2 obat. 2 Penjakit. ini timbul , karena rusaknja achlak (moreel) diwaktu 
"GRION” 5-7 9- (17th) Kebenapa, ALI AA AAA mudanja. 
Kabag SABAN SORE djam 3.00 ri 5 2 Sa ZOR PIL KERAS 
5 artu-bebas tak berlaku) B atjalah : arga per doos Rp. 30,— 

Ss Ni MANUFACTURED BY: WORLD KNOWN : c PROF. M.S. COLLER 
. : Si IOHAMED SADIK JOHRI , suara Merdeka Sen nun we 

5. 5 Dji. Teuke Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Solo. 

: : Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah Ongkos 10 Kirim uang 

lebih duiu. 1 : 

SEMUA AGEN? HARGA SAMA. 
Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang Tok Singa- 
pore” dan Toko Obat ,,Shanghai”, Pasar Debhan Ng Un 
versal Stores, Bodjong 6B, Semarangz Toko Obat HOK AN” 

. Djl. Raja 114 Magelang: K. AL Mohamed Yasin, Dil. Kepatihan 
"ia PHARMA 29 23, Pekalongan: Pooran Sporting Coy, Di. Ponttjol 40, Semarang: 

Toko Nan Djl. Nusantara 112, Maa Sulan de Boni Ni 
ti ei Hana S dis”, Djl. Srambatan 20, Solo: Toko : 5 A kah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai | ' Sumatra-Tengah: Toko Obat ELG 1 ah adangpan djang, 
Tn laki”. Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama' se- Solo: Muh. Bin Abdullah Rumah Makan 3 : ea ana 
Pa Aa knee Pa hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke- Tjirebony Toko Obat ABDULRACHMAN Dj Sia ta 

- : sung aki itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta' | . Solo (muka pendjara): Rash / Obki INgE Kn aa iga 25 
$ adan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, S1 Jogia: Toko Obat ENG NJAN Ho, Peti: ak ag perut, maka atjapkali menimbul lain? penjakit seperti, takut", SINAR BARU, (Djl. Station 5) Purwodadi: Toko 2 Toko LPAKI « eling ber-debar £ lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- Ei - 25 Semarang: Toko MINAH, Djl. Raya 65 Ma g De au 

2ncaa gg Sela tee tea Ang ben Baja ur PAN An TE nang har 52 DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT Ni, Slamet Rijadi 54 — Muh, Amin, Tjokronegaran 03,  Soloy 7 snp anaa Pe e : : a i : ' : : 33, 03 
TN GUIDO LAZZARINI -NINO MILANG #5, naganja. Ne Na an EM N, beri dan menahan EMPA B. PIAR, Pasar Tundjungan, Stand no, 81-82, SuraBhja. E 

the Protereoby CURTI  CALAMARA : : L 

ee NA onE ea Bar 2 Maa 1D Gn . SBAKAKKNKKKKKAANKAAKAKA AKN 

, jing, baru atau lama “90,5 : : 2 5 ne LS MA LL LL. 
: |Suatu ana Pe Sa Ba Ta untuk sakit batuk, bengek dan slijsma Rb. Yaa : en MAL 

sangat indah, penuh aksi dan ara- 2 untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur Rp. 20,— BARU TERIMA LAGI ena 2 , j 
: . nan 3 Ne ookaan SARYLTIN Minjak rambut guna menumbuhkan - : NA LAGI: - j 1» 
£ TiNemScopt Ia Hati Sdr. pasti akan gemetar -. djangkan rambut, dan brentikan rontoknja Paint Pa an na. Inggris H 2 M . 3 2G. V. Bouw & Waterbouwkundig 

