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A.S.- Inggris Bitjarakar € 
Kegentingan Syria 

AMERIKA SERIKAT dan Inggeris kini mengadakan konsul- 
tasi tingkat tinggi dengan maksud mentjegah kesulitan baru di 
Timur Tengah disebabkan oleh kegentingan antara Syria dan Irak, 
Gemikian hari Rebo diberitakan di Washington. Berdasarkan ke 
terangan2 jang diperolebnja, kedua negeri Barat tadi merasa kua 
tir bahwa anasir2 pro komunis di Syria jang dipimpin oleh kolo 
nel Hamid Sarrai, akan mengadakan coup dan membentuk suatu 
pemerintahan jang pro Uni Sovjet. Kesimpulan2 lainnja jang di- 
peroleh oleh kedua negara tadi dalam konsultasinja itu adalah 
(1) berita2 tentang pengiriman alat sendjata Sovjet ke Syria dibe 
sar-besarkan dan (2) Syria mungkin tidak tjukup kuat untuk me 
lakukan gerakan mililter terhadap Irak. Menurut para ahli Ameri 
ka tentang Timur Tengah, hubungan Syria — Irak sedjak dulu 
memang tidak baik. Dimasa jang lampau hubungan mereka sering 
genting tapi tanpa mengakibatkan peperangan. (Antara — Reuter) 

     

Perang Bisa - Berkobar 
#Lagii:Di Mesir- B4 

Bila Pasukan? Inggris-Perantjis Dan Israe 
Tidak Ditarik, Mundur — Peringatan 

: Ali Sabri 
WING COMMANDER Mesir Ali Sabri, penasehat politik 

      

presiden Nasser, malam Kemis memperingatkan, bahwa bila 
pasukan2 Inggris/Perantjis/Israel terus tidak ditarik mundur 
cari wilajah Mesir, maka banjak tindakan2 jang dapat diambil 
oleh Mesir, tapi tak dapat didjamin bahwa tindakan2 tadi tak 
akan timbuikan perang dunia. 

5 | Bila tentara2 aggressor 

  

Fi Ikali kemungkinan bahwa pertem 
Putusan Ka- puran akan berkobar lagi di Me 

| b t M | Mesir diluar negeri telah meng A3 ce 1 enge ambil tindakan2 berkenaan tawa 
$ H - ran2 negeri2 asing untuk mengi 

rimkan pasukan2 sukarela. Ke 
dutaan tadi telah mempersiap 

Adalah Putusan Jang kan daftar orang2 sukarel, dan 

Bulat Dan Didukung 
Semua Anggauta Ka- 

: binet 

mentjatat pula pengalaman? mi 
liter mereka is diperlukan, hing 
ga dengan demikian telah siap 
sepenuhnja setiap saat. kata 
Sabri, dan kedatangan pasukan? 

. : sukarela itu hanja ditunda untuk 
KABINET dalam sidangnja Ke| sementara. 

mis siang kemarin jang berachir 
sdjam 15.00 telah membitjarakan 
dan menjelesaikan pekerdjaan2 
perundang2an dan routine. An- 
tara lain diputuskan bahwa Ka 

menjetudjui pembentukan 

Panitya Interdepartemental jang 
diberi tugas merantjangkan suatu 
Undang2 atau Peraturan lain 
bagi Pemerintah jg merumuskan 
azas jang terkandung dalam pasal 
35 Undang2 No. 29 th. 1954, 

Bila misi polisi PBB ga- 
gal, harus ditarik. 

Mengenai polisi darurat PBB 
Sabri katakan, bila pasukan2 po 
lisi tadi gagal melakukan missi- 
nja di Mesir, "maka Mesir akan 
berhak untuk minta penarikan 
kembali pasukan2 polisi tadi. 
Mendjawab pertanjaan2 jang 

kemudian disiarkan oleh radie 
Kairo, dikatakannja, bhw. Mesir 
jang telah minta supaja pasukan2 

Tn » t negara R.l. pn darurat PBB didatangkan 
1 | Komandan2 dan mempu -“Mesif. Kg 

njai hak penjerahan perkara. Men Selandjutnja didjelaskannja, teri Penerangan Sudibjo atas per 
tanjaan pers menerangkan, bhw. 
Kabinet telah “ membitjarakan 
pula nota Masjumi kepada Peme 
rintah dan pembitjaraan itu ma- 
sih dkan dilandjuikan dalam si- 
dang Kabinet jad. '” 2 

Mengemaii surat permintaan ber 
henti Wakil Presiden Hatta, Men 
teri Penerangan hanja mengata 
kan bahwa surat itu mendapat 
perhatian Pemerintah. 2 

Atas pertanjaan mengenai -pu- 

bahwa Mesir-lah jg bertanggung 
djawab untuk membersihkan Te- 
rusan Suez. PBB akan hanja me 
njediakan bantuan tehnik dan 
keuangan, dan tak berhak untuk 
menjelenggarakan Terusan Suez. 

Liga Arab peringatkar 
P.B.B. lagi. 

Sementara itu: P.M. Lebanon 
Sami Sohl & Ahmad Choukery. 
wakil sekdjen. Liga Arab, hari 
Rebo memutuskan untuk meniam 

  

ntara2 tetap 
' berada di wilajah Mesir besar se 

(sir. Kata Sabri, kedutaan2 besar 

: 3 

. Shepilov Punja 
Informasi2 Jang 
Tak Bisa Dibantah 
MENTERI "luar negeri Uni 

Sovjet, Shepilov, malam Kemis 
menerangkan bahwa ia mempu- 
njai ,informasi jang tidak bisa 
dibantah” bahwa Inggris, Peran- 
tjis dan Israel hendak menjerang 
Mesir, Syria, Libanon dan nega- 
ra-negara lainnja jang terletak 
Gekat mereka. Tetapi Uni Sovjet 
sudah bertetap hati untuk mem- 
pertahankan perdamaian dunia, 
demikian Shepilov sewaktu ber- 
henti sebentar di Kopenhagen 
dalam perdjalanan pulang ke 
Moskow dari New York, dimana 
ia menghadliri sidang  Madjelis 
Umum PBB. 

Syria bantah  memper- 
oleh sendjata Uni Soviet. 

Dalam pada itu perdana men- 

Rebo membantah berita2 jang me 
ngatakan bahwa Syria memper- 
oleh alat sendjata Sovjet. Banta 
han itu diutjapkan oleh Assali 

tang benar-tidaknja — keterangan 
djurubitjara kementerian luar ne- 
geri Amerika Serikat di Washing 

djata2 ringan Sovjet telah tiba di 
Syria. 

: Syria berpolitik bebas. 
Seterusnja pemerintah Syria 

hagi Rebo telah menjampaikan 
nota kepada kedutaan2 Amerika 
Serikat dan Uni Sovjet, dalam 
'mana didjelaskan - bahwa Syria 
mendjalankan politik bebas,  de- 
mikian dengan resmi diumumkan 
di Damaskus: 

Djurubijtara - kementerian luar 
negeri Syria menerangkan bahwa 
Syria mendjalankan politik nasio 
nal Arab berdasarkan netralitet 
iang positif dan tidak menjertai 
olok jang mana djuga dan tidak 
mau ikut dalam ,perang dingin”. 

(Antara). 

PENULIS2 ASIA DI 
$ NEW YORK. 

Persiapan2 untuk mengadakan 
kanperensi. .para. penulis . dari 
Asia, jg akan diadakan di New 
Delhi. dalam bulan Desember 
jad. ini, telah mendapat banjak 
kemadjuan, demikia, kata Doc- 

KONP. 

   

teri Syria, Sabri el Assali, hari 

kepada pers jang menanjakan ten | 

ton jang mengatakan bahwa sen. 

  

   
cam rn 

  

Nota Masju 
mi ,,Dibo- 

KETUA Umum Masjumi, Moh. 
Natsir, menjatakan atas pertanja- 
an2 pers, bahwa ia sendiri tidak 
mengerti, bagaimana Nota Masju 
mi kepada Kabinet jang maksud 
nja bersifat korektip itu bisa di- 
siarkan dim pers. Natsir mendje- 
'laskan, bahwa sampai Kemis 
siang kemaren Pemerintah belum 
memberikan djawaban atas Nota 
Masjumi itu. 

' Sementara itu. freksi2 pemerin 
|tah lainnja atas pertanjaan "An| 
tara” menjatakan sikapnja jg pa 
sip. karena menganggap, bahwa 
Nota Masjumi itu adalah sesua 
tu hal intern Masjumi. 

| Nota Masjumi itu disiarkan se 
tjara luas oleh beberapa surat 

fjorkan'
? | 

6 Perkara 

dari Bandung. 
Beberapa orang diantaranja, se- 

kenakan hukuman disiplin   kabar di Ibukota, jg menjatakan, 
bahwa isinja entara lai, mentiela 
berbagai beleid Kabinet 
rang. (Antara). 

sa Tentara Agung dikenakan ,,ta- 
hanan-rumah”, jakni Kolonel Sa 

seka-Ppari, Kolonel S. Bratamenggala 
dan Major L£. Dje.lani. 

  

ini beritanja itu diperoleh dari 
kota Albania. 

Ini adalah berita jg pertama 
tentang kerusuhan2 besar ding 
gara blok Sovjet jg dikuasai oleh 
E. Hoxha seorang pengikut Sta 
lin jg mengetjam keras Presiden 
Yugoslavi. Josef Broz Tito. Be 
rita itu mengatakan - bahwa ke 
adaan ekonomi di Albania Uta 
ra “sangat djelek” dan banjak 
Orang mati kelaparan. Dikata 
kan selandjutnja bahwa orang2 
jo melarikan diri .kebukit2 itu 
berasal dari daerah sebelah uta 
ra dimena penduduknja sangat 
memusuhi pemerintahan Hoxha. 
“Tindakan2 kini sedang  dilaku 
kan untuk mentjegah terdjadinja 
sematiam ”Hongaria”, kata hari 
an "Borba”. dan penduduk2 ber 
tanja2 spakah akan terdjadi ke 
rusuhan2 jg tidak pernah terdja 
di-di Albania. 

. "Tidak seorang Albania-pun 
ig berani memperlihstkan simpa 
ti sedikitpun kepada Tito karena   tor Mulk Raj Anand, seorang 

penulis India kepada pers hari 
Senen. j 

takut ditangkap atau dideporta- 
sikan”, kata harian ”Borba”. 

(Antara). 
    tusan Kabinet hari Rebo .ibl. 

Menteri mengatakan, bahwa ke- 
putusan Kabinet mengenai Ang 
katan Darat - seperti ig diputus- 
kan Kabinet hari Rebo itu ada- 
lah bulat dan didukung semua 
anggauta Kabinet. Tentang tinda 
kan selandjutnja terhadap Lubis 
setelah dikeluarkannia pengumu- 
man hari Rebo itu Menteri Pene 
rangan mengatakan. bahwa ber- 
dasarkan PP No. 35 th. 1954 pa 
sal 15 Lubis harus diberhentikan 
untuk sementara dari djabatan- 
nja. Menteri tidak bersedia mem 
beri djawaban tentang berapa 
Opsir ig tersangkut dalam usaha 
coup jg dipimpin oleh Kolonel 
Lubis itu. (Antara). 

paikan peringatan Iagi kepada 
PBB, bahwa masih terus adanja 
pasukan2 Inggris/Perantjis di wi 
lajah Mesir merupakan antjaman 
akan meletusnja perang umum di 
|Timur Tengah. 

Putusan tadi - diambil dalam 
pertemuan, jang dihadliri djuga 
oleh menteri luar negeri Lebanon 
dan membitjarakan masalah2 Ti- 
Imur Tengah bertalian dgn reso- 
lusi Madjelis Umum PBB. 

Choukery seperti diketahui ada 
lah ketua delegasi Syria di PBB. 

Sementara itu sekretariat Liga 
Arab dalam kawatnja kepada pe 
merintah Lebanon minta : 

1. supaja Lebanon berusaha 
agar negara2 Amerika Selatan, 
terutama Venezuela, menghenti- 
kan pengiriman? persediaan? dan 
terutama minjak kepada Inggris 
dan Perantjis. 2. Supaja kong- 
res ekonomi antar-Arab, jg atas 
usul Irak sedianja diadakan di 
bulan Desember ini, ditunda hing 
ga dalam bulan Djanuari. 

(Antara-AFP) 

4000 Polisi PBB di Me- 
sir dim. dua minggu ini, 

Sek. djen. PBB Dag Hammars- 
kjoeld sementara itu pada hari 
Rebo mengumumkan bahwa kira2 
4000 orang pasukan PBB akan 
ditempatkan di Mesir dlm waktu 
dua minggu ini. Tetapi PBB meng 
hendaki pasukan polisi jang ter 
diri dari kira-kira 6000 orang. 

Demikian Hammarskjoeld jang 
mengumumkan hal tersebut sete 
lah Perantjis membantah berita2 
jang mengatakan bahwa ia men- 
datangkan tank2 baru di Port 

  

duki Militer 
India 

Pakistan Mengada Pd 
P. B5. 5. 

WAKIL Tetap pemerintah Pa- 
kistan dalam PBB, Mohammad 
Mir Khan, telah menjampaikan 
surat a/n pemerintahnja jang ber 
isi pengaduan tentang persoalan 
daerah2 Jammu dan Kashmir ke- 
pada Dewan Keamanan PBB. Di- 
terangkan dalam suratnja itu sua 
tu pengaduan pemerintah Pakistan 
atas ,dimasukkannja daerah2.- Ne 
gara Jammu dan Kashmir. jang 
kini diduduki militer India, ke- 
dalam lingkungan wilajah India”. 

Djuga diterangkan olehnja  le- 
bih landjut mengenai UUD jang 
mengandung Clsusule - pemasukan 
daerah2 tersebut jang diterima 
oleh Madjelis Konstituante di Sri- 

  
ragar. Kemudian dirainta perha- AP 21 Pala 2 
tian anggauta2 DK-PBE menge- Said dan berdjandji akan mena 
nai persoalan jang dihadapi peme |rik lebih landjut satuan2nja se- 
rintah Pakistan itu. dan agar se- |tibanja” pasukan Yugoslavia di 
terusnja mengadakan tindakan2 
untuk mengusahakan penjelesaian 
dgn pemerintah India (Ant.-Reu- 
ter) 

Pendapat Us 
man Pribadi 
KETUA Seksi Pertahanan 'Par- 

lemen, Sjarif Usman, atas perta- 
njaan ,,Antara” tentang  ketora- 
ngannja jang diberikan kepada 
pers mengenai soal Angkatan Da 
rat jang kini discsalkan oleh be 
berapa anggota seksinja, mena- 
rangkan, bahwa keterangannja ke 
pada pers itu adalah pendapatnja 
pribadi, djadi bukan pendapat | 
Seksi Pertahanan Parlemen. 

Sjarif Usman mendjelaskan, bah 

PortsSaid. (Antara). 

SOAL MINJAK ANTARA 
... SYRIA DAN IRAK. 
Anwar Alshalal, presiden kong 

bagikan minjak di Syria, 

njak dgn pembesar2 Irak. 

  
minggu ini akan tiba di Bagdad f 
guna membitjarakan masalah mi hindarkan 

wa fungsi dari Seksinja  hanja| rat selaku Penguasa-Militer Djen.- 
bersifat teknis dan seksinya itu 'Major A. H. Nasution dalam 
tidak berhak menentukan sesuatu 
sikap politis. 

: kannja hari Rebo kemaren dulu 
Dalam hubungan ini ia menjata 

kan, bahwa anggota2 Seksinja bo- 
leh sadja menjatakan sesuatu pen 

(pengumuman resmi jang dikeluar 

tentang ,.ditjabutnja kembali Per 
aturan PKM 001/9/'56”, menjata 

dapat Yain daripada pendapat Sja-| kan, ' bahwa penarikan kembali 

rif Usman sebagai ketua  Seksil peraturan tsb. didasarkan atas 
Pertahanan. 1 Me apa Teadaan 

Seperti sudah dikabarkan, pen- pertimbangan,  ,/karena € 
Gapat Sjarif Usman jang telah 
kita siarkan itu disesalkan oleh 
dua orang anggota Seksi Pertaha 
nan, jaitu IK. H, Muslich (NU) 
dan E. Moh. Mansjur (PNI), ser- 
ta akan diprotes oleh Njonja. Sa- 
lawati Daud (PKI) — (Antara), 

9/56 itu, telah 
reda, 

sekarang   
tariknja kembali peraturan tsb. 

  

Liang dimaksud dalam PKM 001/ 
me- 

Dalam pendjelasan terhadap di 

(er ke-VI A.S. itu dengan ,,Car 

r 

Proses LiberarisasiDiNe 
5 Pk: - g gara Eropa Timur 

Bisa Berdjalan Lebih Tjepat Bila Negara2 
Lain Tidak Ikut Tjampur — Kats Ruslan 

Abdulgani 
DALAM PIDATONJA di Sidang Madjelis Umum PBB 

pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani me 
nerangkan bahwa ,,liberalisasi” resim2 komunis Eropa Timur 

  
| 

Albania Djuga Mau 
nMeniru" Hongaria? 

Timbul. Kerusuhan2 Bersendjata— Karena 
Keadaan Ekonomi Sangat Djelek — 

Tnlis ,,Borba"' 
HARIAN PARTAI KOMUNIS Yugoslavia ,,Borba” me 

ngatakan hari Selasa bahwa telah terdjadi gelombang kerusu 
han2 dan penangkapan besar2an dinegara komunis tetangganja 
jakni Albania. ,,Borba” mengatakan bahwa sedjumlah orang2 
Albania melarikan diri kebukit2 dengan membawa sendjata 
dan polisi rahasia mengirimkan 
kamp konsentrasi. Menurut harian Partai Komunis Yugoslavia 

sedjumlah besar orang2 ke 

korespondennja di Tirana ibu 

aa aus ca 

bagaimana diketahui, ketjuali di- | Djenderal 

8. 

L 15PerwiraA.D. Dipe- 
riksaKedjakTent Agung 
Semuanja Berasal Dari Djawa Barat — Penjelesatan 

“ Jang ferang' Melanggar Hukum Akan 
| Melalui Saluran2 Hukum Pula 

-SAMPAI SAAT INI sedjak terdjadinja apa jang disebut ,,peristiwa pertjobaan perebu 
tan kekunsaan” oleh sedjumlah perwira2 Angkatan Darat baru2 ini, pihak Kedjaksaan Ten 
tara Agung telah melakukan pemeriksaan2 atas diri lebih kurang 15 perwira Angkatan Da 
rat jang dituduh ferlibat dalam usaha atau pertjobaan untuk melakukan coup @etat Itu. Dc 
mikian menurut -keterangan2 jang diperoleh ,, Antara” hari Kemis siang kemaren. Dari lebih 

| kurang 15 orang perwira jang sedang dalam tingkat pemeriksaan itu, antaranja terdapat be 
berapa orang Kotonel, seperti S. Sukanda Bratamenggala dan Sapari, beberapa orang Let 
nan Kolonel perwira2 berpangkat Major, Kapten dan Letnan, baik dari Djakarta maupun 

Djaksa Tentara Agung Letnan 
Suprapto, mengenai 

oleh | persoalan diatas atas pertanjaan” 
KSAD, djuga atas perintah Djak-|,.Antara” Kemis siang kemaren 

menerangkan, bahwa pemerik- 

saan2 terhadap dJiri anggota2 Ang 
katan Darat jang dituduh tersang 
kut dalam apa jang disebut ,,per- 
tjobaan perebutan kekuasaan”, 
dewasa ini masih terus berdjalan 
dengan giat. Ketjuali anggota? 
Angkatan Darat itu, pihak  Ke- 
diaksaan Tentara Agung  djuga 
dewasa “ini sedang giat melaku- 
kan pemeriksaan atas diri orang2 
jang dianggap dapat didjadikan 
saksi2 dalam usaha pemeriksaan 
jang sedang dilakukan itu. 

Djaksa Tentara Asung Suprap 
to atas 'pertanjaan tidak bersedia 

menerangkan berapa  djumlah 
Ian siapa nama anggota2 Angka- 

tan Darat jang sedang diperiksa 
karena dituduh terlibat dalam 
usaha tsb., tapi dalam pada itu 
menegaskan, bahwa baik anggo- 
ta2 Angkatan Darat maupun sak 
si2 jang sedang diperiksa atau   

  

Bagdad 
$Geger 

Opsir-Opsir Ircg Jg 
Pro Mesir Ditengrap 
KANTOR. Berita Timur Te- 

ngah (M.EN.A.) mendapat beri 
ta bahwa di Bagdad, ibukota 
Irak telah terdjadi demonstrasi 
menentang pemerfaiah  Iraa. 
Siaran K.B. MENA pada ' hari 
Rabu tsb. selandiataja menesrang 
kan bahwa dalam ' demonstrasi 

   

berdarah itu telah 'djatuh seba- | 
menemar gai korban 22 orakz: ( 

adjalnja sedang 60 orang lainnja 
luka2. Disamping itu  banjak 
para demonsiran ditangkap dan 
dihadiar. Berita ini didapat olch 
MENA dengan mengutip berit2 
dari Damaskus iang mendapat 
keterangan2 dari pengungsi2 po- 
htik. 

Lebih djauh diberitakan djuga 
bahwa sedjumlah opsir - tentara 

Irak telah ditangkap karena me 

reka tidak mau memberikan per- 
bekalan berupa bahan bakar (mi- 

njak) dan amunisi kepada kapal2 
terbang Inggris jang berpangka- 

lan di lapangan terbang Habba- 
nia, Irak, pada masa2 serangan 

Inggris-Prantjis-Israel —— dilantiar- 
kan terhadap Mesir. (Ant.-UP). 

aKan dapat berdjalan lebih tjepat, andaikata negara2 lain tidak | 
ikut tjampur. Dinjatakan selandjutnja, bahwa pertumpahan | 
darah di Hongaria baru2 ini menghalang-halangi proses libera 
lisasi itu. ,,Hal ini sangat kami sesalkan,” kata Menteri Abdu! 
gani. 

Armada Inggr. 
.Dipotong Dja 
lan” Oleh A.S.? 
LORD KILLEARN, bekas duta- 

besar Inggris untuk Mesir, jang 

namanja pernah dikenal di Indo- 

nesia pada masa2 pergolakan ber 

sendjata mempertahankan kemer- 

dekaan R.I., dan kini anggauta 
Madjelis Tinggi Inggris, dalam si 
dang Madjelis tersebut hari Rabu 
telah  mengadjukan ' pertanjaan2 
tentang kebenaran berita2 pers jg 
mengatakan bahwa. ketika hampir 
mendekat Mesir Tentara Penda- 
ratan Inggris dipotong djalannja 
oleh armada ke-VI Angkatan Laut 
Amerika Serikat, dan kebenaran 
berita2 adanja pertukaran  sinjal 
antara Komandan2 kedua Ang- 
katan termaksud. 
Mendjawab Hailsham — ,,First 

Lord of Admiralty” - dengan me 
ngatakan bahwa dalam masa itu 
Armada ke-VI A.S. ada di Laut 
Tengah. Menurut berita jang di- 
terima oleh. Panglima Inggris un- 
tuk Laut Tengah, Laksamana Mu 
da Brownby, tugas Armada A.S. 
disana jalah untuk - melindungi 
orang2 Amerika jang ada disana, 
dan mengungsikan mereka ini da- 
ri daerah2- pertempuran. - Tidak 
ada hubungan antara Armada ke- 
VI A.S. tersebut dengan Tentara 
Pendaratan Inggris. Jang ada ja- 
lah hubungan (kontak) antara Ar- 

rier Task Force” Inggris. Dite- 
rangkan lebih djauh oleh Hails- 
ham bahwa isi kontak ini jalah 
pertukaran  sinjal perseorangan 
antara 2 laksamana, jang disusul 

si jang menjaring dan membagi-joleh tawaran2 dari masing2 Ang- 
dalam katan untuk mengadakan kerdja- 

ama setjara maksimum dlm rang 
ka misi masing2 jaitu untuk meng 

insiden2 tjampur  ta- 
Ingan karena salah faham. 

