
     
  

        

takan, bah 2 Kran : at Nereri Dakarta utak memb | Ketika Dengar 
hidup kepada be Sa PRA T Pki dir 29. 
Schmidt telah ,, Temen OT e 1 e 4 jut 
ngat” pemerintah $ : Ta 
Dalam sebuah | 

jang dihadiri dj 

    

        

kemarin dulu mendjatuhkan    

  

   Terdakw Takan ja 
124 

     
    

  

Untuk mem 
perwakilan 
mengambil agk 
tjarikan seoran 

   

  

   

KUHP jo 1, 18, VII 2... 

Putusa 

H.C.J.G. Schmidt selama seumur hidup dan 

  

n 

  

e Hakim Schmidt Tampak 
ea Na an Terdakwa .Akan Naik Appel : 

HAKIM PENGADILAN Negeri Istimewa Djakarta Mohammad Rochjani hari Senin 
rdakwa bekas Kapten KNIL 

lan mengharuskan terdakwa membajar segala biaja 
ai Tuntutan Djaksa Jusuf Suwondho ialah hukuman pendjara 15 tahun. | 

wa, jang tampak terkedjut ketika Hakim mengumum Aan Cajur Ke I kan putusannja, menjatakan mak 
unjuk naik appel. Oleh Hakim terdakwa dia i . nggap terang bersalah melanggar pasal 

seperti jang tertjantum dalam tuduhan primair bagian ,,B” dan Lc. 

  

Seperti Giketa)    
     

    

   

        

  

  

   
   
   
   

Scnmiat Nj. 'untungkan musuh”, a.l. memimpin organisas! gelap ,,Nigo”, jang bermaksud melawan dan. 
hak BI ma Meta “merobohkan Perierintah sjah Republik Indoneia, memberikan bantuan kepada musuh — da- 

Atas  pertan, | jam hal inivgerombolan DI/TH — berupa sendjata2 api, peluru2, pakaian, bahan makanan 
disebabkan oleh anggapan 
putusan hakim atas- Schn 

peradilan” 

»terkedjut 

Barat, atau setidak-tidaknja setelah Pemerintah keradjaan 

          

lah suatu ,,kesalahan “kan laulata € j f $ (miscarriage an seorang) - kedaul aa kepada Pemerintah Rep. Indonesia. Ajarubi jara Belanda menjataka: 4 Sa »Tidak, tetapi kami bahwa. uat, . Schmidt jang hari ini merupakan bebmhan Kana be : Sidang terachir pemeriksaan 'pemeriksaan terachir.- sg Schmidt telak Ina nferkara bekas" kapten KNIL,| Sementara itu rakjat banjak jg      

    
   

tjara jang legal. Dikataka 
wa sampai dimana im 
pengaruhi oleh - t 
luar, pihak Belandz 
memastikannja.. 

Ditanja apakah pe 
landa akan mengadjukan 
dalam- perkara terdakwa - 
atas putusan Pe i 
Gjurubitjara itu menjatakan: 

Schmidt, hari Senen pagi jl, adajpenuh berdjedjal berdiri lah merupakan sidang jg ke-62. 6 Perhatian umum Sangat besar, te 
Itapi jang dibolehkan masuk ke seberang kali dan didjalan2 raya: dalam ruangan sidang hanja ter-|jang berhadapan letaknja dgn. batas djumlahnja, lebih kurang se|gedung Pengadilan, setelah me. banjak 200 orang, jakni merekafngetahui putusan jg didjatuhkan Jiang lebih dahulu: sudah mendaf| Hakim itu dan sewaktu Schmidt 

L sedjak | 
pagi hari diluar ruangan Penga-: 
dilan Negeri Djakarta, jaitu di-' ,      

     

      

       

Jaitu ,,dalam waktu perang membantu musuh dengan melakukan perbuatan2 jg. meng- | 