h —coowortuae ” N gelisah melihat Lam BEE EN SA on Menanam aa ame Peka ke ne sae. Rp.10—| Djilid Ii... .@A Rp. 18,75 ari in u 0.o..&.& Aannemer R. Dioes “6 Nb 5 - Na ana pandan ya DOC HAIRDYE Tielup rambut untuk bikin hitam ME Saga La» 2350 : Joesen RIYN umpaha PER 2 rambut ditanggung tida luntur .................... Rp. 10— |Monteur Radio Tanpa : "at , PUSAT SURAKARTA — Djl. Hasanudin 44 MONROE Sa Suatu expedisi untuk me-| NTOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam Systeem 90 Hari 2 Rp. 7,50 DJANGAN LUPA #tabang " "YOGYAKA Tn TOM EWELL . Bea aa niranslan? Purbakala 3 Grms. Rp. 10— 5 Grms. Rp.15,— 10 Grms. Ilmu Huktin dan Keadilan Ki & an Tn Ta Tjabang : DJAKARTA 
Manan ega Hn EAgO di pegunungan? daratan | tinggi Danau : : , oleh Mr. Iwa Kusuma Su- & KPE RTI BIASA 1. Gandesan-ior Ta Djl. Karet 56 

Ina Roncador, Brasilia. Amerika Se- aa 1 Meng an paras DN x MIO Aang ae anta or Rp. 8,50 | 
Tatan ena aan : make-up) jg.. susa ihilangkan dengan sabun Pp. 10,— : Hk 

BA AAN Lg. Mtareka eruapah an raja, | SPROSSENCREME untuk sprossen tanda" hitam atau “ta NA ERA ENES 1 N b p E M B E R I T A H U A N 
5 i mimea, hutan belukar jang belum pernahj bekas djerawat" dll. ...... KA pen Nak Wa teka 2... Rp: 10— Noor Besok tg. 25 Nopember . Tak . 3 5 
GATAL TUDJUH TAHUN” | di-indjak oleh manusia2 beradab | yo.HATR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. Sm NG PAKAIAN 2 4 - TN Pe Len PNOMEMBER 1956 Perusahaan Pasangan istimewa dgn. Monroe penuh binatang2 buaS|pOTENSOL obat kuat istimewa Rp. 30 Puma hari Minggu j.a.d. ami telah membuka TJABANG DI DJAKARTA de- 

dan Tom dalam tjerita jang pa-| dcetiap saat mengintai mangsa- PRRGNOL suntuk Wanita toeto dapat Maak Dt ag San Mena ya ngan alamat DJIALAN KARET 56 TANAH ABANG - 

Ling padat donndn Mann Aa Kb BAG ba Ab ae oh Aa an nan Ro. TOra DIBUKA: SETENGAH HARI. Djakarta, adapun sebagai WAKIL kami adalah SDR. ' ad rara 5 Pe tai ea IU lu NABIRDEAIN Gamat glesan 4 an AN Kan Pane OB . 10,-— e ap 7 L 1 ning " : s ena ngan pen anna an Pre DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT DISELURUH 5 . danepa Menekan seba Haa Marun Peran 1 
, "ROKXY” BESOK MALAM PREMIERE 5.99 7.90 9.90 (17 th.) : ' INDONESIA. 58 : SAKSIKANLAH PERSEDIAAN BARANG2 TOKO KAMI dan djembatan2. ngun2-an, djalan2 z 
"1 Jaime DeLaRosa - » Film Philippine |Pesanan luar harus tambah 1575 ongkos kirim. i CHUSUS UNTUK : 2 : 

: Sebuah erita” 1001 Et 2 bia 1 h Kn Bapa DC Pharma Ltd. 5 ea HADIAH2 SINJO KOLAS . : DIREKTUR: 8 
Bk bak 2 aja ana Y Ba an aa na 2 3 : Untuk Anak2 Tuan dan Njonja INDRA BESOK MALAI MIERE 5.00 7.00 9. Djl. TERNATE No. 12 Djl. PINTU AIR No. 24 : Na MN ee hn 1 Aa aa ARE Sa TAS TB ai AnURA DJAKARTA MENJAMBUT HARI NATAL Hae 3 