' 
selandjutnja dinjatakan, bahwa diberupa pembatasan diri 

waktu achir2 ini setelah dikeluar 
kannja Peraturan Pemegang Ke- 
kuasaan Militer No. 001/9/'56 
tgl. 14 September '56 tampak 
bahwa gedjala2 buruk jg dilarang 
oleh peraturan tsb. telah mereda 
Hal ini berarti, bahwa tampak 
adanja pengertian jang baik dari 
pers terhadap ' djiwa peratutar 
itu, sehingga KSAD pertjaja, bhw 
dari pihak pers sendiri dapat di! 
harapkan kesadaran dan penger- 
tian tentang hubungan erat an- 
tara pengeluaran pendapat dan 
keselamatan Negara, dgn akihat   

"Lebih2 karena kesulitan2 di 
Hongari, dibawa kedalam lingku 
ngan perang dingin. Keamanan 
Un. Sovjet mendjadi tersangkut 
dalam peristiwa itu”. Menurut 
Menteri tsb, dalam usaha meme 
tjahkan soal tsb, PBB tidak bo- 
leh lupa, bahwa suatu penjelesai 
an ig tjiepat dan lajak tidsk akan 
tertjapai selama soal itu tidak di 
pisahkan sebaniak2nja dari kepen 
tingan2, dan sentimen2 perang 
dingin. 

Abdulgani lebih djauh menga- 
takan, bahwa Indonesia. menjam- 
but dengan gembira perubahan2 

setjara damai jang terdjadi di Po 
landia. Ia menjokong tuntutan 

banjak delegasi dalam PBB, su- 
baja pasukan? Inggris,  Perantjis 
dan Israel ditarik seluruhnja dan 
tanpa sjarat dari Mesir. Penjele- 
saian dari soal2 jang berhubung- 
an dengan peperangan di Timur 
Tengah 'baru2 ini tidak dapat di 
rantjangkan atau  diperbintjang- 
kan dengan hasil baik, sebelum 
pasukan2 tsb. ditarik. 

Achirnja ia menjatakan, bahwa 
negara2 besar, jang menurut Pi- 
agam PBB bertanggung djawab 
atas perdamaian dan keamanan, 
telah merusak Piagam, perdemai 
an serta keamanan itu dengan 
Jigunakannja kekerasan oleh me 
ieka. Penggunaan kekerasan itu 
demikian kedjinja, sehingga tim- 
bullah pertanjaan spakah - nega- 
ra2 itu masih dapat dinamakan 
spendjaga perdamaian dan ke- 
amanan”. Demikian Ruslan At- 
dulgani dalam Sidang Madijelis 
Umum PBB, menurut UP. (Ant.)   

Dasar2 Alasan Ditjabutnja Kembali 
Perataran K.S.A.D. Tentang Pers 

KEPALA STAF Angkatan Da dalam 
tengeluarkan pendapatnja. 
Mengingat akan hal itu semua, 

maka KSAD berpendapat  per- 
aturan tgl. 14 September itu ti- 
dak perlu lagi. 

Sementara itu terhadap pelang 
garan2 baik dalam soal tulisan 
maupun tjetakan jang terdjadi 
setelah ditjabutnia peraturan K.S. 
A.D. itu, akan diambil tindakan2 
menurut saluran hukum jang se- 
karang berlaku. Demikian pendje 
lasan Penguasa Militer KSAD 
Djenderal Major A. H. Nasution.   

   

Lamhuga Kebudajann ledongata 
. Kon Bateviaasoh Gennotechep 
jan Karate any /atapre 

  

Djuga Perti 
:Pertahankan 
Bung Hatta 
BERHUBUNG dengan niat 

Dr. Hatta untuk meletakkan dja 
batannja sebagai Wakil Presiden 
pada tanggal 1 Desember, maka 

juarkan sebuah pernjataan jang 
mengatakan bahwa tidaklah tepat 
Bung Hatta meletakkan djabatan 
sekarang ini. Menurut Perti, tena 
ga Haita dibutuhkan dalam sua 
sana dewasa ini. 

Partai ita akan membantu se- 
mua usaha jang dapat mengha- 
langi pelaksanaan niat Wakil Pre 
siden itu. 

Pernjataan, jg. ditandatangani 
oleh Ketua Dewan Partai Terting 
gi H. Siradjuddin Abbas itu, di- 
seluarkan sesudah Dewan Partai, 
Pengurus Besar, anggauta2 frak 
si Perti dalam Parlemen dsb. me 
ngadakan rapat. t 

1 parkan dunia sepakbola, karena 

kali karena sediak semula kes. 

kenal menjerah. Pertahanan 

bus. Keeper Saelan berkali-kali 

lain-lain pemain 

nja).   Perda teki, 
Li it dan stand masih 

          

     

heppan" 

    

Partai Islam Perti telah menge- 

didengar 'keterangan2nja itu, se 

mua berasal dari daerah Djawa 
Barat dan sampai sebegitu djauh 
tidak ada dari daerah lain. 
Pemeriksaan terhadap diri ang- 

gcta2 Angkatan Darat jang ditu- 
duh terlibat dalam ,,kegiatan2 po 

litik” ita, ketjuali dilakukan Ke- 
Gjaksaan Tentara Agung,  djuga 
oleh lain? instansi hukum seperti 
CPM, tetapi pimpinan pemerik- 
saan2 itu semua langsung -ber- 

ada dibawah Kedjaksaan Tenta- 
ra Agung. 

Dari pihak Kedjaksaan  Ten- 

fara Agung sendiri, ketjuah Djak 
sa Tentara Agung Letnan Dien 

Jeral Suprapto, djuga turut. ak- 
tip dalam usaha pemeriksaan ter 
sebut, Djaksa Tentara Tinggi 
Kolonel Mr. Suhartono dan Djak 
ia Tentara Tinggi Kolonel Mr. 
Senoadiji. 

Diaksa Tentara Agung dalam 
pertjakapan selandjutnja mengu- 
langi keterangannja kepada ,,An- 
tara” beberapa waktu jang lalu, 
jang pokoknja menjatakan, bah- 
wa djika dalam pemeriksa2 ini 
anggota2 Angkatan Darat itu ter 
bukii bersalah melakukan per- 
buatan2 jang melanggar segi2 hu 
kum, maka sudah selajaknja di- 
pertimbangkan penjelesaian per- 
karanja melalui saluran2 hukum, 
jakni dimadjiukan kemuka sidang 
pengadilan militer djika mercka 
akan dituntut. 

Seterusnja dapat diwartakan, 
bahwa setelah mengadakan pem- 
bitjaraan2 dgn KSAD Nasution, 
bari Rabu ini Panglima Tentara 
dan Territorium I ,,Bukit Baris- 
an”, Kol. Simbolon, pulang kem- 
bali keposnja di Medan. 
Djurubitjara A,D, Rabu siang 

menerangkan, bahwa - pembitjara- 
an2 jang diadakan antara KSAD 
dgn Kol. Simbolon tentang pelak 
sanaan timbang-terima Komando 
T.T.I, Bukit Barisan” telah men 
tjapai kata-sepakat untuk dilaksa- 
nakan dalam waktu jang dekat 
ini. Pengoperan Komando tsb ti- 
dak djadi dilaksanakan kevada 
Kol. Z. Lubis seperti direntjana- 
kan semula, berhubung dengan 
tersangkutnja. Kol. Lubis dalam 
suatu ,.perkara”. Pengganti. Kol. 
Lubis untuk memangku djabatan 
Panglima T.T.I., akan diumumkan 
pada waktunja. Demikian Penad. 

Sementara itu mengenai penje- 
lundupan2 didaerah Sumatera Uta 
ra jang terkenal dgn sebutan ,,per 
istiwa Teluknibung"”, djurubitjara 
A.D, menerangkan, bahwa terha- 
dap peristiwa itu pihak Kedjak 
saan Agung telah memutuskan, ti- 
dak akan melakukan sesuatu pe- 
mnuntutan. Keputusan Kediaksaan 
Agung tsb. diambil setelah Ke- 
djaksaan Agung memeriksa bu- 
ku-buku (keuangan) jang diperlu- 
kan dan setelah memperoleh kete 
rangan2 dari Major Nelang jang 
bertindak sebagai utusan dari 
Kol. Simbolon. Demikian djurubi- 
tjara A.D., jang dalam hubungan   

waktu setempat atau kira-kira djam 13.00 wakta Diawa. 
susunan pemain kes. Indonesia waktu berhadapan dengin 
Rusia ita adalah sbb.: Keeper Saelan. Back kiri Chairuddin dan 
kanan Rasjid. Gelandang dari kiri kekanan: Liong Houw, Kiai 
Sek dan Ramlan. Barisan depan dari kiri kekanan: 
Him Tjiang, Danu, Sian Liong dan Witarsa, Pertandingan dipim 
pin oleh wasit dari Djepang. Hasil C—0 tidak terduga sama se- 

akan mendjadi djuara sepakbola Olympiade di Melbourne 
Meskipun dalam pertandingan ini kes, Indonesia terns menerus 
mendapat gempuran seru dari kes. Rusia, tetapi djago2 kita tidak 

kes. Indonesia jang 
dari kiri sampai kekanan laksana badja jang susah dapat ditem- 

ini menundjukkan kepada, pengu- 

ME Pap pp ageng “ wap apapangan 

Indonesia-Rusia 0-0 
Kes, Indonesia Menggemparkan Seluruh 
Dunta Sepakbola Di Olympiade Melbourne 

KESEBELASAN Indonesia dalam pertandingan ig pertama 
uzali digelanggang Olympiade di Melbourne 
kemarin dalam menghadapi kesebelasan Rusia benar2 menggem- 

pada hari Kemis 

kes. Indonesia berhasil memper- 
tahankan kedudukannja 0—0, meskibun waktu pertandingan di 
perpandjang lagi dengan 2 X 15 menit stand masih tetap 0—9. 
Dengan hasil ini maka pertandingan antara kes. Indonesia — kes, Rusia akan diulangi lagi pada hari Saptu besok va: dpan 

apun 
kes. 

Ramang, 

Rusia sudah mendiadi favoriet 
itu. 

membentang 

menterfjengangkan seluruh pe- 
nonton karena tangkanan2 bolanja jang mentakdjubkan, Dianta- 
ranja keeper Saelan telah 2 kali menielamatkan bentengnia dari 
tembakan2 jang menggeledeg dalam djarak 2 dan 3 meter, Djura 

menundiukkan keuletannfa hingga Tai mendanai 
sympathie dari selurah penonton, terutama karena beberava dari 
pemain2 kes. Rusia memperlihatkan sikapnja jang tidak elegant 

(adl. sengadja membuat handsball, menjepak dari belakang disb.- 
Sesudah pertandingan berlangsung 2 X 45 menit ternjata 

stand 0—0, maka waktu pertandingan diperpandjang lagi dengan 
djuga tetap 0—0. 

      

a 

    

  

: HARGA LENGGANAN: 

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

LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 

»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 14,— & Rp. 3— — Rp. 17,— 

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

ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp.0,75. Minggu Ini” Rp. 1,— 
  

muman jang telah dikeluarkan 
pimpinan A.D, di Djakarta bebera 
pa waktu j.l, sekitar ,,peristiwa 

|Teluknibung” tsb. 
| Pengumuman A.D. jang 
sud, pokoknja menjatakan, - bah- 
|wa segala persoalan jang berhu- 
| bungan dgn apa jang disebut ,,pe- 
injelundupan besar?2an” dari Teluk 
Inibung, setelah diselidiki dengan 
seksama, telah diambil oper oleh 
KSAD, jang djuga telah memper 
tanggung-djawahkan segala sesua 
tu dalam hubungan itu kepada pi- 
hak instansi penuntut-umum dan 
pemerintah. 

dimak   
Dalam pengumuman A.D. bebe 

rapa waktu jl. mengenai per- 
soalan diatas, djuga  dinjatakan, 
bhw hasil2 jang diperoleh dari 
,spenjelundupan” di Teluknibung 
itu, jang seluruhnja berdjurnlah le 
bih kurang Rp. 64.000.090.——, dipa- 
kai untuk beaja2 pembangunan 
asrama2 baru dalam lingkungan 
daerah T.T.I., jang sebagian be- 
sar sangat buruk sekali keadaan 
nja, dan bahwa peristiwa itu se- 
landjutnja akan diselesaikan se- 
tjara integraal. 
Djurubitjara A.D. atas pertanja 

  

an2 membenarkan berita2 jang 
tersiar tentang dipanggilnja Pang 
lima Tentara dan Territorium VI, 
Kol. Abimanju oleh pihak pimpi 
nan A.D., dalam hubungan so: 
"jang timbul dalam A.D. pada wak 
tu achir2 ini (Antara). 

   

  

SHIHANOUK  DJELASKAN 
POLITIK NETRAL KAM. 

BODJA. 

Pangeran Norodom Shihanouk 
mengatakan hari Senin bahwa 
Kambodja menjambut dengan 

gembira bantuan RRT dan semua 

bantuan asing tanpa sjarat. 

Shih2nouk jang berbitjara da 
lam suatu djamuan makan jang 
diselenggarakan oleh Perdana 

Menteri RRT Chou En Lai utk. 
menghormat pemerintah Kambo 

dja, telah menandaskan politik 
netral Kambodja. Dikatakannja 
stidak pernah ada tamu asing jg. 

telah mendapat popularitet dan 
kegembiraan jang demikian meng 

agumkan di Kambodja seperti 
tuan”.   

»Pembagi 
.Heboh” NU -PNI 

ini, kerdjasama antara NU dan 
karenanya ? Ta 

Menurut Zainul Arifin, dalam 
soal ketuaschap  Konstituante 
itu, ia tidak banjak mengetahui 
persoalannja, karen, -dal:m hal 
Ini ia hanja orang js "didjadi- 
kan object” belaka. tetapi — ka 
ta Zainul Arifin — sekalipun de 
mikian. kalau toch kini ada tim 
bul salah paham, hendaknja ke 
salah-pahaman itu diselesaikan 
bersama2 oleh kedua belah pi- 
hak. 

Dikatakan oleh tokoh NU itu, 
bahwa masalah kursi ketua Kon 
stituante itu terlalu ”ketjil” un- 
tuk dibesar-besarkan  mendjadi 
suatu persoalan jg berlarut-la- 
rut. 

Penjelesaian setjara bidjaksana 
dan bersama-sama antara 
dan PNI mengenai hal tsb. 
menurut Zainul Arifin — akan 
lebih banjak faedahnja. karena 
ia berpendapat, djika hal tsb. di 
biarkan berlarut-larut.  soalnja 
basti akan banjak merugikan ke 
dua belah pihak (NU-PNI) dan 
mungkin diuga merugikan negara. 

Diakui oleh Zainul Arifin, bah 
wa mungkin persoalan jg ditim 
bulkan karens kursi ketua Kon- 

@ 

  

Harapkan 
'raanRRTDanindia? |: 

Peranta- 

#Keingiian Pemerintah Hongaria Utk, | 
Atasi. Krisis Politik Negerinja 

PEMERINTAH HONGARI 
harapkan perantaraan RRT gan India dalam krisis politis jang 

scdang dihadapi Hongaria. Suatu petundjuk tentang itu terlihat 

dalam komentar radio Budapest 
En Lai dan Nehru. Dalam kam 

muan antara Chou dan Nehru 
Timur Tengah dan Eroya Timur dan bahwa tampaknja ada ke- 

mungkinan perundingan itu adal 

Polisi Hongaria Akan 
Adakan Pembersihan 

POLISI HONGARIA malam Kamis mengumumkan seruan 

jang ditudjukan kepada semua p 

polisi jang dekat darinja djika salah seorang anggauta keluarganja 

dibunuh ataupun disakiti oleh kaum ,,kontra revolusi” atau nte- 

roris2”. Laporan hendaknja diberikan segera dan djuga @isamping 

itu diminta agar dilaporkan pula keadaan2nja. Demikian Radio 

Budapest jang selandjutnja mer 

(penjelidikan2) akan diadakan ,,s 
1 ..m3 : ? 

giatan2 ,,teroris2”, ,,kaum pembunuh” dan perampok”. 

HubunganPersahabatan 
Russia- Indo 
Ambil Bent 

Terutama Dilapan 
— Kata Duta Maramis 

DUTA BESAR LUAR BI 
ncsia untuk Uni Sovjet Mr. A.A. Maramis, pada hari Rabu 

kemaren dulu telah menjerahkan surat2 kepertjajaannya kepa 

da Ketua Presidium Sovjet Tertinggi Uni Sovjet, K.E. Voro 

shiloy, di Kremlin, demikian 
Moskow. Duta Besar Maramis disertai oleh anggota2 staf 

kedutzannja, diantaranja Counssellor Mahdi, sekretaris Hi 

Siahaan, atase Supono dan sekretaris-archivaris, Umar Muin, 

jang semuanja diperkenalkan 
Dari pihak pemerintah Soviet 

antara lain hadir sekretaris Pre- 
sidiuim Soviet Tertinggi, A.F. 
Gorkin, wakil menteri luar nege 
ri, N.T. Fedorenko, kepala bagi 
an Asia Tenggara dari kemente 
rian lur negeri Uni So jet. 
B.M. Voikov, kepala protoko 
F.F. Molochkov dan wakil2 ke- 
pala Presidium Sovjet Tertinggi, 
V.G. Nysotin. 

Mr. Maramis dalam pidatonja 
menjampaikan salam Presiden 
Soekarno dan rakjat Indonesia 
kepada Presiden Voroshilov dan 
rakjatnja- Uni Soviet dan menja 
taka. kegembiraannja dapat me- 
wakili negerinja sebagai duta be 
sar Juar biasa dengan” kuasa pe 
ruh. Dikatakan buhwa “pemerin 
tah Indonesia ingin memelihara 
hubunga, persahabatan antara 
rakiat2 Indonesia dan Uni So- 
vjet, jg dasarnja telah sangat di 

Kerdjasama P.N.I.-N.U. 
Bukan Didasarkan Atas 

"Aa an Kursi 
Biss Di - Eksploitirj 

« Oleh Golongan2 Ingin Renggangkan 
Hubungan PNI- NU — Kata Z. Arifin 
WAKIL KETUA I Parlemen, Hadji Zainui Arifin (NU). 

menerangkan hari Kemis kemaren, bahwa kerdjasama antar: 

NU dan PNI didasarkan atas soal2 politis, jaitu karena persa 

maan pendapat dan pandangan mengenai berbagai soal kene 

garzan, Gan sekali2 bukan disebabkan karena ,,masalah kursi." 

Keterangan diatas diberikan sebagai djawaban atas pertanjaan- 

pertanjaan ,,Antara”, apakah dengan timbulnja sedikit »heboh” 

mengenai pemilihan ketua Konstifuante pada waktu2 terachir 
PNI tidak akan terganggu oleh 

  

KSAD Andjurkan 
. Penghematan 
Dalam Beberapa Segi 
Lilingkungan A. D. 
MENGINGAT sangat urgent- 

nia pembangunan dalam Angka- 
tan Darat terutama dalam pem- | 
buatan, perbaikan asrama2 dar! 

dakan perbaikan dalam peralatan 
perlengkapan  sendjata untuk 
rnit, perseorangan dil. KSAD 
Nasution Kemis kemarin menge- 
juarkan andjuran untuk mengada 
kan penghematan disegala lapa- 
ngan dalam lingkungan Angka 
tan Darat. Penghematan tsb 
dapat diadakan dalam beberap? 
segi antara lain dengan memba 
tasi beaja2 jang dikeluarkan 
atas tanggungan Negara. Mulai 
saat ini tidaklah dibenarkan ada 
pja pengeluaran beaja Negara 
untuk keperluan tidak penting   stituante itu (karena Achsien da 

ri NU menuduh PNI 
djandji untuk menjerahkan kursi 
ketua Konstituante kepada NU, 
tapi hel ini dibantah oleh Ma- 
ngunsarkoro- dari PNI. Red.). 
akan dapat di-eksploitir oleh go 
longan (pihak) lain untuk memi 
sahkan dan merenggangkan ker- 
diasama NU-PNI, tapi ia pertja 
ia pemuka2 kedu, partai tjukup 
bidjaksana untuk tidak membiar 
kan diri dibawa haniut oleh ali 
ran2 ig bermaksud demikian, 

  

  
t PEMBNHSAR?2 pemerintah 'Ame- 
irika Serikat menerangkan hari 
Rabu di Washingion bahwa peme 
Irintah URSS telah mengadjukan 
Itawaran pemberian minjak kepa- 
da sedjumlah negara Eropa, ter- 
masuk Inggris dan Perantjis. 

3serhubungan dgn ini AFP dari 
Washington pula mengabarkan 
bahwa @ajurubitjara kementerian 
luar negeri Amerika Serikat me- 
nolak untuk memberikan komen- 
tarnja atas berita2 jang datang 
dari Paris bahwa Uni Sovjet mem 
punjai rentjana2 untuk menawar 
kan ekspor minjaknja ke Pran- 
tjis. Djurubitjara itu menerang- 
kan pula bahwa dia tidak mene- 
rima keterangan2 tentang berita2 
bahwa Uni Sovjet djuga telah me 

  

  

  

langgar 

sekali umpamanja  mengadakan' 
upatjara perpisahan, sambutan 
timbang terima dan lain2. 

RUNDINGAN PAKISTAN — 
AFGHANISTAN. 

Perdana menteri Pakistan, Sul 
rawardy, hari Selasa menerany 
kan kepada pers bahwa perund 
ngan antara Pakistan dan Afghs 
nistan tentang reorientasi hubu- 
ngan kedua negeri ini. telah ber 
langsung dengan tjara ig me- 

Rusia Tawarkan Minjaknja Kepa-- “N 
da Negara-Negara Eropa Barat? 

nawarkan minjaknja kepada Me- 
sir serta Inggris disamping Peran 
tjis. Mendjawab pertanjaan2 dajuru 
bitjara ini lebih landjut menjata 
kan bahwa dia belum dapat me- 
mastikan apakah atau kapah A.S. 
hendak bersikap setjara resmi ter 
hadap persoalan pengiriman mi- 
njak ke Bropa dari negara2 Ero- 
pa Timur. / 

Seperti Pernah dikabarkan, Bro- 
pa Barat dalam waktu singkat 
aken menerima kiriman 
minjak Amerika Serikat. ,,Bantu- 
an” ini akan dilaksanakan dengan 
perantaraan O.LE.E.C., ' (Organisasi 
Kerdjasama Ekonomi “untuk Ero- 
pa). Demikian diwartakan oleh 
Manchester Guardian” pada ha- 
ri Kamis seminggu j.l, 

bangunan Jlainnja, usaha menga-| 

darurat | 

A malam Kamis tampaknja meng 

tentang bakal bertemunja Chou 
entar itu dikatakan, bahwa perte 
bermaksud  merundingkan soal2 

ah sangat penting bagi Hongaria. 
(Antara — UP). 

enduduk agar melaporkan kepada 

serangkan bahwa  pemeriksaan2 

eluruh negeri untuk menindas ke 

(Antara — UP). 

nesia Telah 
uk Tertentu 
gan Perekonomian. 