@sb.nja, jang semuanja terdjadi antara tahun 1950 ampai permulaan 1954 didaerah Djawa 
Belanda mengakui dan menjerah- 

besar, pendja kara, ketjuali  chusus | perkara Jakwa selama saat2 jang dituduh 

pa?nja tidak”. Belum 4 nja, apakah pemerintah B 
djuga tidak akan meng. 
kah2 pada tingkat interna apabila revisi hukuman Schmiit Itu tidak akan merobah putusan Pengadilan Negeri. Ag Aaron wa putusan untuk menghukum Schmidt seumur, hidup akan mem pengaruhi sangat pendapat umum 

alah pasti”. Demi di Nederland ad 
kian djurubifjara perwakilan Ke 

  

     
   

     

Surat-idjin masuk 

ingini seperti 

         

        

  

radjaan Belanda 

Dibawa Ke 
:Idjuga orang2 pers. 

IPos di Harmonie 
hotel ,, Andalas” 
pang, didjaga kuat -sekali 

biele Brigade. 
sungnja sidang Schmidt ini, 

  

mengatakan aa dc Ba Sawah-besar. ditutup utk akan be rsidang Selas atau Rabu alu-lintas umum. 
Lad. Permintaan Jordania ta 
diadjukan oleh dutabesar Jorda- 
nia Abdul Munim Rifai. 

— Asisten. K 
  

Kepala Penad. Dibe” 
baskan Dari Tugasnja 

Sebab-Sebabnja Karena Diumumkannja 
Pengumuman Penad Ttg Panitia Ad Hoc 

PERWIRA Pelaksana Penerangan Angkatan Darat, Kap 
ten Abunawas, hari Senin kemaren dulu menerangkan, bahwa 
tel. 13 Oktober 1956, A—TI (asisten I, Red) KSAD Overste 
Chandra Hasan dan Kepala Penerangan Angkatan Darat Let. 
Kol. Pirngadie, telah menjerahkan tanggung djawabnja ma- 
sing2 kepada KSAD, dan seterusnja KSAD telah menjerahkan 
tugas kedua perwira tersebut kepada wakil2 dari pedjabat2 
tersebut diatas. : 
Perwira Pelaksana Penad tsb. 

belum bersedia memberikan keltelah diangkat mendjadi 

  

tarkan namanja pada Djawatan 
'Kepolisin Negara dan mendapat 

s Ini dilakukan 
Herutama guna mendjaga terdjadi | 
inja sesuatu kedjadian jang tak di 

jg pernah terdjadi 
diwaktu2 jg. lalu. Semua hadlirin 
sebelum masuk ruangan sidang di 
geledah satu-persatu karena ada- 
aja larangan membawa sendjata, 

Pendjagaanalat2 negara sebe- , lum dan selama sidang ini ber- 
5 langsung sangat kuat. Seluruh PN anta Da Tan Mae aah BN Kan daerah sekitar lingkungan gedung 

Pengadilan Negeri Djakarta, mu: 
lai dari depan Kantor Tabungan 

sampai depan 
di Gg. -Keta- 

oleh 
kesatuan? polisi Perintis dan Mo 

Sefama berlang- 
dja 

lan Gadjah Mada dari Harmonie 

dibawa dengan pengawalan kuat 
sekali keluar ruangan Pengadilan, 

| berteriak2: ,.Hidup Badan Kerdja 
Sama menentang aksi subversif”. 
-Sampai sebegitu djauh, sepan- 

djang jang diketahui,” dalam si- 
dang pemeriksaan terachir peme 
riksaan perkara Schmidt hari Se 
men pagi jl, tidak terdjadi se- 
suatu insiden. z 
Diantara hadlirin jang penuh 

sesak dalam' ruangan sidang ter 
achir pemeriksaan perkara 
Sehmidt hari itu, tampak sedjum 
lah anggota2 perwakilan asing, 
jaitu acting kepala perwakilan Be 
landa di Indonesia, H. Hagenaar 
beserta stafnja, seperti kepala 
bagian politik. P.: Menke, -penase 
hat juridis Mr..E. Bonn dan seba 
gainja, anggota dari perwakilan 

rat.H. Kersting, perwakilan: Ing- 
geris L. Stewart Ross, Canada: 
P. Trottier dan dari perwakilan 
Australia, J. Lleweliyn. 