DHALIA . Ea IANTO 2” LILINTA n? 4 2 . £ BAN LAN DM 5 
FIFI YOUNG —UDJANG HA Pn | JAgen Besar: ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta. Pohon Terang lengkap dengan hiasan2nja MENDJELANG HARI-NATAL & TAHUN-BARU 1957 $ 

5 Film Indonesia baru peta ta drama jang De Ta jang beraneka-warna. Kan mistifoni pesan: U 195 5 

HEBAT 250 3 MENU esai dn BAGA - pe H 2 Tetsp £ongkuren! 5 BAKAN PETIR "HALILINTAR" ! 6 ME Tetup Songeura Kartu-Nama Tertjetak 3 

Li | antula Bandabamoai aa Toko HIENs 100 “Bidji' dgn. envelo Rp. 20 (na INI MALAM ' ! : SN kasta. : Oo P Ta 1 Lan Pena eoata p. 33 Ongk. kirim Rp. 2, — 

PREMIERE! 41 4 Pp M I KENG BOOKSTORE BODJONG 25 — SEMRANG. Kirim Tn Ken sh Ke g pada : AG 
& 1 : $ Fit epot Buku ke At 

'GRAND” 5 & ML ii ai ang aan senam Pa ON AA MR Na An 5.00 7.60 9.00 Bet 2 Ma : 
(utk. 17 th.) v nba 2 

Extra: 5 » Ft WHATS YOUR NAME, VI AM Two-suapow, Ng) | tHis stRaNGE UM CURIOVS, 
Pena 5 sai : TNU INSUN, AN? WHATS | FRIEND OF KOY MY | OBJEET FELt TOO! KEEP 

djara 3.99 'DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5.-7.-9.- (17th) TE IDEA O" POGERSI 1 THOVGHT AI | FROM THE DIGGIN”/ 
(Widesereen) | Shang Kwan Yen Chu » “YAN THANG CHUN MUNG” TRESPASSIN' ON A THIS WAS MIS 1 | SKY! 1 WAS 1 

$ Lu Ming — Nan Ma PAN, MY RANGE2 AS LAND! TRYING TO 
Kisah sepasu- Sebuah film Tiongkok dengan tjerita jang mengharukan ! « . FIND OUT 

  kan angkatan 
Udara Ameri 
ka jg diperin- 
tahkan menu: | 
naikan tugas | 
jg paling ber-: 
bahaja pada 
tahun 1952 di 
Korea! 

WHAT IT IS! 
Roy Rogers 

N o. 2     

    

WORIZON 
am LARRY PENMELK « And Introducing CHET BAKER ane tis rrumoer 

Better sad Mirseiag hp TOM GRI « Pradnene mn WRAT DAYAK € A COKAMIAR PATIN 

— Lg 

No N NG 2   
Drama pertjintaan jang paling mengharukan tentang seorang kap- 
ten udara jang ditugaskan untuk menghantjurkan djembatan su- 

  

      

    

  

. gai Yalu..... LA .. tapi achirnja ia djatuh tjinta pada gadis , 4 ha N 7, : 

PN na Na TERIMA LAGI MODEL BARU Ma aa 2 
Dodaih h idiha ben Ng aman Bisa lihat di BTALAGB kami. : aa € 1g 
Disudatas. Le eta, Ta dalam Na — Siapa namamu, orang Indian, dan apa maksudmu masuk ke — Benda jang aneh ini dia — Saja djuga begitu Ingin 

“.« tapi setelah ia berada dalam rang Tn AA pe KAL Aa KAKEK KTM KK 1 dalam daerah peternakan saja? tuh dari langit! Saja mentjo tahu! Teruskan menggali! 
#enkh ear an kak . mendadak sontak kebahagiaan Bg — Nama saja Two-Shadow, teman Roy Regers! Saja kira ini ba untuk menjelidiki — apa AA EN 

maan Nu ad Type Perti SEMARANG” Idzin No. 3498/M1/A/171. jehahntat Statuta benda IM 

u 
y 

  Ou oi msk asas Man!