ASA dengan kuasa penuh Indo 

dikabarkan oleh ,,Tass” dari 

kepada Presiden Voroshilov. | 

Iperkokoh oleh kundjungan Presi 

|den Soekarno ke Uni Sovjet ba 
|ru2 ini. Sean 

|. Mr. Maramis selandjutnja me- 
Ingemukakan, bahwa Maag 

persahabatan antara Republik In- 
donesia dan Uni Sovjet telah 

mengambil beberapa bentuk js. 
tertentu dilapangan ekonomi. Se- 
bagai tjontoh disebutnja  perse- 
tudjuan dagang Indonesia-SoVjet 
jang ditanda-tangani baru2 ini 
dan kesediaan pemerintah Sov" 
jet untuk membantu Indonesia 

kearah kemadjuan perekefomian 
nja, 
Sewaktu menjampaikan surat? 

kepertjatjaannja, Duta Besar Ma- 
ramis mengatakan, bahwa Indo-. 
nesia akan bekerdja aktif untuk 
meredakan ketegangan2 interna- 
sional dan memelihara  perda- 
maian dunia. 

Sambutan Voroshilov. 
Presiden Voroshilov dlm kata 

sambutannja menjatakan selamat 
datang kepada Duta Besar Ma- 
ramis dan mengutjapkan terima 
kasih kepadanja atas penjampaian 
salam jang hangat dari Presiden 
Soekarno pribadi dan dari rakjat 
Indonesia kepadanja dan kepada 
rakjat Uni Sovjet. Sebaliknja ia 
minta kepada Duta Besar Mara- 
mis supaja menjampaikan salam 
hangat untuk kesedjahteraan, suk 
ses dan konsolidasi kemerdekaan 
nasional kepada Presiden dan 
rakjat Indonesia.  Dikatakannja, 
bahwa pemerintah dan  rakjat 
Uni Sovjet dengan sepenuhnja 
turut membantu usaha Republik 
Indonesia untuk memelihara hu-' 
bungan persahabatan dengan Uni ' 
Sovjet dan akan menempuh se- 
gala sesuatu jang perlu untuk 
mengembangkan dan memperkuat 
persahaabtan antara kedua nega- 
ra tersebut. 

Kundjungan Presiden Soekarno 
ke Uni Sovjet jang bersedjarah 
itu telah merupakan suatu sum- 
bangan jang besar bagi usaha 
memperkuat persahabatan 'antarys 
kedua negara itu untuk memeli- 
hara perdamaian dunia, demikian 
Voroshilov, jang selandjutnja me 
nambahkan, bahwa segala daja 
upaja perlu ditempuh untuk dgn 
sukses mengembangkan lebih Jan 
djut kerdja-sama ekonomi antara 
kedua negara. Dikatakannja, bhw 
suatu dasar jg kokoh bagi usaha 
memperkuat hubungan itu terda 
pat didalam adanja persamaan? 
pandangan antara Uni Sovjet 
lan Indonesia mengenai masalah? 
internasional jang besar, seperti 
'ang dibuktikan . oleh pernjataan 
»ersama jang ditanda-tangani di 
Moskow pada tanggal 11 Sep- 
tember tahun ini. 

Achirnja Presiden Voroshilov 
Imemberi djaminan kepada Duta 
Besar Maramis, bahwa ia akan 
selalu mendapat pengertian ' dan 
bantuan dari Presidium Soviet 
Tertinggi dan pemerintah Uni 
Sovjet dalam pekerdjaannja se- 

  
bersahabat dan ' mengharapkan 
'sukses baginja dalam mendjalan- 
kan tugasnja jang terhormat itu. 

Setelah upatjara selesai, Presi 
den Voroshilov  beramah-tamah 
dengan Duta Besar Maramis, ja 
di-ikuti pula oleh Gorkin da 
Fedorenko. Demikian .,,Tass'. 

(Antara) 
  

Dalam perundingan2 
tentang masalah Terusan 
sebelum Inggris-Perantjis 
'tjarkan aksi 
' Mesir, 
| kat dgn perantaraan  delegasinja 
Healaa menjatakan bersedia meme- 
Inuhi kebutuhan Dropa Barat akan 
Iminjak. 

Sementara ilu 3 minggu berse- 
lang negara2 Bropa Barat telah 
mulai dengan usahainja utk mem- 
beli minjak dari Kongsi2 Minjak 
Partikelir Amerika. Diramalkan 

London 
Suez 

melan 
militernja terhadap 

pemerintah Amerika Seri- 

bahwa djika permintaan penawa- 
ran minjak ini meningkat maka 
gedjala2 pada keberapa Kongsi 
Amerika hendak meningkatkan 
harga minjaknja, Demikian ditam 
bahkan. 

TAN PASS SN Un NEK TN 

bagai Duta Besar Indonesia jang " 

    

S
A
E
 

ank
 

      

   

    

 



     

    
Pernjataan Terima Kasih 

  

            

  

.1. Telah meninggal dunia pada tgl. 25-11-1956 di Poer- 
wokerto 5 ” : 

Njonjah LESTARI ATMOSASMITO 8 
“2. Mengutjapkan terima kasih kepada Dr. Soegeng Wirjo- 

dipuro es. Djl. Sekolah 41 Poerwokerto jang” merawat 
semendjak sakit hingga wafatnja. 

3. Mengutjapkan terima kasih kepada : 
a., Bapak2/Ibu2 Guru, Murid2 Sekolah Rakjat VI Pe- 

Sajangan II Poerwokerto. . 1 
- 'b. Bapak Lurah Desa Krandji beserta Pamong Desa . 
. “5 lainnja. , an 

C. Rukun Kampung, Sahabat / Handai taulan dll. dari 
Ibu almarhum 2      

  

atas bantuan? jang telah diberikan baik jang berupa tenaga/ 
moreel/materieel, sewaktu wafat-hingga selesai pemakaman-.. 

.,nja di makam Tjikebrok Poerwokerto pada Ja 26-11-1956. 

| ANAK2: $ : 
€ 1. E.R. ISSANJOTO Sekeluarga Djakarta. 

2. SEDYONO ATMOSASMITO Sekeluarga 
Pa Me Jogjakarta. 

3. SEDYADI ATMOSASMITO Sekeluarga 

    

      
    
   

Berduka Tjita 
Telah maba Maa daa pada hari Senen Kli- 
won malam Selasa Legi tgl. 26 Nopember '56 djam 22.00 

": Suami, Papa, Papa mertua dan Engkong kami jang tertjinta: 

Djenazah akan di-makamkan gan nanti hari Rebo tgl. 5 
Desember '5p, berangkat dari Songkeh Djl. Widohardjo 52 
(Nieuw Holland) Semarang, djam 10 pagi ke tempat peku- 
buran Karanggawang, : 
Harap sekalian pamilie dan handai taulan mendapat fahu 

Njonja TAN NGO SIANG 
(terlahir THE KOEI NIO) 

HauwlIte: 
TAN HWIE HIANG 
TAN HWIE SIOE 
TAN HWIE ING 
TAN HWIE SOM 
Sinpu: 

" LIEM GIOK TING 
PANG GIAM NIO 

      
    

  

   
   

  

    
Hauwlam: 
TAN PHING HOEI 
TAN PING FIAT 

“- TAN PING BOEN, Shanghai. 
TAN.HAI YAN 
Kiasay: 

THE NGO LOEN 
dengen sekalian Tjutjuk2. 

   

        

         

              

    

    

   
  

    

Ni STANDARD- VACUUM 

  

2) Perawat 
b) Medis Analis 

Sjarat2 Pdikawan 

Ia) dan b) Umur tidak lebih dari 35 tahun, 
2. a) Tamatan S.M.P. atau sederadjat, serta mempunjai 

idjazah Perawat-A dan Keterangan Merawat Orang 

7 b) Tamatan S.M.P, 'atau sederadjat, 
idjazah Medis Analis, 

a) Telah mempunjai “pengalaman kerdja beberapa tahun 
sebagai Perawat dalam kebidanan dan Chirurgie. 

b) Telah mempunjai pengalaman kerdja beberapa tahun 
pada laboratorium Rumah Sakit. 

a) dan b) Lantjar berbahasa Indonesia dan tjukup pa- 
ham bahasa Inggeris. ! 

Para pelamar diminta supaja mengadjukan lamaran tertulis, 
dengan keterangan 1 ap mengenai umur, pendidikan, 
pengalaman kerdja, spdah kawin atau belum, dsb. kepada: 

serta mempunjai 

NN. STANDARB- VACUUM PETROLEUM MAATSCHAPPIJ 
Reeruiting and Employment Office 
Employee Relations Department? 

ngei Gerong, Palembang   
"2 2 SA LA LL SL 0 Le LI Tn 

Lelang Kaju 
Pada hari RABU, tanggal 5 DESEMBER 1956 akan diadakan 
lelang Besar untuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

Geduag : G. RL S., 
Bodjong No:l16 Semarang 
Ala jang dilelangkan ialah berupa Kajudjati-pertukangan, 

- dan Kajubakar, terletak di Penimbunan2 dari Daerah2 

KEBONHARDJO, MANTINGAN, SEMARANG 
dan RANDUBLATUNG. 

Daftar kapling dapat diperoleh di: 

Hutan : 

Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan, 

» Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke TI, di Bandung, 

: »» HI, , Semarang, 

» . ay Un » » IV, Surabaia, 
4g - ». 

1 

3 - Besar Djawatan Kehutanan - » Djakarta. 

: : ang an TA ALA LA HN AMA AAU NO ATA, £ An AMA Ma am. M.T 

    

    

  

   

    

   

Untuk gadis dan perempuan muda 

guna menjegarkan badan, menghi- 
langkan kelesuan, melangsingkan 
tubuh, membikin paras muka ber- 

sinar terang, awet muda dan me- 

meliharakan ketjantikan badan. 

2 sa 
IBOE & 
JOGJAKARTA 

    

Perusamaan Djamu : 
MEN LEAN 
SEMARANG: 

  

Malioboro 35     Kranggan Barat 128 
  ma 

TELAH: TERBIT 

Watak Manusia Dalam Tulisan, 
dengan melihat buku ini bisa mengetalui : 

Tabecat, Watak, Sifat2, Nakal, Kikir, Agung, Alim, Kedjam, 
Lemah, Tjerewet, Serakah, Kepala Batu, Sial, Gila hormat, 
Sombong, Genit dilsb. berikut gambar2. 

| Rp-3,75 franco per poswissel, 
Toko Buku HO DIOEN LIONG, Gardudjati 43, Bandung. : 

Di Semarang dapat beli di Toko2 Buku terkenal. 
0 Lean aan 

      

IN Ikati dikemukakan pendapat pemimpin? kita jang' kesemu 

       
Itampakaja berlomba-lomba menjatakan pendapatnja. Bahkan sam 

  

    

  

   

(perhatian jang semustinja. Tetapi kesemuanja itu, segala analisa 

Isusul dengan tindakan? jang tegas-njata (untuk menghilangkan se- 
|gala ,,luka2” jang menghinggapi negara kita, a 

      

    
   

    

       

     
     

  

   

  

  1g Diperlukan Tindakan Tegas | 
  

banjak se- | '— —- Djika diperhatikan berita2 pers achir? ini, 

      

    sinjalir kemerosotan kehidupan nasional kita, Dari Presiden, « 
Sola? parlemen, sampai pemimpin2 partai2 besar dan ketjilp 

Ipai wk. Presiden Hatta sekalipun dalam pidato sambutan peneri- 
maan gelar doctor honoris causa-nja, jang setjara tradisionil .se- 

Ibenarnja harus berupa sambutan jang bertjorak akademis sadja, 
Itidak terlupa djuga dimasuki kupasan? tentang kemerosotan ke- 
hidupan nasional kita itu, 2G 
— — — Kesemwanja ini merupakan suatu tendens jang baik. 

Suatu bukti bahwa nasib negara masih tetap dan selalu mendapat 

dan segala diagnose mengenai keadaan kita itu kalau tidak di- 

akan tak ada gunanja 
Isama sekali. Tak bedanja sebagai ,,omong-iseng” belaka jg. hanja 
interessant untuk didengar sambil menjeruput wedang kopi. 
— — —  Bukannja karena kita. tidak membenarkan serta meng- 
hormat pendapat pemimpin2 kita itu, kalau dikatakan disini bhw. 
apa sebenarnja jang mereka sinjalir ita bukanlah barang baru. 
Kita semua menaati benar ada kemerosotan 

      

kehidupan nasional kita. Jang diperlukan sekarang ini, bukannja 
sinjalemen mengenai itu, tetapi suatu tindakan jang tegas jang 
akan menghentikan tendens kemerosotan tadi dan membalikkannja 
kepada arah jang benar. Dan dalam mengharapkan. tindakan? 
tegas ini, harapan kita hanja kita tjurahkan melulu kepada peme- 
rintah. Sebab hanja pemerintah jang sjah jang dipilih oleh rakjat 

litu-lah jang berhak dan jang seharusnja mengambil tindakan? tadi. 

Djanganlah pemerintah sekarang ini merupakan suatu pemerintah 

  

     
ag- || 

memperbaiki pos2 pendjagaan gu 

      

    

Pos' Pendjaga- 
an Gn. Merapi 
Dapat Biaja Rp. 80 kti- 
bu Untuk Perbaikan 
DIPEROLEH berita, bahwa utk : 

nung Merapi di Babadan dan 
Krindjing, dalam minggu ini oleh 
DPU telah diterima beaja sebesar 
Rp. 80.000,—. Menurut keterang- 
an kedua pos pendjagaan tsb. tih   »immobiliste”, pemerintah jang diam-impotent sadja, Apa gunanja 

susah2 adakan ena yee al jang berdjuta-djuta beajanja itu, 
kalau hasilnja hanja menelorkan pemerintahan jang tidak bisa atau | 
tidak mampu bertindak? Kita rasa, sekali pemerintah berani ber- 
tindak ke-arah penghalauan segala kemerosotan2 ini, kiranja se- 

| mua rakjat jang berfikir dan jang sudah bosan kepada segala 
keadaan jang menjusahkan dan mendjemukan ini, akan serentak 
mengikuti, ” j : 1 
— — — Mengapa ragu-ragu? 

Hatta 
— — — Dalam pandangan setiara Indonesia, jang masih me- 
lihat soal2 faktor "Orang dan djasanja” dalam memilih sesuatu 
pemimpin, maka memang ada kalanja sesuatu orang itu merupakan 
orang jg. ,,onmisbaar”, jang tidak atau belum bisa diganti, Begitu- 
lah terhadap bung Karno, dengan segala kelem atau keke- 
liruan2 pribadi-nja, orang masih tetap menganggap beliau sebagai 
pemimpin jang benar2 onmisbaar. Begitulah pula dalam gradatie 
dan ukuran2 jang agak lain lagi, bung Hatta masih bisa dipandang 
djuga sebagai orang jang belum bisa diganti. Djustru karena itu 
niat wk. Presiden Hatta untuk mengundurkan diri mulai 1 De- 
sember besok, menempatkan kita sekalian dalam keadaan jang 
agak sulit. pe 4 
— — — Kita melihat adanja ,,Dwitungga?”  bukannja melulu 
sebagai perlengkapan negara jang telah ditetapkan (dalam UuDs 
kita. Tetapi kita lebih2 melihgtnja djustru sebagai lambang ke- 
satuan negara dan rakjat kita jang terdiri atas beberapa suku2 ini, 
Adanja 2 orang dari suku jg. berlainan jg, merupakan dwitunggal 
jang memegang tampuk pimpinan tertinggi negara kita adalah me- 
rupakan suatu manifestasi dari tjita2 kita untuk melebur diri me- 
rupakan suatu natie jang satu. Te 

Pun didalam prakteknja ,,Dwitungga?” djuga. merupa- 
kan suatu team pimpinan jang baik. Mereka merupakan suatu 
tenaga jang komplementair. Agitasi bung Karno jang bisa meng- 
gerakkan seluruh rakjat, dilengkapi dengan pikiran2 dan pendapat? 
jang tenang dan nuchter dari bung Hatta. Negara kita tak lain 
hanja bisa memetik manfaat dan keuntungan dari team ini, 
— — — Kiai bung Hatta telah menjatakan akan mengundurkan 
diri mulai 1 Desember. Tentulah banjak sebab2 jang telah difikir- 
kan masak2 oleh bung Hatta jang mendjadikan beliau berniat 
mengambil langkah tadi, Kalau toh ia berteguh kepada niatnja, 
kiranja tak akan ada orang jang bisa memaksakan beliau untuk 
merobah pendiriannja, Hanjalah kita tetap harapkan, demi kepen- 
tingan negra kita djustru dalam saat2 keruwetan sekarang ini jang 
sangat membutuhkan pimpinan dari orang2 jang teguh dan kuat 
serta bidjaksana sebagai team Karno-Hatta itu, bung Hatta masih 
bisa melunakkan pendiriannja dan tetap pada pos-nja. 

»— — — Kita masih berat ditinggalkan oleh bung Hatta, dan 
akan sangat merasakan kekosongannja bila salah satu tempat dari 
»Dwitunggal” kita mendjadi lowong. 

Angst— Psychose 
”— — — Kalau kita sekarang ikut2 membitjarakan masalah ”tu- 

— sukan” di Surabaja, ini tidak lain dengan pertimbangan, bahwa 
i masalah jang akut itu djuga mudah mendjalar kelain daerah. Se- 
bagaimana sudah diberitakan, akibat adanja kabar2 tusukan itu, 
kini masjarakat Surabaja benar2 sudah tertjekam dalam suasana 
ketakutan, fjuriga mentjurigai. Rasa panik jang tiap detik dapat 
meledak menimbulkan ekses2 jang tidak di-inginkan. Orang? jang 
ditjurigai sebagai tukang tusuk, tanpa diperiksa terlebih dahulu 
terus dihadjar habis2-an. Banjak orang tewas akibat main "hakim 

“sendiri” ini. 
— — — Maka bila dari tusukannja sendiri hingga kini kita 
belum pernah dengar adanja seorang korban jang meninggal, se- 
baliknja akibat krojokan sudah ada 9 orang jang tewas dan bebe- 
rapa lagi kuka2 berat. Pada hal belum terang apakah mereka ini 

 benar2 tukang tusuk. x 
— — — Kita sendiri belum tahu pasti, apakah kabar2 tusukan 

' ini hanja dilanceer orang-orang jang mau ugal-ugalan sadja, atau- 
“kah digerakkan oleh sesuatu organisasi tertentu jang menginginkan 

timbulnja kekatjauan dalam masjarakat. Bila memang benar ada 
“usaha pengatjauan masjarakat setjara teratur jang digerakkan oleh 
maksud? tertentu, masalah tersebut wadjib kita hadapi dengan 

. penuh kesungguhan. Karena memang akibatnja berbahaja bagi 
"rakjat dan bangsa seluruhnja. Betapa ampuhnja sendjata "angst- 
-psychose” jang di-atur rapi ini terbukti dengan tulisan dr. L. De 
Jong dalam bukunja "De Duitse 5e Colonne in de Tweede We- 
reld-Oorlog”, bahwa- ketika permulaan perang dunia kedua dulu 
Djerman berhasil mendjalankan “blitz-krieg”-nja dengan baik di 
Nederland, Polandia, Tjeko dan Perantjis, karena sebelumnja ma- 
sjarakat dinegara2 itu sudah dibikin "panas dingin” dgn kabar2 
tentang kehebatan tentara Djerman. 
— — — Obat jg paling mudjarab guna menghadapi siasat pe- 
ngatjauan jg. demikian ini tidak lain hanjalah, kita harus waspada 
dan tenang. Djangan ikut2 main hakim sendiri, Serahkan sadja 
segalanja atas kebidjaksanaan jang berwadjib, Sebab dengan main 
krojok sadja, rahasia tusukan tak akan terurai, tetapi sebaliknja 
masjarakat djadi tambah katjau. Dan ini jang harus kita tjegah. 
Demi keselamatan kita bersama, " 

1   
ai — 

  

ri dil. 12,30 Reginald Dixon. 12,10 
Penghantar Santapan Siang. 13,40 
Gamelan Kesepuhan. 14,16 Kron- 
tjong Siang: 17,00 Suara SMP. 
17,30 Siaran A.P. 18,15 Usaha So- 
sial. 18,30 Orkes Munoco. 14,20 
Orkes Kr. Gema Suasana. 20,15 La 
gu2 Daeng Padang. 26,30 Pilihan 
Pendengar. 21,15 Tjlempungan Se 
Kar Kagugah. 22,15 Tjicmpungan 
Sekar Kagugah (landjutan).- 23,60 
Penutup. 

  

SIARAN RADIO R. I. 
| 

1 
| SEMARANG, 1 Des. 1956: 
| Djam “06.25 Orkes Chandra Ki 
.rana. 06.45 Swing Time. 07,10 Nja 
jnjian Duet. 07,45 Djenaka Sunda. 

' diperbaiki. sebelum keuangan 
' diterima dengan djalan mengguna 

.jang perlu diperbaiki 

itu 

kan uang persekot jang diusaha 
kan atas beleid instansi2 setem 
pat. Sebagai diketahui untuk me 
nahan lebih lama adanja bagian? 

itu diduga 
membawa akibat2 jang tidak di- 
harapkan. 

Berita lebih djauh mengahar- 
kan, bahwa oleh jang berwadjib 
karu2 ini telah. pula diadjukan 
permintaan uang sebesar Rp. 400. 
000,— kepada pemerintah pusat. 
Uang sedjumlah itu 'akan diperlu 
kan guna: meneruskan perbaikan 
djalan2 disekitar Merapi. Menu 
rut keterangan keuangan sebesar 
itu" adalah sisa dari pada rentja 
na seutuhnja jang tadinja diadju 
kan sebesar Rp. 800.000,— dan da 
ri djumlah itu telah diterima Rp: 
400.000,—, pada beberapa waktu jl 
jang semuanja telah dikeluarkan 
untuk mulai pembangunan djalan 
djalan jang hersangkutan. Dan 
untuk mendapatkan kekurangan 
keuangan tsb. Pharu2 ini Residen 
Kedu telah pergi ke Djakarta. 
Dapat ditambahkan, bahwa ken 

Garaan2 bermotor jang disediakan 
untuk urysan Merapi jang tadinja 
sebanjak 36 buah, kini tinggal 6 
buah, karena lainnja ditarik kem 
bali kepusat. 