: Dapat dikabarkan, bahwa di-   Djuga Pengadilan Negeri Dja- 
karta hari Senersite tidak meng 
adakan pemeriksaan lain? per- 

kam Let. Kol. Iinam Sukarto, js. 
atass- 

antara Lk. 200 orang jang meng 
hadliri sidang terachir pamerik-   
  

berat... $ 
Hakim Moh. Rochjani setelah 

sidang selesai hari Senen itu, atas 
pertanjaan2 pers menerangkan, 
bahwa perkara Schmidt jg -baru 
diputus ini, adalah perkara ter- 
berat jg. pernah “dihadapi sedjak 
ia mendjabat sebagai Hakim se- 
lama lebih kurang 16 tahun. 

Hakim Rochjani' adalah -se- 
orang Hakim jang - berkedudukan 
tetap pada Pengadilan Negeri di 
Purwakarta: cemuNrark keperlu- 
an pemeriksaan perkara Schmidt, 
ini ia datang dan memimpin si- 
dang2 pemeriksaan perkara terse 
but dua kali dalam seminggu. 

Barat: 

Italia, G. Marianis Djerman Ba-|Menteri dan Istana didjaman ka 

kali dan mendalam serta pentjo 
tjokan keterangan saksi? tersebut 
satu sama Jain, Hakim mendapat 

   
muraa 

can dalam surat tuduhan berada 
dit 2 gerombolan dihutan2, 
melainkan ditempat tinggalnja: 
dan sebagainja. - : 
“Saksi2 a charge jg terpenting, 

antara lain Tomasoa, Manoch, (ke 
duanja termasuk anggota staf Ni 
go), Haris bin Suhaimi, kurir uta 
ma DI/TII, - Ukar bin Sukarta, 

sebagainja, dalam keterang- 
an-keterangannja selama . pemerik 
saan perkara ini pokoknja menja 
takan dengan tegas tentang turut 
sertanja terdakwa dengan aksi2 
dibawah tanah. 
Diantaranja keterangan? saksi2 

tersebut jang.terpenting dan jang 
diulangi olehk Hakim sebelum ke 
putusan terhadap Schimit didja 
tuhkan, .antaranja ialah tentang 
pertemuan2 rahasia diperkebunan 
Dramaga, dimana hadir terdakwa 
Schmidt, -Jungschlager, Mottman, 
Moorselaar, dan sebagainja: ten- 
tang adanja gudang sendjata Ni 
go diperkebunan Dramaga untuk 
bantuan kepada DI/TII: tentang 
pembagian Djawa Barat mendjadi 
tiga bagian jang masing2 dipim 
pin oleh Sehmidt, Achmad Sung 
kawa, yan Kleef cs.: tentang pe 
njerahan Bandung oleh Wester- 
ing dengan APRA-nja jang mem 
punjai hubungan erat dengan Ni 
80:- tentang dropping sendjata2, 
munisi, makanan dalam kaleng, 
dan sebagainja didaerah Djawa 

tentang pertemuan segi- 
tiga APRA — DI/TII — ,,peme- 

  
rintahan Pasundan” di Hotel Hol, 
mann, Bandung: tentang perintah 
menghantjurkan kabinet Perdana 

binet Ali—Wongso—Arifin 
jang gagal: dan sebagainja. 
Atas dasar keterangan? saksi a 

charge tersebut jang diberikan 
diatas sumpah dan setelah dila 
kukan pemeriksaan jang teliti se 

tetapi 

kejakinan akan benarnja keterang 

  
jsaan perkara Schmidt ini,” dida an-keterangan saksi a charge itu: 
.laor ruangan sidang tidak terda pe Hg pangan Ba saksi tah KA Pa aa Da na ITA cha. —1 pun - mungkin REK safupun jarang, warita,. ke diberikan setjara djudjur sa 
Htjuah wartawan UP di Indonesia, dak mejakinkan Hakim akan ke Mrs. D- Russell. u . benarannja. Demikian Hakim 
11 3 as Pn jang atas dasar pertim 3 Ae an en in angan2 itu a.l, .mendjatuhkan Merupakan perkara ter- keputusannja seperti Giterangkan 

PP AAS 3 diatas. (Antara). 