PERKARA TUDUHAN 
PENGHINAAN., 

Untuk kedua kalinja pada hari 
Rebo telah diperiksa oleh penga 
dilan negeri Semarang dibawah 
hakim Kajun rekan Wahjoedi, wa 
kil pemimpin redaksi harian 
"Suara Merdeka” berhubung pe 
ngaduan . seorang djururawat ber- 
nama Smt, jang merasa .tersing- 
gung nama baiknja bertalian dgn 
sebuah berita jang dimuat dalam 
harian ''Suara Merdeka” tertang- 
gal 18 Mei 1955. Berita tersebut 
berasal dari koresponden "'Suara 
Merdeka” di Kudus jang mentje 
ritakan adanja perlakuan jg diang 
'gap kurang sopan jang dialami 
oleh seorang penderita wanita nj. 
Prjt ketika diperiksa oleh djuru 
rawat "D' (nama Smt. tak dise- 
but). Dalam keterangannja kepada 
hakim .rekan Wahjoedi mengata- 
kan, bahwa dimuatnja berita ter 
isebut berdasarkan. pertimbangan, 
bahwa suatu rumah sakit adalah 
sebuah instelling umum, hingga 
harus didjaga nama baiknja. Pun 
berita tadi dibuat atas dasar fak 
ta-fakta jang didapat oleh kores 
ponden SM di Kudus tersebut, 

Selandupkan BerasDari| 
Daerah, Pekalongan” | 

|| Terdakwa GJH Mengaku Dapat Perseta- | 
: djuan Dari Walikota Pekalongan — | 

PENGADILAN NEGERI Pekalongan pada igl. 27 No 
|oember 1556 telah melangsungkan sidang permulaan menge 
Inai perkara penjelundupan beras dar) dacrah Pekalongan ke 
luar Djawa. Sidang dipimpin oleh Ketua Hakim Sogparto, 

Idjaksa R. Moedijo Poesposoepono dan Abubakar selaku Pa 
Imtera. Dalam sidang tsb. “diadjukan terdakwa Go Joe Han 
Tengan dibela oleh Mr. Tan Siang Hien. Setelah sidang dibu 
&a, Dijaksa membatjakan tuduhan kepada terdakwa, jang se 
landjutrja ketua menanjakan kepada terdakwa Go Joe Han 
akan kebenaran tudukan tsb, didjawab tidak benar. 

tsb. kemudian Hakim memadju- 
kan berbagai pertanjaan berkisar 
permulaan permintaan idzin peng 
angkutan ketan jang selandjutnja 
hingga diubah mendjadi ,.beras/ 
ketan”, 
pertanjaan mengenai penggantian 
djumlah pengangkutannja. 

| djumlah seluruhnja 200 ton. Tang 

lah - mengadjukan 
idzin 
keluar Djawa 
di Semarang dengan 4 surat per 
mohonan masing2 dengan 60 ton, 

Berkenaan dengan sangkalan 

Begitu pula diadjukan 

Mula2 terdakwa mengakui te- 

permohonan 
untuk mengangkut ketan 

kepada J.U.B.M. 

60 ton, 40 ton dan 40 ton jang 

gal dari surat2 permohonan tsb. 
adalah sama, dan dibawa sen- 
diri ke Semarang. Pada siang 
harinja antara djam 14.00 terdak 
wa datang kembali dikantor J.U. 
B.M. dan mendapat sampul surat 
J.U.B.M. Oleh terdakwa surat 
tsb. diserahkan kepada N. jang 
selandjutnja untuk diuruskan ke 
J.U.B.M. Djakarta. P 

Tidak lama kemudian N. da- 
tang ditempatnja G.J.H. untuk 
menjerahkan surat idzin dari 
J.U.B.M. Djakarta jang djumlah 
nja 30 ton. Dengan idzin tsb. ter 
dakwa terus ke Tegal untuk me 
ngurus soal pengiriman beras tsb. 
ke Kantor Urusan Export. Dalam 
K.U.E. oleh terdakwa  diperbin- 
tjangkan mengenai djumlah pe- 
ngiriman agar lebih dari 30 ton 
dan tidak hanja ketan. 

Dalam hal ini terdakwa meng 
akui bahwa atas dasar andjuran/ 
saran dari K.U.E. supaja: terdak 
wa hubungan lebih dulu dengan 
Wali Kota Pekalongan untuk men 
Gapatkan persetudjuan. Dalam 
hubungannja dengan Wali Kota 
itu digambarkan dengan djelas 
Ujara-tjaranja, sampai ia bisa men 
dapatkan keterangan jang dimak 
sud. Dalam pemeriksaan tsb. ter. 
dakwa djuga mengakui djumlah 
beras jang telah diangkut dengan 
diberikan keterangan2 apa jang 
dianggap kurang djelas oleh Ha 
kim. a 

Perlu diberitakan, bahwa dja- 
lannja persidangan sangat ramah 
karena ketua pengadilan dalam 
mengadjukan pertanjaan2 selalu 
di-iringi senjum dan tjukup mem 
punjai humor. Sedang perhatian 
publik sangat besar. Sidang pe- 
meriksaan akan dilandjutkan pa 
da tgl. 18 Desember 1956. Dalam 
peperiksaan j.a.d. djuga akan di 
adjukan saksi Agus Miftach Da 
nukusumo jang pada waktu itu 
mendjabat. Wali Kota Pekalo- 
ngan, Prasetyo dari K.U.E. dan 
lain2 lagi.   antaranja dibuktikan, bahwa se 

telah mengalami perlakuan jang! .. 
Gianggap melanggar susila ini, 
suami nj. Prjt pun membuat su 
rat pengaduan kepada pimpinan 
:RSU Kudus. Oleh hakim kemudi 
can Gidengar keterangan saksi nj. 
Prjt, jang dilakukan dibelakang 
pintu tertutup. Menurut  ketera- 
ngan-keterangan jang kita dapat, 
didepan hakim tadi saksi Prjt. 
pun mengatakan, bahwa ia mera 
sa tersinggung oleh tjara2 peme 
riksaan jang .ia alami. Kemudian 
pun didengar keterangan saksi 
Smt, jang menjangkal pernah me 
lakukan tjara2 pemeriksaan jang 
(bisa. dianggap melanggar susila, 
'tetapi saksi Prjt. tetap pada ke 
.terangannja semula. Setelah pen- 
Gengaran keterangan kedua saksi 
ini, lalu diadakan sidang terbuka 
lagi, dimana didengarkan ketera- 
ngan-keterangan “dari saksi Snt, 
suami nj. Prjt. Pada pokoknja 
saksi Snt mengulangi keterangan 
isterinja dan kemudian memba- 
tjakan turunan surat? pengaduan/ 
pertanjaannja jang 'ia kirimkan 
kepada pimpinan RSU. Kudus ten 
tang tjara2 pengobatan pemeriksa 
an jang lazim terhadap seorang 
penderita wanita, serta balasan- 
nja dari pimpinan. RSU Kudus. 
Sidang ini kemudian ditunda dan 
akan dilandjutkan besuk 2 Djanu 
ari 1957, dimana djaksa akan mem 

- batjakan tuntutannja serta kalau 
mungkin akan diambil 
pula. 

PEMBELIAN PADI DI DJAWA 
TENGAH. 

putusannja 

Dari pihak resmi Antara mem 
peroleh berita, bahwa pembelian 
padi Pemerintah didaerah Propin 
si Djawa Tengah tahun ini telah 
ditutups pada. tg. 30 .Oktober j.l., 
jang banjaknja  49.077,866 ton, 
atau 32,/196 dari pada djatah jang 
ditentukan. Seperti diketahui, aja 
tah pembelian padi Pemerintah 
untuk daerah Propinsi Djawa Te 
ngah tahun ini banjaknja 150.000 
ton. Dan hasil tsb. terdiri 4 
292,459 ton padi dan 1.785,407 ga: 
bah, seharga Rp. 53.060.000,— 
Menurut keterangan, uniLs pem 

bean padi Pemerintah didaerah   Propinsi Djawa Wengah tni 
disediakan keuangan sebesar Rp. 12,00 Gending2 Beksan diseling | SEMARANG, 2 Des. 1556: 138.000.00U,—, . Dan dari ajunian Klenengan. 14,10 Gending2 Beksan) Djam 07,25 Disco Varia. 08,10 uang tsb. Rp. 62.060.000,— jang |diseling Klenengan Gandjutan). JOrkes Gumarang. 08,30 Njiur Ma merupakan penerimaan karu, se- 17,00 Taman Kanak2. 17,30 Donge 

ngan Kanak2..18,15 Irama Hawaii. 
18,30 Obrolan pak Patrol. 18,45 Ira 
ma Hawaii  (landjutan). 19,30 Atja 
ra Saptu Malam. 20,30 Laporan 
Olympiade ke 16..21,00 Tjeramah. 
21,15 Krontjong. Merdu. 22,15 Or- 
kes Radio Semarang. 23,00  Penu 
tu 

SURAKARTA, 1 Des. 1956: 
Djam 06.19 Lagu2 Polka. 06.30 

Njanjian Bersama. 06.45 Indonesia 
gembira. 07,20 Riang Gembira. 
07,50 Lagu2 Minang. 12,03 Klene 

ngan Gadon. 13,40 Klenengan Ga 
don (landjutan). 14,10 O. K. Ira 
ma. Masa. 17,00 Bu Nies dengan 
kanak2nja. 17,40 Varia Djawa Te 
ngah. 17,50 Ruangan pemuda pe- Djam 07,20 Taman. Indrija. 07,45 
mudi. 18,15 Dari dan untuk Wa Pagi meraju. 08,10 Rajuan Putri. nita. 19,30 Imbauan malam. 19,45 08,40 Tjeritera “Hari Akad, 09,00 Kontak dengan Pendengar. 20,30 Kebaktian dari Geredja. 10,00 Kle 

laku. 09,00 Irama Seriosa. 
Kebaktian Ummat Kristen. 10,20 
Comus-Ballet Suite. 10,45 O. K. 
Hiburan Masa. 11,39 Gamelan Ba 
4. 1115 O. H. Penghibur Hati. 
12,30 Pekan Datang. 
Tionghoa. 13,45 Suara Bersama. 
14,10 Rajuan Siang. 17,00 Gelang- 
gang Kepanduan. 17,30 Peladjaran 
Njanji. 18,15 Irama Sendja. 18,30 
Tindjauan Keamanan. 18,45 Irama 
Sendja (landjutan). 19,30 Rajuan 
Bersama). 20,10 Rajuan Nina. 20,30 
Laporan Olympiade ke-16. 21,00 
Seni Budaja. 21,15 Ketoprak Mata 
ram. 22,15 Ketoprak Mataram (lan 
djutan). 24,00 Penutup. 
SURAKARTA, 2 Des. 1956. 

09,30 

  
L Irama Maluku. 21,20 Dagelan Ma nengan oleh Karawitan Studio. taram. 22,15 Dagelan' Mataram 12,00" Irama Tango. 12,15 Orkes (andjutan). 23,00 Penutup. Irama Baru. 13,10 Mimbar Kato JOGJAKARTA, 1 Des. 1956: lik. 13,20 The New Maytair Or- ' Djam 06.10 Menjambut fadjar. chestra. 13,40 Kiriman Dari Dja- # 06.35 Njanjian pagi. 07,20 Suara karta. 14,15 Sekitar Pulau Hawaii. : Sajekti dan  Marjati. 07,30 Orkes 17,00 Gelanggang sKepanduan. : George Boulanger. 07,45 Gending? 17,50 Seni Karawitan. 18,15. Mim | Bali, 12,00 Instrumentalia Indone bar Pertanian. 18,30 Njanjian Su isia. 12,30: Hiburan Siang.. 13,10 tji. 19,30 Pengasah fikiran. 20,05 Gadon Siang. 14,10 Gadon Siang. Si Muda dan Si Mudi. 2015 Bu landjutan). 17,00 Tjatatan Dua As dkk. 20,45 Wedaran Mahabara Pekan Studio Jogjakarta. 1740 ta. 21,90 Lagu? Sumatera. 22,15 Rajuan Gijanto dkk. 18,00 Bingki Gema Malam, 28,00 Penutup. San” malam Minggu. 18,15 Musik  JOGJAKARTA, 2? Des. 1956: Salon.” 18:80 Sengja merana. 1940 | Djam 07,20 Hiasan pagi. 07,30 | Krontjong Nonstop. 20,15 Seni Pagi meraju. 08,15 Missa Sutji. 1 Sunda Studios Djakarta, 20,30 Seni 09,15 Konsert untuk piano. 09,30 Suara Djawa, 21,15 Hiasan ma- Dari dan untuk Pendengar. 10,15 aah 13 O.M. Tjempaka. 23,00 Sara Nun aan 13,15 Piano e up. Siang. 13,4 Hidangan Minggu DJAKARTA, 1 Des, 1956: Siang. 14,10 O.K. Penghibur Hati, Djam 06.10 Rajuan pagi. 07,30 17,00 Taman Ksatria. 17,45 Peng Orkes Kr. M. Sagi. 12,00 Lemba- hantar Minum teh. 18,15 Lagu? ran Wanita. 13,30 Gamelan Sunda Instrumental. 18,30 Njanjian Kris Studio Djakarta. 14,10 Orkes Pro ten. 19,40 Rajuan Malam. 20,15 gressip. 17,00 Orkes Melaju. 17,30 Puspa Remadja. 21,10 Djawaban Orkes Ketjapi Laksana. 18,30 Or: Surat2. 21,30 Wajang Orang Sri kes Konsert. 19,20 Variete Pemu Wwedari. 22,15 Wajang Orang (an da. 20,40 Trio Tas. 21,15 Orkes djutan). 24,00 Penutup. Studio Djakarta. 22,30 O. H. Pu DJAKARTA, 9 Des, 1956: tri Maluku. 23,00. Penutup. Djam 07,30 Orkes Puspa Ria. TJIREBON, 1 Des. 1956: 08,30 Radio Varities. 10,00 Seni Djam 06.10 Suara Biduanita Ba Sunda Studio Djakarta. 11,00 Mim rat. 06.35 Orkes 
Suara Surip dll. 

Gumarang. 07,50 bar Katholik, 
12,02 Suara Nu ano, 

11,30 Permainan Pi 
12,00 Panggung 

  
  

13,15 “Lagu2 

Gembira, 2 

dang iainnja adalah sisa? dari ke 
uangan pembelian padi pada ta- 
hun-tahun sebelumnja. Sampai be 
rita ini dibikin banjaknja uang 
pembelian padi jang masih belum 
disetor kembali atau belum  diper 
hitungkan sebesar xtp &.UU0.000,—. 
Dan djumlah itu diharapkan akan 
dapat. segera dibereskan. Lebin 
Gjauh Antara memperoleh pendje 
lasan, bahwa hingga kini pihak 
Gubernuran Djawa Tengah belum 
memperoleh — ketentuan tentang 
pembelian padi Pemerintah umunx 
bagian panenan th, 1957. 

TUDJU' TAHUN KARENA 
MEMBUNUH. 

Pengadilan Negeri di 
wa baru2 ini telah mendjatukhkan 
dukuman 7. tahun pendjara dipo- 
tong tahanan kepada terdakwa D. 
alias Ng. dari dukuh Kalibaigor 
ketjamatan Sumowono, karena ia 
dipersalahkan turut melakukan 
pembunuhan atas diri Amatsidik 
bekel dari desa tersebut. Pembu- 
nuhan ini dilakukan dengan -sen 
djata api, karena hendak memba 
las dendam. 

Se NO 0 Te ALL LL 

13,10 Orkes Melaju Kenangan. 
14,10 Orkes Kr. Asli. 17,00 Kun- 
tjup Melati. 17,30 O. H. Putri Mi 
nahasa. 18,00 Ruangan Kepandu 
an. 18,30 Mimbar Protestan. 19,30 
Konsert Biola. 20,30 Djakarta Lon 
don. 22,15 Kesenian Sunda Pang 
gugah. 283,00 Penutup. 

| TJIREBON, 2 Des. 1956: 
| Djam 06.30 Misa Sutji. 07,45 Per 
mainan Piano. 08,30 Taman Ken 
tjana. 09,00 Siaran A.P, 10.00 Reog 
Taruna. 11,00 Prosa Minggu. 11,30 
Orkes Kr. Irama Masa. 12,00 Mu 
sik Siang. 12,30 Kwartet Sudhar 
noto. 13,10 Gamelan ISSI. 14,10 Ga 
melan ISSI (landjutan). 17,00 Ta 
man Kepanduan. 17,30 Siaran A.P, 
18,15 Irama 'Tenang. 18,30 Suara 
SMP. 19,20 Irama Gondang. 19,20 
Ruang PPKI. 20:15 Orkes Kr, 
Mutiara. 21,165 Pendidikan Achlak. 
21,30 Melody Kota Udang. 22,15 
Melody Kota Udang (landjutan), 
23,00 Penutup, 

Ambara- Jjal 

meninjdau 

a orang tsb. menjanggup 
memperdjoangkan, 
nanja 
untuk bisa 
dan segala kesukaran 
dapi 
mudah2an bisa djadi ringan, 

ramis telah tiha di Moskow pada 
tgl. 20 Nop. jang lalu. Kedatang- 
annja di lapangan terbang disam 
but oleh kepala protokol Kemen- 
terian Luar Negeri 
anggauta2 staf. kedutaan besar In 

H. Maramis menggantikan Dr. Su 

ke Djakarta dan kemudian diang ! 
kat mendjadi sekretaris djenderal 

  

MR. MARAMIS 
MOSK 

TIBA DI 
Sa An njatakan kejakinannja, bahwa Ke 

Duta Besar Indonesia jang haru 
untuk Sovjet Unie Mr. A. H. Ma 

Soviet Unie, 

donesia di Moskow, dan lain2. De 
mikian dikabarkan oleh Tass dari 
Moskow. 
Sebagaimana diketahur, Mr. A. 

bandrio   jang dipanggil kembali 

Kementerian Luar Negeri. 

bentik berita, bahwa sbun 
laku Wakil Presiden. 

dalam Parlemen, 
Reksodipuro, 
pertjakapan 
bahwa 
kekuatan dua blok dalam Konsti- 
tuante, 
dan ,,Blok Islam”, maka menurut 
pendapatnja, demi untuk kepen- 
tingan perdamaian nasional, pe- 
njusunan Konstitusi dalam Konsti 
tuante sangat memerlukan banjak 
sikap kompromi. 

meng-goalkan 
mengenai 

misalnja dasar Negara, dan oleh 
karena itu ia membajangkan akan 
tertjiptanja 
promi 

Reksodipuro, bahwa djustru utk 
itulah, 
arti kedudukan dan pribadi se- 
seorang ketua Konstituante jang 
harus dapat menampung berbagai 
keinginan dari semua aliram jang 
hidup dalam masjarakat kita de 
wasa 

tua Konstituante, 
akan dapat berhasil dalam usaha 
nja utk mendekatkan keinginan? 
berbagai pihak dalam Konstituan 
te kelak. 

Subagio dapat diterima oleh ber 
bagai pihak, dan ia menamakan 
Mr. Wilopo sebagai seorang po 
litici jang ,zakelijk” serta ,,s0e- 
pel” 

NU Tetap Pertahan- | 

kan Wk. Pres. Hatta 
Niat Mempertahankannja Sudah 
Dulu - Umat Islam Iidak Pernah Chianati | 
nidee "45" — Kati Salfuddia Zibri 

— Oleh: Wartawan Kita — » 

ATAS PERTANJAAN chusus ,,Suara Merdeka”, bagai- 
mana pendapat NU mengenai niat Bung Hatta untuk meletak 
kan djabatannja mulai 1 Desember jad, sdr. Saifuddin Zuhri, 
sekretaris djendral PB NU menerangkan, bahwa NU tetap 
mau mempertahankan kedudukan: bung Hatta serta berseru 
agar Bung Hatta mengurungkan niatnja itu. Sikap NU jang 
demikian ini sudah ditetapkan -sedjak dulu, ketika mula2 ter | 

g Hatta mau mengundurkan diri se 

t 
na NU 
Bung Hatta tidak akan menerus ketjuali aa : 1 
kan niatnja itu, djustru karena beberapa toko di Semg. diuga dite 
Bung Hatt., sendiri selaku ! 
orang pemimpin besar tentunja'? 
akan menjadari, bahwa tenaga- 

, nja masih dibutuhkan oleh rak 
Rebo malam sedianja akan mem- j 
bitjarakan ' permintaan berhenti 
Wakil Presiden Hatta mulai 1 j 
Desember 1956 tidak dapat mulai 
dengan atiaranja karena 
panitia permusjawaratan 
selesai, . 

“Dari Sidang 
Parlemen 

SIDANG PARLEMEN ' pleno 

a 

laporan 

belum 

Sidang dibuka oleh wakil ke- 

L 
diberi 

di 

terse- 

fraksi mengadakan rapat. |! 

1 

Kompromi” |: 

WAKIL KETUA fraksi PNI 
Mr.. Subagio 

menjatakan dalam 
dengan ,,Antara”, 

melihat berimbangannja 

j 

iaitu ,,Blok Pantjasila” 

Wakil ketua fraksi PNI itu me 

masing2. ideenja 
sesuatu hal  prinsipil, 

"UUD Kom- suatu 

Dikatakan oleh Mr. Subagio 

terasa sekali pentingnja 

ini. 

Mr. Subagio Reksodipuro me- 

Mr. Wilopo, 

Pribadi Wilopo menurut Mr. 

dan 

(Antara). 2 

  k 

  

  

SRAGEN 
KURSUS L.S.D. 

Dalam rangka perkerdjaan dan 

PURWOREDJO 
PANITYA HARI IBU. 

Pada 

| 
1 

tgl. 26 November 1956, It 

rakat 
menghendaki berlangsungnja Dwi 
Tunggal Sukarno-Hatta i 
pengemudi 
waktu sekarang, pada masa #e- 
adaan dalam negeri meminta ba 

tua Arudji segera ditutup kembali! $ 
setelah kepada anggauta 
tahukan bahwa dengan menung- 
gu laporan dari pantiia permu- 

Isiawaratan itu sidang akan 
adakan lagi hari Kemis malam 
membitjarakan persoalan 
but. Sesudah sidang pleno ditu- 
tup 
Sebagai kita beritakan Rebo ke-!! 
marin putusan2 fraksi2 itu akan/J 
disampaikan kepada panitia per. | 
nusjawaratan jang akan menjam- 
paikan laporannja kepada sidang 
pleno. (Antara) 

nja. 

lam sdr. Saifuddin menerangkan 
dihadapan keluarga N.U. Djawa 
Tengah di Semarang, bahwa me- 

pang "kenegaraan bukanlah tjita2 

rang, akan tetapi ia telah men- 
djadi subur dihati tiap2 Muslim 
setelah melalui proses jg sangat 
pandjang sedjak masa kebangki- 
tan bangsa Indonesia hidup 

Mr. Subagio Ba-| 

jangkan'Tertjiptal: 
/nja "UAUND.S 

menurut Saifuddin Zuhri 

Indonesia dipandang sudah tepat 

punjai hak untuk melahirkan tji- 
ta-tjitanja serta memperdjuangkan 
nja melalui saluran 

mentara. Dan djikalau tjita2 di 
atas itu tidak kedengaran njaring 
berkumandang disa'at meletusnja 
revolusi 17 Agustus 1945, soalnja 
karena toleransi 
Indonesia demikian tebalnja, lain 
tidak untuk mendjaga persatuan 
nasional agar supaja tjetusan ha: 
srat "merdeka atau mati” diper- 
mulaan masa revolusi itu 
mengalami keretakan jang akan 

membenarkan tjara2 jang ditem 
puh seiengah golongan « 1 
usahanja membentuk  public-opi- 
nion mengenai dasar dan falsa- 
fat negara menurut fahamnja jg 
dipandang paling baik tetapi de 
nga, menggunakan antjaman ter 
hadap tjita2 Ummat Islim 
olah2 tjita2 Ummat Islam 
mengchijanati apa jang dinama- a fe 1 
kan ..idee '45”. Padahal kita se, mendjadi keputusan Konstituante, 
mua tahu, bahwa ..idee '45” 
tidak lain dan tidak bukan ada, kamar dan sebagainja. 

lah tjetusan hasjarat 
atau mati” jano didukung: oleh mismenja tentang sidang? 
segenap golongan dan aliran jg akan datang 
hidup dikalangan bangsa 
ngan satu kebulatan tekad jang 
bulat. Apakah artinja demokrasi. 6 wartawan itu 
diikalau kita semua me 
kemerdekaan . menjusun konstitusi 
dalam konstituante jang kini se 
dang mulai bekerdja akan. tetani 
ada tekanan2 untuk begitu sadja 
memasukkan f:sal2 undang? da 
sar sementar., 
si 

dapat membebaskan | suttah segenap masjarakat 
dirinja dari berbagai sentimen.- Iturut membantu 

lan memberikan kesempatan be- 

melalui wakil2nja 
'. 

   
2 ! t 

Sedjak HASIL PEKAN OLAHRAGA MO- 
HAMMADIJAH SEMARANG. | 
Pekan Olahraga berkenaan hari 

ulang tahun Mohammadijah ke-44 
di Semarang baru? ini jang diiku 
ti oleh peladjar, pandu dan pemu 
da Mohammadijah telah berhasil 
sbb.: Kasti: Dimenangkan oleh 
SR Mohammadijah Semg. Barat. 
Pantjalomba: djuara ke I Suradi, 
ke II Wirjono dan djuara ke III: 
Sumardjo, masing2 dari Pemuda 
|Mohammadijah. Volley djuara per 
tama team Pemuda, djuara ke II: 
team HW dan djuara III team S 

iIMP Mohammadijah Semg. Utara. 
"Hari terachir diadakan pertandi- 
ngan sepakhola antara kes. ITW 
lawan kes: /GPII jang berachir 
dengan angka 1—2 untuk GPII, 
Dapat ditambahkan, bahwa piala? 
dan hadiah2 hihuran 'hagi peme- 

bahwa nang9 dalam pekan olahraga itu 
didi sumbangan dari 

Memang sedjak itu sikap NU 
idak pernah diumumkan, kare- 

berkejakinan, 

se-irima sumbangan piala2 dari (C- 
ernur Djawa Tengah, Wal kota 

Semg. dan Kepala Polisi Propinsi. 

   

at. Pun Bung Hatta  tentunia 
kan bisa menganalisir suara2 
ang terdapat dikalangan masja 

jang umumnja masih 

Barang |Tjeta- 

kan Braille" 
Dibebaskan Dari Porto 

Lan Bea Pos 
SIDANG Parlemen pleno ter- 

buka Rebo siang kemarin menje- 
tudjui dengan tidak memungut 
suara Rentjana Undang2 tentang 
perubahan Porto Ordonansi ta- 
hun 1935 jang pokoknja mem- 
bebaskan barang tjetakan ,,Brail- 
le” (guna keperluan - orang2 
huta) dari semua porto dan bea 
»os. Sesudah itu Parlemen me- 
ngadakan pemandangan umum 
mengenai RUU tentang perdjan- 
djian internasional mengenai Tr e- 
lekomunikasi (pemberitaan dja- 
rak djauh) fang maksudnja me- 
njetudju: perdiandjian ,,Conven- 
on Internationale Des Teleco- 
munications Buenos Aires tahun 
1952”. Pemandangan umum ini 
akan dilandiutkan Djum'at be- 
sok. Kemudian Parlemen menga- 
dakan pemandangan umum ba- 
bak pertama tentang RUU Per- 

sebagai 
negira. Apalagi di- 

niak perhatian para pemimpin 

Tjita-tjita Islam. 

Seterusnja pada hari Rebo ma- 

aksanakan hukum2 Islam  dila- 

ang baru lahir pada waktu seka- 

di 
sawah tindasan pendjadjah: 
Djikalau tjita2 diatas: itu" kini 

berkumandang lebih njaring — 
— tak 

ain karena oleh Ummat Islam   waktunja berhubung telah dimu-|sefisihan Perburuhan sebagai 
ai sidang2 Konstituante dalam pengganti Undang2 Darurat No. 
mana segenap warga negara meml|ig tahun 1951. Pemandangan 

umum ini akan dilandjutkan Se- 
pin jang akan datang. 

demokratis 
ang didjamin “undang2 dasar se- 

Wartawan' Kana- 
da Di Bandung 

, ENAM WARTAWAN Kanada 
hari Rebo telah mengundjungi 
Bandung. Sebagai diketahui me- 
reka datang di Indonesia bersama 
Menteri. Kesehatan Kanada. Di 
Bandung mereka mengundjungi 
Gabernur Djawa Barat dan meli 
hat gedung Konstituante, Fakultas 

Ummat Islam 

tidak 

nerangkan,. bahwa kedua belah membawa kegagalan revolusi dan| Tehnik, Balai Penjelidikan Kera- 
pihak tak mungkin mentjapai 2/3 menguntungkan - golongan anti- | mik dan textfel dan serta siangnja suara anggauta2 Konstituante utk | revolusioner. makan bersama dengan wartawan 

di Bandung. 
Dalam gedung Konstituante 

rombongan Kanada itu mendjum 
pai sekdjen. sementara Konsti- 
tuante Akub Gulangge dan ketua 
Konstituante Mr. Wilopo. Dalam 
pertjakapan dengan Wilopo me- 
reka mengadjukan beberapa per- 
tanjaan tentang berapa lama 
Konstituante akan sidang, apakah 
negara federal atau kesatuan akan 

Saifuddin Zuhri tidak dapat 

dalam 

se- 
Itu   
itu apakah akan ada stelsel 2 atau 1 

-Inerdeka:  Wilopo hanja menjatakan opti 
jang 

dan belum " dapat 
kita de memberi keterangan tentang ba 

gaimana Konstitusi nanti itu, ke 
Rabu sore dju- 

ga meninggalkan Bandung ke 
Djakara. Hari Kem's mereka ber 
sama Menteri Kesehiag Kanada 
meneruskan perdjalanannja ke 
Australia. (Antara) 

unjai 

kedalam- konstitu 
kita. 

Menurut. Saifuddin “Zuhri, pa- 
kita 

Si- 

Majat2 Pengungsi 
Bergelimpangan 
"Di Batas Hong- 

lantjarnja 
ang2 Konstituante kita dgn dja 

erdja kepada: Konstituante me- - 2g 

yjelesaikan tugasnja dgn tidak garia ? 
mendapat gangguan dan antja-| DJUMLAH jang tewas di Bu 

Capes ditaksir lebih dari 20.009 
Orang, demikian Harian pemerin 
tah Austria ,,Neue Oestereich” ig 
menjiarkan tindjauan situasi Ho 
ngaria oleh koresponden istimewa 
nja jang baru: kembali dari Bu 
Gapes. Koresponden itu mengita 

ian matjam apa djuapun, se- 
ang golongan2 jang ingin tjita2 

ja tertjapai dapatlah disalurkan 

u mereka 
g dipertiajakannja di dlm Konsti 
uante.. Sebaliknja, dgn  adanja 

rentjana triwulan jang terachir P.K.W. Purworedjo melangsung- Jiekanan2 alugi antjaman2 ti- Sutan tahun — ini, oleh. Kantor Sosial kan  sidangnja untuk membagi daktafi Pa bi Pebr ran bahyya Ka dan .Ke- Kabupaten Sragen telah diseleng pekerdjaan berhubung dengan : € d g JET li PA 1 engenai penduduk ibu- garakan pelbagai Kursus Sosial. akan adanja hari Ibu pada tgl. 22 |suasana, dan akan menjulitkan|kota Hongaria. 
Antara lain 
ajak 

kini 

dang 
oleh.100 orang. Selain memberi- Sekretariaat 

latihan2 Kerdja Wanita). 
jang biasa, -jang terpenting dalam nanja jang “ada dari Panitya Ha 
'kursus2 
ran2 serta pengertian? jang chu- Sajembara karang mengarang un 
sus bersangkutan dengan rentja- tuk sekolah? landjutan. 

REMBANG 

kan peladjaran2 serta 

tsb. diberikan peladja- ri 

na 5 tahun dan Pembangunan 
Masjarakat Desa. 

Patut ditambahkan, bahwa di 
Sragen terdapat usaha pengoba- 
tan dan 

telah mengin Desember jang akan datang. Ada If 
pada pembukaan? Kursus pun Panitya Hari 

Sosial didaerah Ketjamatan Gon- lah terbentuk pada tgl. 6 :Nopem 
dan Plupuh jang diikuti ber jl, sepenuhnja dipimpin oleh 

Bertempat 
pemeliharaan kepada ten Rembang telah dilangsungkan 

penderita2 ,/Lembek ingatan” jg. upatjara pelantikan para anggauta 

Ibu jang te- t 

(Panitya Ir 
Diantara rentja 

Ibu akan menjelenggarakar 

P.P.D. DILANNTIK. 
dipendopo kabupa-   
  

ijukup mempunjai kelebihan sua 

Achirnja (Terlanggar 

jara bekerdjanja Konstituante ki) Persediaan bahan 
a jang masing2 golongan tidak 

makanan 

faksirnja, lebih dari 90.000 kaum 
pengungsi Hongaria telah me- 
lintasi perbatasan masuk ke Aus 
tria. Kattm pengungsi itu menga 
takan bahwa majat2 dari orang2 
jang berusaha melarikan diri ber 
gelimpangan diperbatasan ,,seba- 
cat tjonto dari risiko berusaha 
ari”. Sementara itu radio Buda- 

pest. mengumumkan bahwa mulai 
hari Rebo jbl. larangan keluar 
rumah diibukota Hongaria telah 

a jg diperlukan. 

Gadis SR Gan. 
drung' Sripang- 
gung'Kethoprak 

  

hingga kini merawat 20 penderi Panitya Pemilihan Daerah kab. : $ : ta dari pelbagai tempat ai Dja Rembang jang” dilakukan oleh Kehormatannja dipersingkat. (Antara). wa Tengah. Dan instansi Militer Polisi PENGADILAN Kana Mage- 
arty dan Organisasi. lang — Hakim r. Sudibjo dan TEMANGGUNG Adapun susunan PPD sbb: ke sebagai penuntut umum  Djaksa Kekuasaan : , tua: sdr. Kepala Daerah wk. Rachmat, Senen tgl. 26 Nopember » DIGANDJAR 9 TH. PENDJARA. ketua: sdr. Socmadi (PNI) dan 1956 jang lalu telah mendijatuh, Radio Holland” Ket Selasa tgl. 27 Nopember anggauta2: sar. 3 ata kan hukuman pendjara 3 tahun 5 engadilan Negeri Temang- (Masjumi), sar. uslan » dengan dipotong selama waktu ta 2 : 5 gung dibawah Sninan Pala sdr. Soekimin (PKI) sdr. Koe hanam atas diri Tugi, tinggal di ASRARUDIN dari fraksi Par Mr. R. Poerwoto S. Gandasoebra Kioe Soen (Baperki), sdr. Mas- kampung  Tukangan wetan kota |tai Buruh dalam Parlemen, ketika Bg djaksa R.. Pan dan pani hoed (P3. RI). Dengan : Ta , diadakan pemandangan umum ten ra pengganti .  Herningsoebe : erdakwa ipersalahkan pada : 2 2 no, telah memutus ' perkaranja TJIREBON tgl. 14 Agustus 1954 atau antara tang Pegat perdjandjian na seorang bernama. S. bin P seo- sesudah itu selama 10 hari dikam |Siona TG eNA telekomunikasi rang anggauta M.M.C. jang, di ' KEPUTUSAN PENGADILAN pung Tukangan wetan dan di Ka (meminta perhatian pemerintah taduh telah melakukan kedjahat AGAMA TJIREBON TIDAK djoran, bagian Timur dilereng tentang hakekat kekuasaan ,,Ra- an2 »PEMBUNUHAN”, ,,PEN- DIBENARKAN. gunung Sumbing kabupaten Mage dio Holland” i tiah Naa TJULIKAN” dan ,MENJIMPAN Dengan surat keputusannja ter lang telah berbuat 'tjabul terha- | TO £ jang tjabangnja ada SENDJATA | API tanpa idzin” tanggal 12 Nopember jl. Mahka dap seorang gadis bernama K. |di Djakarta atas semua kapal jg es terdjadi kira2 2 tahun jang mah Tinggi Islam di Surakarta murid Sekolah Rakjat klas IV Jada diperairan Indonesia, terma. 

Dalam putusannja jang didja- tuhkan pada hari h 

( tahun pendjara . 
ma . terdakwa 
hanan. Putusan ini 

mirono 

Gengan “hukuman pendjara 9 th. potong tahanan. 
Atas putusan 

wa S bin P 
Kedjahatan2 
oleh 
ngan Parakan 
tgl. 29 October 
kara ini 
ah granat. 

KLATEN 
MENINDJAU JAJASAN DRIJA- RABA DAN JAJASAN TUNA. 

ri 

telah menerima baik. 

Djateng, jaitu 
wk. DPD Propinsi dan Nj. 
wadi. angg. DPD bs. 
didikan ketika hari 

Sis 

Selasa 

dan Jajasan Tuna Klaten. 
Dalam penindjauannja 

tj agar terlaksa- 
tjita2 kedua Jajasan 

tambah madju 

oleh. kedua Jajasan tsb. 

0 jang meminta hukuman jaitu Said Huwel (pamannja). De- : 
bagi terdakwa S bin P tersebut ngan keputusan ini maka setelah 

lebih 9 bulan kedua suami 

tersebut terdak- sa 
Dalam hubungan tersebut dilakukan jang pada terdakwa didaerah Limba- telah 

Temanggung. pada dikalangan 
1954. Dalam per Arab Tjirebon dapat dikabarkan 

telah disita pula sebu Ken Fatimah bin Mohamad Hu 
we 
dengan Salmin bin Abri dengan 
memakai ' 
Bunari penghulu pada kantor' Aga 
ma Kab. 
karena Said Huwel, Dua orang anggaita DPD prop. timah 

sdr2 Soemarno mereka. 
Tetapi 

seksi. aa berlangsung Said Huwel mendak 
1 jl. wa 

Jajasan Drija-Raba Bunari 
kan 

ini kedu lan Agama setempat, 
kan akan nja memutuskan membatalkan per 

kawinan 
tsb. putusan 

lagi, memadjukan 
2 jang diha mah Tinggi Islam di 

jang memutuskan 
“but diatas, 

telah menjatakan tidak mengang- j 
gap sjah dan tidak membenarkan 

1 itu djuga ha- keputusan Pengadilan Agama Tji- t 
kim telah mendjatuhkan putusan rebon pada tgl. 29 Mare: jl, jg. 

dipotong sela- membatalkan 
berada didalam ta isteri 

: adalah sesu Huwel 
ai dengan permintaan djaksa. Sa atas 

perkawinan suami- 
Fatimah binti Mohamad 
dengan Salim “bin Abri, 

tuntutan walinja. Fatimah 

iste 
bertjerai terpaksa, dewa 
telah berkumpul kembali. 

perkara ini, 
beberapa waktu jl. 

menimbulkan kehebohan2 
masjarakat golongan 

itu 
ini 

melangsungkan perkawinan 
h 

,walihakim jaitu Kyai 

p 
disebabkan 

walinja Fa 
mau mengawinkan 

Tjirebon, 
b 

tidak 

setelah perkawinan itu 

Fatimah, Salmin dan Kyai 
dan kemudian memadju- 

perkaranja kebada Pengadi 
jang achir 

. tsb. Atas 
terdakwa itu 

kepada Mahka 

Suami-isteri 
ketiga 
apel 

ini 

Surakarta, til 
seperti 

pemain ketoprak, oleh Hakim ke 

atas, ia telah melarikan «K. tanpa 

mat 
terdakwa telah dimintakan huku 
man 2 tahun pendjara dan dipo- 
tong selama dalam tahanan. Per 
timbangan . Djaksa terhadap diri 
terdakwa “antara 
atas pertimbangan adanja bukti 
bukti 
KK. 
wa, umur .K. kurang dari 15 

timbul krisis achlak 

terdakwa d'djatuhi 

wa Tugi 
rus terang kesalahannja, jaitu tlh bersama-sama menudju ke Kadjo merusak kehormatan K., 

1 dalam pada itu menjangkal, 
wa 
Menurut . terdakwa, 
ladjar djoget kepada terdakwa di duduk, 
panggung Ketoprak Gedung Kan seminggu 

terse-djatuh tjinta dan 
njanggupi untuk kawin, Pada tg, berbuat mesum 

ang belum dewasa. Tugi sebagai Isuk kapal? Pelni dan kapal2 dari 
Djawatan Pelajaran, 

Menurut Asrarudin, dgn djalan 

juali dipersalahkan tersebut di- 

ena idjin lebih dulu dari lmemindjami alat? pengiriman orang tuanja. 
1 

Tuntutan Djaksa 2 tahun | (zender) dan alat? penerimaan, 
pendjara . dipotong selama 
dalam tahanan. 

Dalam pada 'itu, Djaksa Rach- 
dalam  reguistoirnja kepada 

markonis2 dll. kepada kapal2 In 
donesia, maka ,,Radio Holland” 
setiap saat dapat mengetahui di 
mana letak kapal2 Indonesia, Di 
terangkan oleh Asrarudin, betapa 
besar arti kekuasaan ini atas ke 
selamatan para penumpang mau 
pun anak buah kapal2 itu, 
Asrarudin mengharapkan per- 

hatian pemerintah mengenai un: 
ada |tung-rugi daripada  pindjaman2 

@ikalangan 'alat jang diberikan oleh ,,Radio maka sudah seharuSnja Holland” itu. (Antara). 
hukumag jg 

lain didasarkan 

tjukup, bahwa kehormatan 
sudah dilanggar oleh terdak 

eta-   un, terutama pada achir?2 ini 

emuda, 

erat, 
  Mula2 KR, beladjar djoget, 

jang kemudian minta di- 
kawin, 

Dalam ' pemeriksaan 

14 Agustus 1954 kira2 djam 23,00 
1 K. datang dirumah terdakwa, ber 

s ini, terdak malam. Ke-esokan harinja djam pokoknja mengakui: te- 06.30 dengan kendaraan bermotor 

tapi ran, turut serta dalam rombongan n 0 bah pertundjukan ketoprak. Pada ma la jang telah mendahuluinja. lam pertama terdakwa dengan mula2 K, be- bermalam dirumah seorang pen- 
Malam berikutnja selama 

disela-sel £ $ , kota Magelang. Kemudian K. in Mada 
terdakwa me- 

Atas pertanjaan Hakim, terdakwa 
itu, 

akui selama ia di Kadjorah 
dengan K, 

    

mendjadi baik. Sementara itu di: 
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san 1 

wilajah Mesir. 

Alasan ini tidak dapat « 
oleh Mesir din alasai 
"'a tidak diterima 
bangsa lain didui 

ts Ai 

  

   

  

15 

    

     

  

   

   

    

   

    

     

Tetapi dalam perundinga 
perti itu, maka kedudukan Ing- 
gris-Perantjis .akan kuat, oleh 
karena mereka "de facto” akan 
menguasai terusan Suez, berlai- 
nan dengan keadaan. sebelum 
serangan. Demikianlah “agaknja 
perhitungan Inggris-Perantjis,. se 
belum mereka memulai serangan- 
nja atas Mesir. Bagaimanakah 
keadaan sekarang, sepuluh hari 
setelah agressi  Inggris-Perantjis 
dimulai ? NU Ng 

Pada tingkat pertama dari ge- 
rakan2 militernja, Inggris-Peran- 
tjis berusaha untuk melumpuhkan, 
angkatan udara Mesir. Pendara-i 

       
    

  

    

ILAH MESIR pada tanggal 26 Dj hirlah konflik politik antara Mesir pada Satu fi kei 
ak menguasai terusan Suez sepenuh-penuhnja, se 

    

.I bertentangan, ada jang 

    

    

se. (sini rupa2nj 

  

    

  

    

(sementara waktu” de 

-mereka mengharap agar "fait ac- 

: . (Chas "Suara Merdeka”) 

1 1956 menas 
sak da 

ndi 2, sebab kekuasaan atas 
ktober 1956 Ing geris-Perantjis 
daerah terusan Suez, dengan 

Perantii 

  

telah. berada sekita   

masih berada didalam kota. 
t kt & T L 2 ka 

sudah | cease. fire” 
(pasukan Inggers rupanja me 
ruskan gerakan2 uniuk mengua 

   

“sai kota Port-S id-. sepenuhnj: 

  

        

  

pn damai 

C3
 

   
nggris-Perantjis 

“ida pula berita2 
al Shal “itu. « Jang 
hwa kot. 

djel 

    
  

    

  

     .cease fire” 
1 a gerakan? militer 

Inggeris-Per ntiis untuk menda- 
irat telah gagal sama sekali. 

: pa g 
Inggris-Perantjis rupanja meng- 

harap agar keadaan militer seka- 
rang dapat dibekukan untuk 

se 2 ngan. men PN 

dakan "cease fire”, Mamuoka 
mereka ingin perundingan2 dimu- 
'lai mengenai nasib terusan Suez 
diwaktu depan, sedangkan selama 
perundingan 'itu pasukan2 Ing- 
gris-Perantjis tetap berada ditem- 
pat-tempat jang didudukinja seka 
rang: Dengan lain perkataan, 

“ 

compli” jang dilahirkan 
kekerasan sendjata oleh Inggris- 
Perantjis diterima sebagai dasar 

dengan   tan-pendaratan jang dinanti-nanti 
kan sedjak hari pertama, baru di Fklaan 
mulai pada tgl. 5 Nopember se- 
kitar kota Port-Said. Bahwa pen-! 
daratan2 itu dimulai 4 hari sete-' 
lah serangan dimulai merupakan 
petundjuk bahwa kekuatan ang- 
katan perang Mesir, chusus ang- 
katan -udaranja, — rupa-rupanja 
lebih besar daripada jang diper- 
hitungkan oleh  Inggris-Perantjis 
semula, sebab  Inggris-Perantjis 
tentu insjaf djuga bahwa mereka 
harus tjepat-tjepat mendarat dan | 
berlomba dengan waktu untuk 
mentjapai tudjuan militernja sebe- 
lum reaksi dunia atas serangan 
mereka bertambah mendjadi-dja- 

Harapan Inggeris-Perantjis bah 
wa pasukan-pasukan Mesir di 
Port-Said segera akan menjerah 
sesudah pendaratan terbukti me- 
leset, 

  
ngan- militer untuk- mengusir pa- 
“ukan2 Inegeris-Perantjis dari wi 
laiahnja. Pada fihak lain sukar- 
lah dapat dibajangkan bahwa pe 

jang sekarang 
Isukan2 mereka dengan sukarela dan kelihatannja, baik re- dalam waktu jang singkat dari 

bagi. perundingan. Inilah kemung 
pertama jang dihadapi, 

tetapi apakah Mesir akan berse- 
dia menerima djalan seperti ini 
kearah penjelesaian ? 

Mesir telah moenjatakan hanja 
menerima ,,cease fire” 
sasukan2 Inggris-Perantjis mening' 
zalkan wilajah Mesir. Ini berarti 
sahwa pembekuan keadaan mili 
"er ,,untuk sementara waktu” se 
Derti ditawirkan “oleh Inggeris- 

Perantjis tidak diterima oleh Me 
ir, berarti bahwa pada .dasarnja 
Mesir akan melandjutkan perdjua' 

Inggeris dan Perantjis 
ang akan menarik pa-        

:ksi. dunia didalam dans diluar daerah2 jang baru diduduki. Un- 

  

PBB maupun perlawanan jarig 
berikan . Mesir, ada militernja guna mengusir Fe erikan oleh pasukan? Mesir, ada nja.guna Busir pasuky Barang dan mel, Aa mak 

pasukan2 Inggeris-Perantjis, maka 
l2h 1 g di 

2 ebih besar. daripada, jar 
rig di tuk melandjutkan 

pa- Wilajahnja maka Mesir meminta 

perdjuangan 

n-pasukan Inggeris-Perantjis dari 

da saat mereka merentjanakan ge (bantuan militer, baik dari Ameri- rakannia. Berhubung dgn -besar- ka Serikat, Rusia m aupun dari Dash kita, sedangkan pada fihak 

n'a reaksi terhadap serangan Ing Pegara-negara Asia-Afrika. 
geris-Perantjis, djuga dikalangan 
rakiat Inggeris sendiri, maka Ing 
geris: Perantjis mengumumkan 

pembe 

& 

Set 

  

    
          

   
    

  

    

  

   

  

jang te ihun usiar 
mikul ransel jang berisi 
nja kemedja tua 

Biasanja Giovanni Mattioti ber 
henti ditepi sebatang sungai jang 
pertama didjumpainja. Ranselnja 
ditaruhnja ditempat jg keteduhan | 
dan kemudian segera pergi ketepi: 
sungai. Dengan tjepat Opi 

.pasir: kedalam pant 
tjangnja perlahan-la 
djam berganti djam 
egini, | dengan “sai 

Hi     

  

satu zarrah atau dua d 
jang berkilat dan berharga. 
kakek dari Turino jang 
kisut kulitnja ini tis 
biarpun sedikit emas 

olehnja,. karena ia sudah 

Mattioti telah mengumpulkan 
kekajaannja 50 tahun jang lalu 
di Alaska, dan kenang2an -kepa 
da mas, silam disana, serta ke 
randjingan emas pada mas, itu 
tidak hendak  meninggalkannja 
sampai sekarang. .,Bila saja te- 
lah sampai ditepi 
sekop dan belang 
vanni, .saja 
Alaska. Saja m 

Pa | mera 0    
    

  

   

  

   

    

    

  

    
   

Sekop Mentjari Emas 
EKALI, tidak hari Minggu, Giovanni Mattioti 
tahun usianja, pergi keluar rumahnja sambil me 

bi salami, roti dan anggur. Dikenakan 
dan tjelana jang sudah lusuh, dan rambut , 

1 dengan kupiah beledu, dan sambil . 
» dan belanga emas, ia berdjalan 
'Turino, untuk mentjari emas. 

mereka. Tiap tahun, dengan tu- 

Irunnja harga emas, kekajaan saja 
| berkurang, 

  

“Tbil besaradis Turino. Tapi ia tak 

m Ka. 

ngai dengan “1 kata Gio" 

Disinilah terletak kemungkinan 
bagi meluasnja peperangan, sebab 
apabila Rusia umpamanja mengi- dalam ha! itu ialah terutama tin 

.cease fire” pada tanggal 7 No- rim pasukan? 
r, sedangkan pada saat itu Tengah dengan alasan untuk 

kedaerah Laut 

randjt. 
'Rumoh, Dgn 

mengumpulkan uang sebanjak 
itu. pi lama-kelamaan datang 

i2. besar dengan mesin- 
imesinnja jang modern, dan se- 

   

   

     

  

   

    

Pilorang penggali emas jg bekerdja| 
dak 'mampu menjaingi 

dan demikianlah saja 
“keputusan pulang ke 

ninam modalnja da oti menai 
perusahaan minjak, dan te- 
membeli sebuah bengkel mo- 

  

    
   

   
    

    

   

   
    
  

  

kenangan 
di Alas- 

pat menghilangkan 
kepada waktunja hidup 

Hati saja gatal-gatal hendak 
pergi kesana, hingga saja bagai 
kan edan kesemaran oleh Alaska”, 
kata Giovanni. 6 

- »Dua tahun jang lalu saja men 
tjoba mentjari emas disungai2 
Italia Utara ini. Dan saja senang 
sekali dengan peluang ini, hingga 
saja mengambil keputusan akan 

angan DariAgresir 
Major Simatupang "SV 

  

terusan Suez itu berhubung dengan seranga 

ai | dari terjapai. Gambaran ke- 
oleh bangsa-'adaan militer pada waktu itu ru 

uan mi panja ialah bahwa pasukan2 Ing 

tetapi pasukan2 Mesir|a 

pasukan , 

   

j mengata 
juga celah didudu| 

pada | 
    

  

Suez dipintu 
z7 m 

ditanga, Ms 
Inggeris-Perantiis 

“Idjadi..maka sampailah kita pada 

.hak mempergunakan 

apabila, 

I'mendjalankan segala daja 

t#ternasional” 

   

Naa 
an 

    

    

    
  

  

terusan ,de facto” telah ada di 
mulai mempergunakan kekera 
mengemukakan peng alasan 

angan Israel atas 

'membantu Mesir, r 
Amerika S 5 

r 

(kembangan £ it : Israel 

  

  

   

   

  

Sampai 'keimenakah. Inggaris-Pe menduduki 
ES menguasai d-erah terusan ez (hal mana 

arah Selatan pada saat ruhnja), sera- 
:tu? Mengenai. Ism ilia berita2 itu pada 

ingah, adanja kekuatan militer 
'dari Rusia. itu didaerah Laut 
|Tengah didjadikan alasan oleh 
Amgginkteriiak juntuk bertindak 
terhadap Rusia. Apabila ini ter- 

  

  

| perang dunia ketiga. 
Kemungkinan jang ketiga jg. 

, dapat kita hadapi diwaktu jang 
datang, ialah bahwa daerah-dae 
rah jang sekarang diduduki oleh 
Inggeris-Perantjis — dikosongkan 
oleh .pasukan-pasukan — Inggeris- 
Perantjis, sedangkan pasuka, ,.po 
lisi internasional” dari PBB 
mengganti pasukan-pasukan Ing 
geris-Perantjis. - Dalam hal itu 
akan tergantunglah nanti dari ha 
silnja perundingan-perundingan le 
bih lendjut apakah pasukan-pasu 
kan internasional itu aka, lama, 
bahkan mungkin akan tetap, di 
sang. Tetapi apakah Inggeris-Pe   

| rantjis pada setu fihak dan Mesir 
pada fihck lain, akan menjetu- 

» djui djalan ketiga ii? : 
$ Persoalan bagi Indonesia. 
| Dalam membantu perdjuangan 
Mesir, kita mempertahankan sua 

Itu prinsip mendjadi. salah satu 
sendi dari politik Negara kita, ja” 
ni bahwa satu bangsa tidak r- 

kekerasan 
untuk memaksa bangsa lain mene 
rima kemauannja, sekalipun bang 
sa lain itu lebih lemah dalam: la 
pangan militer. Kita memperta- 

nkan prinsip ini, sebab kalau 
rinsip ini dilepaskan maka Nega 

ra2 jang kuat akan dapatlah se 
sukanja memaksa Negara? jang 
lemah. Apakah jang akan terdjadi 
diwaktu jang datang banjak ter-. 
gantung dari sikap Mesir terha- 
dap ketiga kemungkinan jang di 
tjatat “diatas. 
Apabila Mesir menerima pem- 

bekuan keadaan militer sebagai 
Iangkah “sementara kearah penje . 
lesaian selandjutnja, maka titik 
berat perdjuangan Mesir akan ber ! 
alih dari lapangan militer kelapa | 
ngan diplomasi dan dalam hal itu 
tentulah kita harus membantu Me 
sir dalam langkah2 selandjutnja 
itu, agar Inggeris—Perantjis dja- 
ngan diperbolehkan oleh dunia 
utk menarik keuntungan - dari 
agressinja. 

Apabila Mesir menolak. untuk 
membekukan keadaan militer se 
karang dan melandjutkan perdju- 

kita pada satu fihak akan mem 
bantu Mesir dalam batas2 kemam 

in kita berusaha bersama2 dgn 
bangsa2 lain untuk menghindar- 
kan perembetan konflik sekarang 
mendjadi perang dunia. 

Apa jang dapat kita djalankan 

dakan2 dalim lapangan diploma- 
si, baik didalam maupun diluar 
PBB, dan selandjutnja kita dapat 
mengambil tindakan2 'jang dapat 
merugikan Inggeris-Perantjis da- 
lam lapangan ekonomi. Djuga ke 
kuatan2 moril di dunia, termasuk 
kekuatan2 moril dikalangan bang 
sa Inggeris sendiri, tentu ha: 
terus digerakkan. Selain daripad: 
itu maka tentulah kita harus, me 
nindjau bagaimana kira2nja per 
soalan2 jang akan kita hadapi se 
kiranja perang dunia petjah dju- 
ga, sekalipun kita telah turut 

upaja 
untuk menghindarkannja. 

Persoalan ini harus kita hadapi 
dengan sungguh-sungguh. 
Apabila Mesir pada. satu fihak 

dan Inggeris-Perantjis pada fi- 
hak lain menjetudjui pengganti- 
an pasukan2 Inggeris-Perantjis jg 
sekarang berada didaerah terusan 
Suez dengan pasukan2 ,,polisi in 

dari PBB, maka soal 
jang kita hadapi ialah memberi- 
kan sumbangan kita untuk ,,poli 
si internasional” itu dan selandjut 
nja memberikan bantuan Kita ke 
arah penjelesaian definitif jang 

il, ja'ni: suatu penjelesaian di 
a  Inggeris-Perantjis tidak 

menarik keuntungan dari agres- 
sinja. 

| Tetapi djelaslah bahwa kemam- 
puan kita untuk berbuat sesuatu 
dalam semuanja ini tergantung 
dari kemampuan kita untuk mem 
perbaiki keadaan .di negeri kita 
sendiri. 

Djepang Akan Be 

PARA "ANGGOTA .misi tena- 
ga atom Djepang, jang hari Se- 
lasa telah kembali dari Inggris, 

(di lapangan udara internasional 
Tokio, bahwa  Djepang. akan 
membeli sebuah reaktor atom mo 
del Calder Hall jang telah diper- 
baiki dari. Inggris. 7 : 1 

Menurut ketua misi tadi, Ta-   pet, mangan emas tiap minggu. 
'erbuatan saja ini sama sadja dg 

gemar . memantjing 
Pen Katpuni Kaga tidak banjak 

  

maki Ippomatsu, reaktor atom 
Inggris itu dapat: mendjamin ke- 
amanan al Peer, dan 

"pula t n me jorkan si- 

Pa Reaktor tadi 
280-000 kw. 

nar2 radio-aktif. 

erdapat per- 2 

oleh Ing- 

'soal Mesir, adanja konflik2 anta 

Isadja ada ketjualian kata Bung 

li Reaktor Atom| 

katakan “kepada .para wartawan | 

# 

  

      

  

   

setelah pemantjar tadi mendjadi s. 
wat Inggris-Perantjis. 

   
   

          

      

      

   
   
         

  

    

  

      

— KEGANASAN AGRESSI INGGRIS-PERANTJIS — 

Gambar jang tak perlu komentar jang. menundjukkan keganasan 
agressi Inggris-Perantjis terhadap Mesir, Majat orang-orang Mesir 
menggeletak dihalaman gedung pemantjar radio Abuzabal, Cairo, 

    

    

asaran pemboman pesawat-pesa-   
  

(Kata Presiden 

perlalisme ian 

pidato dalam perdjamuan mak: 

ming, beberapa Menteri, Ik. 20 
mu2 Indonesia. 

s 
“Dalam pidatonja Presiden me- 

negaskan bhw bisa dan memang 
ada ko-eksistensi antara kapita- 
lisme dan komunisme meskipun 
bertentangan dalam tjita2 ekono- 
mi dan politik tetapi tidak mung- 
kin ada ko-eksistensi setjara da- 
mai antara imperialisme dan na- 

  
sionalisme. Presiden menjinggung bangsa Indonesia, b 

Afrika membutuhkan perdamaian 

ra nasionalisme jang makin kuat 
dan imperialisme jg makin lemah 
tapi makin “kalap.” 

bahajanja bagi ummat manusia | 
djika terdjadi perang, bahajanja 
djika digunakan sendjata2 atom 
atau nuclear, menundukkan rak- 
jat2 diseluruh dunia . jang tjinta 
damai “dan bahwa bangsa Asia 
dan Afrika lainnja membutuhkan 
perdamaian guna membangun ne 
geri masing? dan mengenai ke- 
merdekaannja. (Antara). 

Mengenai kesan2-nja tentang 
perdjalanan ke Barat dan ke Ti- 

mur. baru2 ini Presiden Sukarno 
mengatakan bahwa rakjat dima- 
na-mana tidak ada jang ingin 
menjelesaikan sengketanja — dgn 
djalan kekerasan sendjata. Tentu 

Karno, memang ada orang2 jang 

  

  

  

— COMMANDO MESIR — 
Tampak seorang pasukan Com- 
mando Mesir dgn penuh gaja 
melontjat menjerbu sebuah bukit   mempunjai kekuatan 2 

si Antara /Kapitalisme Dan 
Kominisme Masih Bisas 

Tetapi Tak Ada Ko-Eksistensl Antara Im- 

PRESIDEN SUKARN9 menghadiri dan mengutjapkan 

Perserikatan Penduduk Amerika di Indonesia di Hotel Des 
indes Rebo muam. Perdjamuan ,,Thanks Giving Day” itu di 
hadiri pula oleh Duta Besar Amerika Serikat Hugh S. Com 

merdekaannja. Sekalipun ingin da 
mai 

Presiden memperingaikan pula memilih sesuatu blok. 

  

jtara kedua blok itu, kata Presiden 
Disebutnja kini 
ruh Timur terhadap Barat jang 
terutama 
moril. 

pat 
oleh seluruh. dunia. 
dasarnja Dasa Sila 
Bandung dAn ini 'adalah 
Print” dari pada kegiatan2' bang 
sa-bangsa Asia—Afrika untuk men 
tjapai 
Gekaan bangsa? dan pelaksanaan 
nasional bangsa-bangsa. (Antara) 

: Ko-Eksisten- 

   

Nasionalisme 

n malam jang diadakan oleh 

0 orang Amerika dan 100 ta 

etengah miring otaknja jang me 
ngandjurkannja suatu peperangan 
untuk mentjegah sesuatu atau di 
lakukannja tekanan dengan keke 
rasan, untuk berlakunja - sesuatu 
sistim politik atau ekonomi. Tapi 
rakjat pasti tidak menghendaki- 
nja. " 

Presiden pun mengatakan djuga 
gsa Asia— 

    

guna konsolidasi dan mengisi ke 

dikatakannja 
Tapi 

kita tidak ne 
inipun tidak berarti 

Malah kita 
mengadakan djembatan. an 

tral. 

ngin 

mulailah penga 

merupakan pengaruh 

Menurut Presiden Pantjasila da 
digunakan- dengan diterima 

Iapun djadi 
konperensi 

Blue 

NU Mendongkol Krn Ha- 
nja 2 Orang dj: 
DimKetua-?chapkonsiit. 
Kata Saifudia Zuhri: 
ma Vga Pari 

  

mimpin pemerintahan jang be 
men, maka NahdiatuP Ulama 
tai jang manapun cjaga gang 

  

ijita2 tsb”, demikian Saifuddin Zuhri. Sekdjen N. U. dalam 
keterangannja kepada pers. 

3 “an S1 “Bung Tomo ' 
MintaHatta Pjadi P.M 
DIDALAM SURAT tebul a 

kpd. Bung Karno, Ketua Umum 
Pariai Rakjat Indonesia Sutomo 
alias Bung Tomo minta supaja 
Bung Hatta mendjabat Perdana 
Menteri menggantikan Kabinet 
Ali Sastroamidjojo sekarang Jini 
karena katanja ,:Mr. Ali Sastro- 
amidjojo tidak dapat mengemudi 
kan pimpiman negara dewasa ini”. 
Dikatakan dalam surat terbuka 
itr bahwa pemuka2 partai2 PNI, 
Masjumi dan NU menjatakan de | 
ngan alasan mereka masing2 bhw 
ara kerdja Kabinet Ali sekarang 
ini tidak dapat dipertahankan 
lagi. 1 1 
“Diluar lingkungan kaum poli 

tisi kita timbul kesulitan2 jang 
bertubi2 sedang didalam tubuh 
Angkatan Perang sekarang  pc- 
nuh dengan perasaan2 tidak puas 
terhadap tjara2 kaum politisi jg 
'mengemud kan negara. Akibat-- 
nja kepertjajaan telah lenjap ter 
hadap pimpinan Kabinet seka- 
rang ini din antara pendukung? 
Kabinet: sendiri. Demikian Bung 
Tomo.. Seterusnja Bung  Tome 
mengatakan, bahwa suatu tokoh 
jang dapat menimbulkan respek 
dan kepertjajaanekepada partai? 
(terutam. Masjumi, NU dan P. 
N.L) serta segenap alat2 negara 
kita adalah siarat mutlak bagi 
“seorang pem'mpin pemerintahan 
Indonesi, sekarang ini kalau ki 

  

3 al Manapun Ujuga Jg Sedjalan 
Uan Sebalaan"Dga 'Tjita2-nja — ,,Synthese 
Dau ,, foleransi” Sudah Gugur Dim Fermu | 
laan Sedjarahnja DimSidang2 Konstituante? 

" SSEBAGAI SATU PARTAI jing mentjita2kan negara 
nasional jang berlaku di -dalamnja“hukum-2 Islam dan -ber4 
bentuk Republik Kesatuan didalam amana Presiden aktif me 

? akan bekerdja sama dengan par 

  

Islam Sadja ( 

  

NU, Sedia Kerdjasa- 

rianggung djawab. kepada parle 

sedjalan dan sehaluan dengan 

Kegiatan jang dilakukan oleh 
N.U. dalam menghadapi sidang2 
konstituante jang nampak sangat 

rapat2 sekali kerdjasamanja dgn 
partai2 Islam seperti Masjumi, 
P.S.LL, Perti dsb.-nja, ” menurut 
Saifuddin Zuhri hal itu adalah 
logis mengingat bahwa diantara 
partai2 Islam memang tidak ada 

| perbedaan prinsipiil dalam usaha 
memperdjuangkannja hukum2 Is- 
lam dalam tjita2 kenegaraan. 
(Oleh sebab itu tidak dapat apa- 

ila setengah orang lekas2 mena- 
rik kesimpulan seolah-olah N.U. 
dikendalikan oleh sesuatu partai 
tertentu, dan samasekali tak ada 

medahemas untuk atletik, serta 
mor mendajang. Dari ke-empa 

lari 200m, jang dimenangkan 
tatan waktu 20,6 detik serta 
jang dimenangkan oleh 

dia, Brasilia memperole 
jang dimenangkan oleh 
djauh 16,35 mtr. 
Polandia memperoleh medali 

emas dalam lontjat djauh puteri 
jang dimenangkan oleh Ellzzieta 
Krzessinska dengan lontjatan 'se- 
djauh 6,35 mtr. Dari 7 .medali 

1 : emas untuk nomor mendajung, 3 
manfaatnja apabila dengan Sebuah direbut oleh Amerika Seri: jenaknja sadja orang ' membikin kat, 2 oleh Uni Sovjet, 1 Kanada kesimpulan2 sematjam itu jang dan 1 Italia. Hingga TE Fs 
tidak sympathik dan tidak sela- JAS, tetap merunakal pemenang 
ras dengan sembojan2 toleran- medali emas jang terbanjak jaitu isi” dan sebagainja jang atjapkali 16“medali emas, 11 medali perak 

| didengungkan selama  sidang2 dan 5 perunggu lalu - menjusul 
konstituante. . Uni Sovjet dengan 6 medali Mengenai susunan  keketuaan emas, 8 medali perak dan 7 Ipe- 
Konstituante jang 6 orang dari runggu, Italia: 2 “medali” "emas 
padanja hanja 2 orang sadja daril4 medali perak dan 3 medali pe- 
kalangan Islam, Saifuddin Zuhri runggu. 2 buah medali perunggu 
basil Sekonyd nggopal sembojan? jang direbut oleh negara2- Asia 
synthese dan toleransi” jang masing2: dimenangkan oleh Iran tadinja menimbulkan harapan un dan Korea. Regu hockey Pukisa 

tan dengan mudah telah menga- 
tuk berkembang dimasa datang, 
kiranja sudah gugur dipermulaan lahkan regu Selandia Baru dgn 
sedjarahnja, karena djumlah dua score 5—1 dengan tournament 

hockeypool 3 jang dilangsungkan orang dari kalangan Islam itu 
djelas tidak mentjerminkan kese- Selasa malam di Melhores: Das 

lam pool 3 ini keluar sebdgai 
imbangan dari djumlah suara jg 

aomor 2 regu Djerman. “ Dalam hidup dalam konstituante jang 
imbangan kekuatan suaranja ka- pool 2 pemenangnja adalah Aus- 

xralia, nomor 2 Inggris dan dalam   ta hendak meleniapkan tjita2 jg 
hendak mengganti pemerintahan 
jang bersifat demokratis parle- 
menter dengan sistim pemerinta 
han jang lain. 

Dan tokoh jang memenuhi sja 
rat2 tsb. adalah Bung Hatta. Oleh 
karena itu « Bung ' Tomo meng- 
harap supaja dengan pengaruh jg 
ada pada Bung Karno dapat mem: 
nertispat terbentuknja suatu pe- 
merintahan jang dipimpin Bung 
Hatt, setelah ia meletakkan dja 
batannja sebagai Wakil Presiden. 
Demikian a.l. ,isi surat terbuka 
Bung Tomo kepada Bung Karno. 

(Antara). 

POLITIK TIMUR-TENGAH 
AUSTRALIA DIKETJAM. 
Intervensi Inggris dan Peran- 

“is di Mesir adalah suatu perhi- 
tungan-salah jang mengchawatir- 
kan dan sokongan pem. Austra- 
"Ya atas hal itu adalah tidak bi- 
Taksana, kata Prof. William Mc 
Mahon Ball hari Senin.  Guru- 
Sesar dari fakultas ilmu politik 
Universitas Melbourne itu kata-   perdamaian dunia, kemer- 

Kan saja heran: Australia jangf 
merupakan bagian dari Asia 
Tenggara melakukan politik js. 
melemahkan kekuasaan PBB, 
memperkosa semua negara” dan 
mempertegang hubungan kita 
dgn. AS. 

  

Adenaur Terbelenggu 
Oleh Politik Amerika 
Sebaliknja Djuga Amerika ,/Terpendjora" 

. Harus Melekukan Politik Jang Mem- 
pertahankan Kanselir Adenauer 
LRU2 iNf diibukota Amerika Serikat telah terbit satu 

menguraikan poklfik luar negeri Amerika Seri 
kai, dan jang mengambil kesimpulan bahwa dilapangan ini 
harus dilakukan penindjauan pokok. Buku jang 535 halaman 

   

1» 
354 

pubi:kasi 

    

tebalnja, "bernama ,,American 

didalam tshun pemdihan Presi 
den ini, publikasi setengah-resmi 
ini membongkar beberapa raha 
sia jang selama ini dengar hati2 
sekali didjaga oleh diplomasi res 
mi, jaitu jang mengenai masalah 
Djerman dan politik Amerika 
Serikat terhadap Djerman. : 

Apa ig dikatakan disan,, me 
ngenai hubungan antara diplome 
si Amerika Serikat dan Kanselir 
dari Republik Federal. Dierman. 
tidaklah beg'tu mengherankan la 
gi bagi orang2 Dierman jang te 
lahs mempunjai pandangan jang 
terang terhadap..hubungan jang 
sebenarnja antara  Bonn dan 
Washington. Tapi satu pengaku 
an terus-terang dari p'hak Ame 
rika Serikat sendiri memang ada 
artinia. 

Pada halaman 427 dari publi- 
kasi itu dikatakan: , "Kebebasan 
jang tumbuh dari politik. luar 
Hoc Dierman “Barat adalah 
satu akibat langsung dari ber- 
tambah besarnja kekuasaan Djer- 
man Barat, berkat bantuan Ame- 
rika Serikat dan NATO, Dalam 
keadaan begini dapat disebutkan   sambil menjemburkan bom2 asap, bahwa Kanselir Djerman Barat, 

    

jang saja kenal | L 
batkun daa -seri beroleh uang tidak mengapa, Pe- 
gala, dan beru it besar|tangnja, djika hari baik,” saja 
besar jang dapat menghantjur- jakan mendapat emas kira2 dua 

badan manusi, dalan dya gram, dan ini sudah berarti 20 
kan badan manusi, dalam dualrupiah”. (U.P.-Antara). 
atau tiga detik. TAN «3 
Saja masih in 

kasar, dan warui 

naa 

. mas, itu. Dan jang baiknja | #1 
lagi, semua kesukaran dan baha| £ 

dapat| 
sija, lupakan”. . 
ja jang mengantjam telah 

    

  

e1 
ia, (sale KeeAa 
.llah sendjata tanpa mempunjai su 

      

        

  

     

  

    

        

    PENGADILAN Negeri. Bandung 
'hari Selasa jbl. telah mendjatuh 
an hukuman .pendjara 3. tahun 
sepada Toto Sunarto jang diper 

ihkan telah membawa - sedjum 

  

Irat2 jang sjah. — dan Kerdja 
P, 

adu sama “Pemuda dan. Peladjar Anti 
   

  

   

    

sampa! di. Fair 
sangat lelah dan aa 
diam baru sampai disana, 
Ten pekerdjaan dengan 
dot 

    
—... Pada Pn aa saja 
: ja uang LAI 5 5 c : 

bank kata Mattioti. ,,Ber 
     

hp 

  

   

   

   
    

“Isatuan: R.I. 

|Slamet Pembantu 

     

     

      

Men 

:Ikan keamanan di 

ke 
radjinan dan hemat, saja, dapat 

sGerakan Subversif di Djakarta da 
lam rapat kilat baru2 ini. telah 
memutuskan untuk menjokong      

    
Itindakan pemerintah didalam. me 

elamatkan Repyblik Proklamasi 

n pemerintah/KSAD lan |Jakang, tim 5 
abi untuk  menjelamatkan negara ke 

: KMKB Surabaja 
ilatas nama Kepala TT I Bukit Ba 

risan telah menjerahkan tanda dja 
sa kepada keluarga almarhum. B.   

5113 (Djawa 

   
Atjeh. 

   
tidak ada. 

DOrARUn 

nj klam: 
1945 dan berdiri sepenuhnja dibe 

Inspektur Hi masi, — 
ii 

h gugur th. 1955 ke tutan kepada Gubernur Djawa Ba 

ari tugas memulih- rat dan DPD Prop. Djawa Barat 
Ke- mengenai upah minimum bagi bu- 

kurangan garam didalam negeri ruh harian pemerintah di .Djawa 
dalam dua tahun jang achir ini 

hubungannja. dengan 

» LAS Ltd 

monopoli. garam..pemerintah... Ba- 
njaknja “hasil: produksi garam di 
dalam negeri ditentukan oleh baik 
buruknja iklim, demikian ketera 
ngan Residen Madura R. Sunarto 
Hadiwidjojo. Telah seminggu 
lamanja - keadaan. pasaran tekstil 
dalam kota Makassar mengalami 
kesepian, sehingga menjebabkan 
beberapa pedagang2 tekstil nasio 
Inal meramalkan, @jika hal ini te- 
'rus menerus berlangsung akan 
mengakibatkan mereka akan gu- 
lung tikar, — Dalam bulan ini di 
wilajah#PTsIII telah dimulai dgn 
pendaftaran  recruut2 bagi | para 
pemuda jang ingin mendjadi ang 
gauta tentara.” Recrutering — ini 
baru sekarang terdjadi dalam wi 
lajah Djawa Barat sedjak prokla 

obsi Djawa Barat baru2 
ini telah menjampaikan surat tun 

Barat sebanjak Rp. 8,— sehari. 
— Sabtu siang jl. 2 orang anak 

(Antara). 

  

     

  

ketjil. telah. dinjatakan..  ditjulik.| 
oleh orang2 -jang tidak dikenal. 
Anak itu diambil didjalan raja di 
Makassar ketika mereka pulang 
dari sekolah. — Kini berita sa 
jang dari luar negeri. Para Per 
dana Menteri Uni Sovjet dan Ru- 
mania, Bulganin dan Shivu Stoica, 
pada: hari Selasa pagi mulai dgn 
pembitjaraan resmi mereka diista | 
na Kremlin. — Penduduk desa Pa 
nayia, Cyprus Barat jang terdiri 
dari orang2 Cyprus Junani diha 
ruskan membajar denda kolektif 
sebesar £ 990 untuk mengganti 
pos polisi desa tsb. jang telah di 
hantjurkan oleh pedjoang2 Cyprus 
awal bulan ini. Djepang dan 
negara2 komunis telah memper- 
oleh kedudukan jang baik dalam 
perdagangan dengan Mesir, demi 
“kian menurut laporan dutabesar 
Djepang untuk Mesir Tsuchiya. — 
Irag malam Selasa menerangkan 
kepada Syria bahwa kerdjasama 
jang erat antara  negara2 Arah 
adalah perlu untuk mempertahan 
kan kepentingan nasional Arab 

sunnn 3 
BEMONsannsAn    

dalam krisis Timur Tengah dewa 
sal ini. — Pemerintah ' Perantjis 
mempertimbangkan kemungkinan 
untuk mengadukan tindakan poli 
si. Mesir terhadap warganegara2 
Perantjis di Mesir, demikian dika 
takan oleh sumber2 Perantjis.: — 
Pemerintah federal Swis pada ha 

iri Selasa memutuskan untuk me 
mutuskan untuk memikul ongkos- 
“ongkos dari pengangkutan pasu- 
kan2 polisi PB selama 11 hari jg 
pertama antara Napoli dan Mesir 
'jang berdjumlah sampai lk. 1.500. 
000 f£rank. — Presiden Magsaysay 
dari Pilipina melarang ekspor besi 
dan badja rosokan dari Pilipina, 
demikian diumumkan 'setjara res 
mi di Manila. — PM Tunisia Ha 
bib Bourguiba menghendaki agar 
Commonwealth Perantjis jang me 
masukkan negara2 jang baru mer 
deka di Afrika Utara kalau itu 
dapat dibentuk hendaknja ' mengi 
kuti garis Commonwealth Ingge- 
ris jang mana menentukan bahwa 
anggauta2nja dapat meninggalkan 
nja djika menghendaki, 

t 

  

ember.kan uraian tentang evolusi politik luar negeri Ame 
rika Serikat selama sepuluh tahun sehabis Perang Dunia ke 
ua, Giterbifkan oleh ,,Brooking Institution” di Washington, 

satu badan jang melakukan penjelidikan ilmiah dilapangan po 
litik internasional di Amerika Serikat. 

Adalah satu gedjala jang pelik Adenauer, merupakan 
tangkapan didalam pendjara po- 

Foreign Policy 1945-1955”, 

seorang 

litik Amerika, sedang Amerika 
Serikat pada pihaknja sama ter 
pendjara oleh kemestian harus 
mendjaga kekuasaan kanselir. ..” 

Demikianlah telah tertulis hi- 
tam diatas putih suatu analisa 

langan Islam dan front Pantjasi- 

la hampir seimbang .itu, sehingga pool satu pemenangnja adalah 
India dan nomor 2 Singapura. apabila dari kalangan Islam men- 

dapat 3 orang (wakil ketua) Pemenang2 nomor 1 dan 2 dari 
barulah dapat dikatakan bahwa setiap pool akan madju dalam 
ada gunanja sembojan2 "synthe-fsemi finale. Dalam perlombaan 
se” dan “toleransi” itu didengung 
ikan selama sidang2 konstituante. 

Saifuddin Zuhri memperingat- 
kan, hendaklah golongan2 dan 
partai2 tidaklah membenamkan 
dirinja dalam gedung konstituan 
te sadja se-olah2 hanja di konsti 
tuante sadjalah persoalan2 jang 
kini harus dihadapinja. padahal 
keadaan negara dan masjarakat 
kita dewasa ini meminta perha 
tian jo tidak kurang? pentingnja 
jang untuk mana dihadjatkan ter 
peliharanja kerdjasama antar. se 
mua golonga, dan partai2 teru 
tam, jang berlangsung mempu- 
njai tanggung djawab bersama 
atas pimpinan pemerintahan. 

Pemerlatah Ka- 
dar Akan Per. 
.baiki Politik j: 

Pertanian 
PEMERINTAH BURUH  & 

Fani Revolusioner Hongaria te- 
iah keluarkan pernjataan kepada 
para petani, dalam mana ditfela- 
nja dengan keras kesalahan2 
politik pertanian jang dilakukan 
sleh pemerintah ji. Dikatakan, EN g 
bahwa pemerintah Kadar me-| Ijabang renang 300 mtr. da- 
nganggap sebagai tugasnja jang |lzm  antjalomba modern jang 
pokok untuk membantu memper- dilangsui gkan hari Selasa dime- 
sembangkan pertanian. Ia akan nangkan oleh Ivan Deruiguine 

mendjamin produksi pertahian giri Uni Sovjet dengan waktu 
serta kepentingan2 materiil darij nenit 36 detik dan prestasi ini 

para pefani - na akan Ke etah menumbangkan  rekord 
njokong pertanian ise 2 : San 
Dapalan Tah betina pers ee Oeyeen ae Helsinki. An 

ngan dalam memperbesar Masil zdalah Lars Hall dari Swedia 
serfaniannja tiap hektar rta an Sven Homer dari Australia. 
memperbaiki kwalitet “tanaman2- Dalsm klasemen negara regu AS 
uja, dan sementara itu mentjegah masih tetap leading dgn 357 bi- 

adanja eksploitasi. | dji tetapi leading A.S. ini kini 
Selandjutnja pemerintah Khdar terantjam oleh regu Uni Sovjet 

ikan menjokong pula prinsip me- Jang hanja ketinggalan 100 bidji. 

agadakan koperasi setjara suka- Dalam nomor perseorangan Lars 
sia. Dan tugas paling penting Hall dari Swedia djuara olimpia 
#alam seluruh negeri kini jalah Helsinki masih tetap menduduki 
tk. mendjamin ketenteraman ser '“mMpat 13 Hn ea AT 

ki dini. Demi, kepentingan2 TOMOT Mentan On 
ialam negeri, maka dibutuhkan Oleh djago Uni Sovjet: Tempat 
upaja rakjat pekerdja dalam per ke.2 diduduki oleh Paine Kerhe- 

ianian selekas mungkin menjele P“1 dari Finlandia. Digelanggang 
szikan pekerdjaan NN besketball hingga hari Selasa ter 

bantu melantjarkan persedidan2 tjatat 2 LGS, I8 belum pernah ter 

bahan makan masuk kota2 dan|ktlahkan hingga semi finale. Ke 
pusat industri dan pula -mendja- Sue regu Te aan Si Gea 
min agar produksi dapat dilaku Haa : AN “Ta ya 
kan dengan tak terganggu di pe- EN 2 ai Hn ng 2 ang 
rusahaan2 industri selekas mung (3 22 — PN 

finale nomor anggar-floret per- 
seorangan Christian d'Oriola te- 
lah keluar sebagai djuara dan 
dengan demikian 'ia berhasil 
menggondol medali emas. Nomor 
2 dan 3 adalah Giancalo Berga- 
mini dan Anthonio Spallino ke- 
duanja dari Italia. 

Dalam perlombaan lari ga- 
wang 110 mtr. satu2-nja atlit 
Asia jang berhasil melalui babak 
pertama adalah Ghulam  Razig 
dari Pakistan dengan menduduki 
nomor 3 dalam serie pertama. 
Pemenang serie itu ialah letnan 
Jack Davis dari Amerika Serikai 
dengan waktu 14 detik. Perlom- 
baan lari 3000 mtr. dgn rinta- 
ngan telah dimenangkan . oleh 
Sandor Roszengyi dari Hongaria 
jang tiba digaris finish bersama 
an dgn John Disley dari Inggris. 
Keduanja mentjatat waktu 8 me- 
nit 46,6 detik dan perlombaan 
ini termasuk serie pertama. Da- 
lam serie kedua keluar sebagai 
pemenang Elioshirley dari Inggris 
dengan waktu 8 menit 52,6 de- 
tik. No. 2 dan 3 direbut oleh Uni 
Sovjet dan Djerman masing2 dgn 
tjatatan waktu 8 menit 53 detik 
dan 8 menit 53 detik djuga. 

      

  

  tentang hubungan Djerman-Ame- 
rika, jang menjimpulkan bahwa 
Kanselir Adenauer dari Djerman 
Barat ”dibelenggu” oleh Wash- 
ington, dan sebaliknja “Amerika 
Serikat merasa terikat pula utk 
tidak melakukan sesuatu tindakan 
dilapangan politik luar negeri, jg 
mungkin dapat melemahkan ke- 
dudukan kanselir didalam pergo- 

man Barat, 

Tentang arti hubungan begini 
dan tentang dasarnja, oleh publi- 
kasi ini diterangkan pada hala- 
man lain. 

»Penindjau2 jang tjukup  me- 
ngetahui,” demikian - dikatakan 
pada halaman lain: ,,sudah lama 
mengakui bahwa pembagian Djer 
mania itu adalah satu kenjataan 
jang konkrit, sedang penjatuan 
Djermania baru merupakan satu 
tudjuan jang djauh. Bertentangan. 
dengan keterangan2 resmi, peris- 
:iwa2 belakangan ini menundjuk- 
kan bahwa pendapat ini ada 
benarnja, : ae 

Masalah Djerman tidak dapat 
dipisahkan dari masalah keama- 
nan seluruh Eropa dan dari de- 
finisi jang diberikan oleh Uni 
Sovjet kepada keamanannja sen- 
diri. Demikianlah, meskipun masa 
lah Djerman kelihatannja tetap 
seperti sediakala, tapi perkemba- 
ngannja berlangsung dalam arti 

tus guo dibenua Eropa dewasa 
ini. 

gara besar jang diadakan di 
Djenewa dalam tahun 1955, Tapi, 
disamping itu, ternjata pula bah- 

anggap tidak memuaskan, tapi 

tara oleh dua pihak jg hadir   

lakan politik dalam negeri Djer- ! 

keamanan jang berdasarkan sta- 

| Perkembangan ini telah mun- 
tjul dalam konferensi negara-ne- 

wa meskipun status guo tetap di 

toch dapat diterima untuk semen ' 

Seterusnja, djika Republik Fe-' 
deral Djerman Barat ingin men: 

kin. Demikian pernjataan peme men TR Tea aa : Tn P3 
|rintah Kadar. (Antara). Pada hari ke-7 ' pertandingan 

| Olympiade hari Rebo kembali 
telah ditaumbangkan beberapa re- 
cord, Atleet2 Amerika Serikat te- 
lah memborong semua medali2 
untuk Jari 110 M gawang putera 
dan Atleet2 Rusia untuk 20 KM 
djalan tjepat. : 

Dengan disaksikan oleh 100.000 
penonton pertandingan olympiade 
pada tgl. 28 Nopember telah di 
langsungkan di Main-stadium, 

890 Meter lari gawang pu- 
teri. —aa 

Djuara pertama. Shirley Strick- 
land dari Australia dlm. waktu 
10,7 dtk: Djuara Koihler dari Djer 
man dalam waktu 10,9 dtk, Djua 
ra ketika Showel dari Australia 

v dalam waktu 11 dtk. Dengan, de 
Tjara belakangan ini tidak te- |mikian Shirley Strickland dapat 

pat, dan betapa akibatnja Kelak (mematahkan record Dunia atas na 
tidak dapat dibajangkan. Demiki ma Parmolenko dari Rusia (10,8 
anlah, masalah Djermani itu bagi dtk) dan record Olympiade atas 
Amerika Serikat telah mendjadi namanja sendiri (10,9 dtk). 
suatu alasan kuat untuk mengu- Dalam finale ini ikut serta 3 
bah garis2 politik luar negerinja. orang wanita Australia, 2 wanita 
Utjapan pihak Amerika ini ti- Rusia dan seorang wanita Djer- 

dak memerlukan kommentar lagi. man. 
Selama ini djarang soal Djerman 
jang disinggung begitu djelas dan 
djudjur dalam salah satu publi- JA. S. dalam waktu 13,5 dtk.: Dju 
kasinja, tapi djuga dengan cynis- lara kedua Davies dari A. S. dalam 
me. Sekarang telah terbuka tabir waktu 13,5 dtk.: Djuara ketiga 
jang menutupi politik Amerika (Shendorp dari A, S, dalam waktu 
Serikat dan politik Republik Fe- 14,1 dtk, 

  

tjoba mendapatkan satu penjele- 
saian bagi masalah  Djermania, 
dia harus  mentjari . djawaban, 
apakah Uni Sovjet teoretis mung 
kin dapat diadjak berunding. 

Bagi negara2 Barat ada dua 
djalan untuk menentang perkem- 
bangan serupa itus pertama: 
mengambil sikap jg lebih lunak, 
tapi jang mungkin ' membahaja- 
kan bagi terpisahnja soal Djer- 
mania dari soal keamanan di 
Eropa: kedua, ialah tjara meng- 
gugurkan soal reunifikasi Djerma 
nia.   

110 Meter gawang Pitera. 

deral Djerman Barat. Demikian Iperhaiki record Olympiade atas 
tulis  "Saarbrucker - Allgemeine (nama Davies dan Miller dan ke 
Zeitung.” dua2nja dari A. S. (13,7) 

A. S Hing 
Gondol16 Med.'Emas ' 
Dalam Perlombaan2 Djalan|Tjepat - 
Djarak Djauh Djago2 Rusia Unggul 
— Yugoslavia Ijukur Kes, Amerika 

PADA HARI KE-ENAM hari Selasa dipertemuan” 
Olympiade Melbourne hari Selasa telah dik 

"Ipat 

Djuara pertama Cholhoun ' dari ' 

Cholhome telah mem |d 

- 

OLYMPIADE 

2 Selasa
 

eluarkan empat. 
.tudjuh medali emas untuk no 
t medali emas untuk atletik, di 

  

antaranja direbut oleh Amerika Serikat, masing2 dalam nomor 
oleh Boby Morrow dengan tja 
nomor lempar tjakram putera 

ng di oerter dengan lemparan 56,36 mtr. 
Medali emas ketiga dan ke 4 direbut oleh Brazilia dan Polan 

dalam nomor 
Ferreirada Silva dengan lontjatan se 

lontjat tiga putera 

20 KM djalan tjepat. 
| Djuara pertama Sperenev dari 
Rusia dalam waktu 1 djam 31 me 
nit 27 dtk.: Djuara kedua Mikenas 
dari Rusia dalam waktu 1 djam 
32. mnt. 3 dtk.s Djuara ketiga 
Iwan dari Rusia dalam waktu 1 
djam 32. mnt. 12 dtk. Tjabang 
Olahraga ini untuk pertama ka 
linja..diadakan pada perlombaan 
Olympiade sepandjang sedjarah. 

" Lari tjepat 5000 Meter. 
Djuara pertama Vladimir. Kuts 

dari Rusia dalam“waktu 13 mnt. 
39,6 dtk.: Djuara kedua Gordon 
Pirie “dari Inggris dalam waktu 
13 mnt. 50,6 dtk.s Djuara ketiga 
Ibbotson dari Inggeris dalam wak 
tu 13 mnt. 54,4 dtk. Kuts dengan 
demikian dapat memperbaiki re- 
cord Olympiade atas nama Emilice 
Zatopeck dari Tjekoslowakia (4 
mnt 6 dtk.). Djuga dapat dil 
takan, bahwa Vladimir Kuts aja 
lah. djuara 10.009 M lari tjepat da 
lam Olympiade ini. 

dLempar peluru Putera. 
Djuara pertama O'Brien dari 

A. S. dengan djauh lemparan 15 
M-:57 cm, Djuara kedua - Leider 
dari A. S. dgn djauh lemparan 
18 M 18 cm:. Djuara ketiga Koblar 
dari Tjekoslowakia dgn djauh lem 
paran 17 M 65 cm. O'Brien dapat 
memperbaiki. record Olympiade 
atas:namanja sendiri 17 M 4l em. 

Lempar Lembing Puteri. 
Djuara. pertama, Yarubin dari 

Rusia dgn. djauh lemparan 53 M 
86 cm, Djuara kedua Arendsz da 
ri Chili dgn djauh lemparan 50 M 
38 cm, Ljuara ketiga Gunaleva 
dari Rusia dgn djauh lemparan 
50 M 28 cm. Yarubin dapat mem 
perbaiki record Olympiade atas 
nama Jakoskova dari Tjekoslowa 
kia (50 M 47 cm). 

  

  

Pantja Lomba Modern. 
Jang meliputi masing2 nomor2 

Rxiding 5.000 cross country, ang 
gar dengan degen, menembak, 
berenang, dan atletiek 4000 M 
cross country. 
Djuara regu diffapai oleh regu 

Rusia dgn djumlah bidji 13.69014: 
Djuara kedua Hen A. S. dgn 
dgn djumlah bidji 13,482: Djuara 
ketiga Regu Finlandia dgn djum- 
lah bidji 13.185!5.  Djuara Olym- 
piade 1952 Hongaria menduduki 
tempat jang keempat. Sedang 
djumlah perserta 12 Negara. 

Djuara perseorangan untuk Pan 
tja Lomba Modern ini masing2: 
Djuara pertama Paul dari, Swe 

dia dgn djumlah bidji 4.833: Dju 
ara kedua Manonen dari Finlan 
dia dgn djumlah bidji 47748: 
Djuara ketiga Korkonen dari Fin 
landia dgn djumlah bidji 4.750. 
Paul adalah djuara @fmpiade 
Helsinky dalam nomor tersebut. 
Djumlah peserta untuk pantja 

lomba modern perseorangan ini 
seluruhnja 44 orang. 

Anggar djenis floret per- 
seorangan putera. - 

Djuara pertama Doryola dari 
Perantjis 6 X menang 1 X kalah: 
Djuara kedua Barganini dari Ita 
Ha 5 X menang 2 X kalah: Djua- 
ra ketiga Stanini dari Italia 5 X 
menang.2 X kalah. Doryola da 

mempertahankan kedjuaraan 
untuk nomor ini. Kemudian tang 
gal 28 Nopember dilandjutkan 
anggar dengan degen untuk regu. 
dan tanggal 29 Nopember untuk 
perseorangan. Djumlah peserta da 
lam finale floret ini $ orang. 

Berdajung. 
2 dengan djuru mudi: 
Djuara pertama regu A. S. da 

lam waktu 8 mnt. 26,1 dik.: Djua 
ra kedua regu Djerman dim wak 
tu 8 mnt. 292 dtk.: Djuara ke- 
tiga regu Rusia dlm waktu $ mnt. 
31 dtk.  Djuara Olympiade tahun 
1952 dipegang oleh Perantjis. 

Berdajung 4 tanpa Djuru- 
mudi. 

Djuara pertama regu Canada 
dalam waktu 7 mnt. 8,8 dtk.: Dju 
ara kedua regu A. S' dim waktu 
7 mnt. 18,4 dtk.: Djuara ketiga 
regu Perantjis dlm waktu 7 mnt, 
20,9 dtk. Untuk nomor iniajua 
ra Olympiade tahun 1952 adalah 
ditangan Jugoslavia, 2 1 

5 Polo-air. 
Hatsil2 polo air di Olympiade' 

swimming-pool , antara: 
Regu Rumania — Australia 4" 

2 dan sampai istirahat 2—1: Regu 
Djerman — Singapura 51 dan 
sampai istirahat 2—0, Regu Yugo 
slavia — Rusia 3—2: Regu .A. S. 
— Inggeris 53. 

Dalam semi finale untuk pog 
telah keluar sebagai Aja, ni 
sing regu2  Uruguy, Perantiis, Chili dan Philipina. Utk pool B 
masing2 A.. S., Rusia Bulgaria dan Brazilia. Hatsil2 Sampai saat ini 
Taiwan — Singapura 67—64: Dje- pang — Korea 83—67: Singapura — Muang Thai 62—58: Rusia — Bulgaria 66—56: Uruguy — Chili 80—73, Canada S Korea' Ya po Perantiis — OI 9-89: AL gel Naa 85—44j Rusia — Brazilia 

Tindju. (Pertandingan tinaju jang ae ti oleh 161 petindju dan diseleng garakan dalam 10 matjam kelas telah berlangsung dengan penen tuan lawan diselenggarakan dgn djalan undian, jang boleh turut dalam pertandingan ini hanja ama teur sadja. Pertandingan tindju ini diselenggarakan sedjak hari kedua dan tiap sore sampai malam hari dapat diselesaikan 10 sampai 20 pertandingan. Kini untuk per tandingan 'ini telah mengindjak babak kwart finale. Kemenangan2 sebagian besar ditjapai 
angka, ketjuali ada 2 pertanding- an jang Gitjapai dengan technisch knockout. Masing? adalah pertan dingan antara petindju Irlandis— Rusia, dimana wakil Rusia re- bah. ! Kemudian Perantjis melawan Korea, dan ternjata wakil Korea dipaksa mentjium kanvas. 

# Sepak 
Yugoslavia melawan Nat Tn telah berachir dengan kemenang an Yugoslavia 9-1 dan sampai istirahat stand 5—1, Pertanding an ini dipimpin oleh wasit Swing engan pendjaga garis dari Ru- sia dan Australia, Tanggal 99 Nop kes, Indonesia akan berhadapan dengan Rusia. (R.R.L) 

  
  

SUMBER2 Turki setengah res 
mi mengatakan hari Rebo, bah 
wa Syria telah memusatkan pa 
sukan-pasukannja — diperbatasan 
dengan Libanon dalam antjaman 
nja lagi kepada perdamaian di 

| Timur Tengah?” Sumber itu me 
| ngatakiany bahwa Syria dengan 
bantuan sendjata dan amunisi Sov 
jet Unie berharap ,,akan memak 

S negara tetangganja jang ketjil 
itu agar masuk dalam lingkun 
'an blok Sovjet”. Di Beirut parle 
men Libanon telah menjuruh di 
plomat veteran dr. Charles Ma- 
lik agar segera pergi ke New 
York untuk berusaha  sekuat2- 
nja menjelamatkan perdamaian 
di Timur Tengah dan mentjegah 
terdjadinja sematjam — ,,Korea”, 

  
  

Menurut Anggapan Turki Syria'Akan 
Paksa Libanon Masuk Blok Sovjet? 

Turki dan. Israel keduanja ma 
kin bertambah kuatir akan ber 
tambahnja kekuatan Syria. Sum 
ber Israel melaporkan, bahwa 
Turki sendiri telah mengerahkan 
35.000 pasukannja ke perbatasan 
Syrig termasuk brigade infanteri 
dan suatu bataljon pasukan ber 
lapis badja. (Antara-UP) 

As
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Basket-bali. 

Australia — Taiwan 87—48: 
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DJAM UTK. PESAN TEMPAT, 
"Lux" « “Grand” -« “1lie12, 
TEER ne MOROp R0 0 ear Dia 
Gris - Indra - Royak:  10—11,— 

IREX! 2. "ORION” 
3.00-5.00-7.00-9,00 (17 th.) 

(VistaVision) 
Dean Martin - Jerry Lewis 

Shirley MacLaine - D. Malone 
"ARTISTS AND MODELS" 

(Color by Technicolor) 
” , Aa aura uNa 
Lux 5.4 Te Die (17 th.) 

  

EXTRA: SABAN SORE dj, 3.00 hk 
— (VistaVision) 

Paul Douglas - John Derek 
Jody Lawrence - C, Romero 
"THE LEATHER 'SAINT” 

RAN US Du. (17 th) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

(Widescreen) 
: Stw. Granger - Jeari. Simmons 
'FOOTSTEPS IN THE FOG” 

(Color by Technicolor) “ha 

  

PONY Gp Ul (17 th.) 
Ann Blyth - Edmund Purdom 
"THE STUDENT  PRINCE" 

(M.G.M's Color) 

ROLAT" Sa 0 (17 th) 
Marlia Hardi - Sofia 

Moh. Mochtar - Y, Lantua 
"MUSIM MELATI 
Film Indonesia terbaru. 

      

"GRIS” 4457-9415 (J7 th) 
"DARD-E-DIL” 

  

1 N D RA? 430-645-9- (17 th) 
caana 1 u 1 

Premnath SAGAI 
Film India Tekst Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"DJAGALAN” 5.7.9, (seg um.) 

Chen Yan - Chen Tian Kuo 
"WIE TA TE CHI TIAN” 

Film R.R.T, Tekst Indon. 

"DJAGALAN” 5797.-9,- (17 th) 
“ Li Tsiag - C. Chean Chean 
| "SUI HUNG LING” 

PPAP PPA 

    

INDUSTRIE 

Dj. Slamet Rijadi 164 Solo 

Dibuka tiap hari kerdja : 

8.00 — 13.00 

aa kemah 

PENGUMUMAN 
1. N. Inastec DI SEMARANG DENGAN INI MENGUMUMKAN 

BA HW A: 

MULAI TG. 28 NOVEMBER 1956 TIDAK MEN- 

DJABAT LAGI SEBAGAI DIREKTUR DI N.V. 

INASTEC. a 

HENDAKNJA FARA LANGGANAN MAKLUM. 

SEMARANG 28 NOVEMBER 1956. 

Dewan Komisaris 

INASTEC N. V. 

Kursus Kilat 
Membuat ICE CREAM ZONDER DIPUTER -- 

PUDDING2 MODEL TERBARU. 

BAHAN2 DAPAT GRATIS. ALAT2 DISEDIAKAN. 

TARIF SFRINGAN-RINGANNJA. 

Pendaftaran dimulai sekarang di: 

TA Djl. Dr. Tjipto 184, Telf. 1021 SEMARANG. 

Alamat untuk pendaftaran di Tegal, 

Nj. SOUW KWAT SIANG, Djl. Beteng. 

Alamat untuk pendaftaran di Purwokerto, 
Nj. LAUW SIOE LAN, Dil. Bank 21. 

Alamat untuk pendaftaran di Magelang, 
-5 Ni. OEI HOK HOO, Djl. Bajeman 25. 

Alamat untuk pendaftaran di Djokja, 
: Nj. TAN KIM TEE, Djl. Ledok Gondomanan No. 2. 

Paling sedikit dapat 15 murid di tiap2 tempat, segera kursus di- 

mulai ditempat masing2. Djuga memberi les Buah2, Sajuran dan 

Kembang2 dari lilin (dan dipeladjari bikin tjetakannja) dan kleu- 

ren, . . . . 

Pitrietvlechtwerk (menganjam rottan di triplex) bikin rupa2 tas- 

sen, tempat buah2, roti dil.nja. 
»DIPIMPIN OLEH WANITA BERIDJAZAH DAN 

: PENGALAMAN” 
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.$SELALU MENJEDIAKAN! | 
PRABOT RUMAH TANGGK |, 
DAN DJUGA SEDIA“ 

MATJAM? SPE:DA 

HARGA MURAH 

  sPAMOR 
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UNTUK PESTA Pen erakaaaea 
St NICOLAAS 

DAN 

HARI NATAL MINTALAH SELALU: 

  

   

  

  

  

A MODERN GOCELSE FORMULE . 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

4 ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 
Extra Strong. — Tanggung sem- 
buhkan segafa penjakit seperti: Buah 
Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 

" . (Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- 
— bah darah, sumsum dan manik, baik 

buat orang jang bekerdja dikantor. 
“Alasan penjakit, Badan lekas tjapai, 
makan tak hantjur, sering marah2,- 
Kepala “pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2. 

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. , | 
Ea ee 3 PO WE Se aa AAN Te aa Rana Rp. 30,—- 

& »POWDER ADJAIB” 
Eczeem, 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 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 

? Allah dgn. Powder Adjaib 
akan baik kembali seperti — 

biasa. Powder Adjaib adalah satu?-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 

“HEALTH IS BEAUTY 

   

  

    DJL. MATARAM 104 — SEMARANG 

  

jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung ag 
garansi 100 pCt. Harga '1 botol Rp.25,— Bisa kirim seluruh - 3 
Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. “1 ah 

  

  

  
  

2 DESEMBER 1986 MINGGU djam 8, STADION 
LOMBA-BALAP! 
“ SCOOFER “ KUMBANG 

Ijjazo2 Semarang (Eddy Be, Ari Ardjumatin, H. Meyers, Gwan 
Tian, dll), Surabaja (Mesman, Andre The, d.l:1), Solo, Jogja, 
Malang, Djakarta, Magelang dan 
A, Halbach saling kedjar-mengedjar ! 

# OTOPED “ SEPEDA 

. @ 

Didjual : e 
1 ANDJNG HERDER 
(Djerman) 
pakai stamboom 
Umur 7 bulan. 

Djago Bandung jang terkenal 

IMS   
SAKSIKANLAH, PASTI HEBAT !: 

Keterangan:   

Ditja re 
“SUMU PERUSAHAAN FOTO 

DJALAN RADEN SALEH 1 
(Karangwulan) — SEMARANG. 

Ttm se MEN hn An 
TNKTATKAKKARR AK AR 

  NASIONAL mentjari: 
1 PEMUDA lepasan SMA, untuk tjalon Djuru potret. 
2 WANITA lepasan SMP, 

Lamaran disertai PASFOTO serta GADJI Minimum jang dike- 
hendaki harap “dialamatkan pada No. C.42 surat kabar ini. 
Surat-menjurat tidak ada! 

TR eLEKL KANE Rnb AK | 
i 

i 

  

Didjual 

Sebuah Rumah Tembok 
« JANG KOKOH dan MASIH BARU, BERATAP GEN- 

TENG dan BERLANTAI TEGEL, ukuran Rumah : 
PANDJANG 8m, 
LEBAR 7m, 

berdiri atas tanah milik Kotapradja. Semarang. 
Dapat terima kosong. 

Para peminat harap tulis surat pada harian ini dibawah 
No. 7/4271. 

BARU TERIMA: me 
« Almensk3 Waspada 1957 
« Tjatatan Harian 1957 - 

UKURAN SAKU — Praktis untuk digunakan 
tiap2 hari. Omslag Iinnen 

» Plastic 

« Buku Warna .A.B.C.” 
Ongkos kirim tambah 1096 (sedikitnja Rp. 1,50) 

Toko Buku , GLORIOU 
SIDODADI 3 Tel. Smg. 1697.       

Rp. 13,50 

Rp. 8,50 

    

     

     

Ratunja segala Semir Rambut Hitam 
DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar Rp. 15,— 
Harga per botol ketjil Rp. 10551 

Semir ini adalah pendapatan baru isti- 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pCt. 

Tidak ada bandingan diseluruh Dunia: 

  

» 12,50 

»” 6,— 

8” 

  

  DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar 

Rp. 15,— 
  

  

untuk administrasi ringan. 

  

Ingin, 
MA MAMA AAA AAA PA LOL LA LL MO... 

CULTUURINSTELLING 
MEMANGGIL UNTUK SEGERA DIPEKERDJAKAN $ Hari melihat : 

PADA PABRIK GULA DI DJAWA- TENGAH.” 

seor 

Tainget mploy cerde 
Jang Berpengalaman 

P3: 
dan seorang 

Tweede Werktulgkuadige 
LAMARAN2, dengan praian lengkap mengenai PERSONALIA, 

PENDIDIKAN dan PENGALAMAN-PRAKTEK harap disampai- 

kan kepada surat kabar ini dengan No. 7/4280. 

pagi di ruangan 

TERR. IV Semarang, 
ter Semarang. 

Minggu. - 

a/n JAJASAN TERR. IV SEMARANG 

REP 

See 

Gedang ,HWA YUs 
djalan PLAMPITAN Semaran 8, 

berupa beberapa dump. ,,SPEDA MOTOR” milik JAJASAN 
lelang diadakan dihadapan Vendumees- 

mulai pada hari pengumuman ini dikeluarkan dari 
djam 08.30 — 11.00 pagihari, 

NGAERAN 
LETNAN SATU INFANTERIE 

Yan Pep apang 

ARASI 
jang dapat MENDJAMIN barang Tuan dengan GARANSI: 

Firm BANARI 

Lelang Besar!i, Pada hari SENIN tanggal 3 DESEMBER 1956 djam 9.30 

   

BERSERU: 

SEBAB AKU ADALAH VULPEN 
' GARA NS 

VULPEN SAILOR 
SPILIHLAH AK U.. DENGAN 

Harga per botol ketjil 
Rp. 10,— 

  

  selain pada hari 

t.t.d. 

NRP : 10915. 

RAP 

RESYL 
MOH. SRDIK YOHRI 
Djl. Teuku Umar 159 

-SoO10- P 

  

    OBAT KRITING Rambut naa Pe NN 
Terkenal diseluruh — 

dunia untuk 
pengobatan penjakit mendar 

- dak dan gangguan kerong- 

Harga 1 botol Rp. 15,— 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weaknece, Lost Man- 4 
hood, Nervousness, Build Blood, Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Sekam. 

      

    

kongan, tenggorokan, batuk 
redjan, batuk, seleama, 

bh. laryngitie pharyn- 
ata 

  

  

Penjakit ini timbul karena rusaknja. achlak (moreel) diwakta - 
mudanja. : 

ALLA ZOR PIL KERAS 
Harga per doos Rp. 30,— 

   

  

  

Li Tsing — Chen Chean Chean 

  

ROYAL” 

  

"REK: 
5,40 7.90 9.00 
Extra: Saban Sore 3.90 

    

    

   

      

   
   

  

   

“MUSIC!!! 
Their 

Funniest 

      

CorpR BY 
TECHNICOLOR, 

SONGS! 
Innamorata « You Look So Familiar 

When You Pretend : Artists and Models 

The Lucky Song " The Bat Lady 

   

INI MALAM PREMIERE 
BERBARENG 

/ NistaVision / Extra: Saban Sore 3.00 

    

  

Yose Lantua ”0 R I ” 

TON Mien Sondakh (47 th) 5.00 7.00 9.00 

'ROXY” 

VISTAYISION 
cesar 

SHIRLEY MLAINE 
DOROTHY MALONE wa 
EODIE MAYEKOFF 

EV GOR ANITA EIBERG 
GEORGE"TOBKORY” WASLON 

start 

Hear Ea 
SIGMUND ROMBERG'S 

glorious songs! 

cc... 

Written For the Scroen by Cotog gx 

  

INI MALAM PREMIERE 5.00 700 9.00 (17th) sCO0.cccc.cococoocoocococococococanoaoos
a2neo 

"THE ROYAL, RISOUE, RIOTOUS ROMANCING OF : 

  

| musical of the Prince “, 
who would rather 

romance than rule! 

ANNBLVTH-TOM 
Heni pan Mp me moon oe WAN LAN 

ccoccccocceocucnanasonnanaptaan 

S1 TUNOUE9" SAKALL « BETTA ST. HAN « keatas. B2 ie 

  

WILLIAM LUOMI 4 SONYA LEVEN « ANSOO » “5755. Sl 
oincereoan RICMARD TNORPE » ppomuesom JO PASITRNAK x 

(-TOMUND PURO OM 
JORN ERICSON-LOWIS GALHERN .c KOMNO Geram 

"DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 53.00 7.00 9.00 (47 th.) 

Kung Chio Shia — Chao Yen SUI HUNG LIN G” 
INI MALAM PREMIERE 00 To Marlia Hardi — Sofia — Moh. Mochtar — ana an 
"MUSIM MELATI” 

Kisah seorang ibu jang membela mat 
puan-nja, dimana ada niatan jang tid 

Film Indo- 
nesia baru 

i2an terhadap anak-perem- 
ak baik dari ajah-tiri-nja ! 
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Si ab 
2 MpuaN 1 hagapan 

  

    

SEA Ma Ka ana 

Kisah seorang pangeran jang dikirim untuk bsladjar di Univer- 
tapi ia tak. menghiraukan bagaimana se- 

Koy 

Ha Manufactured by: 6 TR 
  

No. 

  Kogers Fa 

Pakailah Erasmic Bril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

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

djadi lekat. 

Erasmic memperindah rambut Tuan. 

IN TH! DRY WASH NEAR TH 
DD GNARLED TREE! 

PENSETA NT 3 

TO MY INDIAN FRIEND 
TWO-SHADOW! TM 

       

». LOOK AROUNP/ 

  

   
       

                  

   
    

  

      
    

     

    

   

   

      

  

   

7 EOV T FOUND Hills HORSE YIM SUKE HE BELONGS 1 | 

GOING OUT THERE AND 

   

    
    

   

  

  

   

    

  

     

  

    

      

    

    

  

  

  

WORLD KNOWN PROF. MS. COLLER Singapore 
Sole Agent Moh. Sadik Johri. 2 

Dil. Teuku Umar 15/D Keprabon kulon Solo. 3 
Semua Agen2 harga sama. Depot Obat A-A, Gg. Pinggir 9 
Semarang: Toko Obat Singapore dan Toko Obat Shanghai, Pasar 

s Djohar Semarang: Universal Steres, Bodjong 6B Semarang, Pooran 
Sporting Coy, Pontjol 40 Semarang: Toko Hien, Bodjong 25 Se- 
marang: Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114 Magelang: K.A. Mo- "3 
hamed Yasin, Djl. Kepatihan 23 Pekalongan: Toko Jiliani, Dil "4 
Nusantara 112 Makasar: Toko Minang, Padangpandjang Sumatera- 
tengah, Salon de Beaute Ladis, Gadjahmada 114 Solo: Toko El- 

9 geco, Slamet Rijadi 73c Solo Toko Abdulrachman, Slamet Rijadi. 
& 25 Solo, Toko Murni, Slamet Rijadi 54 Solo: Muh. Amin, Tjokro- 

$ negaran 93 Solos Toko Suez Badar Alkatiri, Selompretan 129 Solo: 
Muh. Bin Abullah, Rumah-makan Asia India, Karanggetas Tiire- 
bon Rumah-obat Tek An Tong, Petjinan 81 Jogja: Toko-obat 
Eng Njan Ho, Petjinan 75 Jogja: Toko Sinarbaru, Djl. Oa 

s3 Purwodadi, Toko Murah, Djl. Raja 65 Magetan: B. P' 
Tundjungan Stand 81-82 Surabaja: Toko Istimewa, Djl: N 

Wpahit 28 Modjokerto R. Slamet Kamaluddin Djl. Solo-Wor 
Soekohardjo. Ea 

NN Y 

Sinshe Shang Hay Chan Mun 
KESEHATAN TERGANGGU ? DJANGAN 
Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang 
di segala plosok. An PAMA 3 

8 Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit h dalem, baru/ 
MM lama, tua/ muda maupun anak”. Ta 2 

1 #x Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk 
Mes Novah punja keberuntingan sedjati, djangan terlan 

Djuga achli Nudjum (siang Mia) alamat: 
Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) 

: (Djalan Pekodjan masuk dari sebelah 
# Trima Tamu tiap” hari. ti 

Sumur) Semarang. 
Toko »Japarco”) 

   
   

  

  

   

  

   

SUIT TLL RIDE ALONG, 
| voveseua, || | me. RocERSI ITS 

ON THE WAY 10 “Al mas "JI PAP'S RANCH/ ANN caines! / | | 
NG) AI 

         

Is 

Ty 

    

    

Perta TUAN INGIN TERTAWA GELIL.............. 271 ? 
Saksikanlah Dean dari Jerry, dua manusia tunggal, radja pelawak 
jang termasjhur.....g.... dengan lagak lagunja jang serba lu- 
Ge tjuma perek jang sanggup mengadjak Tuan ter- 
tawa tanpa kemampukn berhenti , 

Film hiburan jang penuh humor dengan lagu2nja jang terbaru 
dan tari2annja jang meraju-raju memadjang adegan2 disepandjang 
tjeritanja !!! 

PITUNGGU : 
"TN DRA” 

      

    

Ashok Kumar - Geeta Bali - Nalini Jaywant 
"TJAL-P A R.I? (Film India baru)   

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171. 1 

djarah akan mentjatat segala perbuatannja............ 
muaskan nafsu hidupnja dengan seorang pelajan warung jang di- 
jintainja ! 
Dengarlah suara Mario Lanza jang sangat merdu dengan wadjah 
Edmund Purdon sebagai gantinja ! 
  

Bantulah 

    

dia me- . 

    

“ — Saja tahu pasti bahwa kud, 

ini didaerah kering didekat bong 

   

  

ini adalah kepunjaan teman sa- 
ja orang Indian jang bernama  Two-Shadow! Saja akan pergi ke: 
sana dan mentjarinja! 

  

Bus 

  

— Saja aka, ikut pergi, 
tuan Rogers! Ith adalah 
djalan ketempat peternalan 
ajah saja! : k 
— Sekehendakmulah, nona 
Gaines! e 

  

ak tahul, Di meninggalkan" kudanjn 
dimana tidak 

    

     