   

  

|merintah Suriname | 
membagi?kan surat? keterangan 

|Ikepada orang2 Indonesia jang te 

1 menerima surat2 keterangan 
itu. : : 

pat penerangan keliru dari ketua 
perhimpunan Kaum Tani Persa- 

bahwa kewarganegaraan Indone 

djara“ sadia, sedangkan kewarga 
negaraan Belanda dapat  mem- 

demikian pula hak untuk pulang 
Ike Indonesia. - 

sjaf bahwa hal ini tidak benar, 
mereka ingin memiliki 
kewarganegaraan Indonesia, sua- 

tu hal jang tidak gampang dapat 
dilaksanakan. 

gas diuga untuk ikut serta dalam 

pemilikan? jad. dan menjatakan 

tidak mau lagi diperdaia. Mare- 
ka pun tidak mempunjai 
lagi terhadap hak pilih mereka 
den satu?nia 'ang diingini ada- 

kian dikabarkan oleh sk. Surinz 

Tjara2 Par- 

Sosialis "dan bertambah  kuafnis en mengabdi kepada 

Kapitalis, maka akan  samakir! “Dalam kata sambutannia jang 

an revolusi Sosialis. 

  

   

      

  

    

    

Ian 

  

DARI Paramaribo (Suriname) 
barkan, bahwa pedjabat2 pe 

telah mulai 

Kiai Bukan Sep 

lah menerima ” kewarganegaraan 
Belanda dua tahun jl. disana, tel 
tapi beberapa orang telah meno- 

Kesediaan mereka untuk men 
djadi wargenegara Belanda dulu 
itu disebabkan mereka  menda- 

na membandjiri lapangan terbang, 
tuan Indonesia jang mengatakan, 

sia hanja memberikan ,,hak un- 
tuk penguburan jang baik djika 
mati” dan ,,hak untuk masuk pen 

jang berada di-ibukota, 
berikan semua hak. jang diingini. 

gauta kabinet, DPR, corps diplo4 
matik dan pembesar2 sipil mau- 
pun militer, sedangkan barisan 
penghormatan jang dipimpin oleh 
supen Kamaruddin terdiri dari 
peleton2 Angkatan Darat, Laut 

fan Udara. Djuga Guntur 
Megawati tampak menjambut di 

4 Ka “lapangan terbang. Dengan 
Mereka telah menolak dgn. te-liringi oleh lagu Indonesia Raya 

jang disuarakan oleh korps mu 
sik KMKBDR, Presiden Sukarno 
beserta rombongannja turun da- 

ri pesawat terbang. Presiden dan 

rembongannja tampak sehat2. Se 
telah memeriksa barisan peng- 
hormatan, kemudian Presiden me 

Setelah sekarang mereka  in- 

kembali 

I 

minat 

lah pulang ke Indonesia. Demi 

me menurut sAntara“ Amster- 
dam. 

PM Ali Sastroamidjojo selaku Ke 
tua Panitia Penjambutan. 

Selamat datang. 
Mula2 P.M. Ali menjatakan ke 

gembiraannja,, bahwa  Presider 
Sukarno kini telah tiba kembal 

Bi dengan selamat ditengah? kita 
»Kami ditanah air", demikiar 
PM. Ali seterusnja, ,selalu meng 
ikuti perdjalanan Presiden dgn. 

1 lementer 
Akan Diperbaniak Pe. 
makalannja Diblok 

Rusia 
dapat kesimpulan, bahwa per- 
djalanan Presiden 

MANIJALAH resmi Partai-Kcf pemerintah Indonesia jang tegu! 
munis Uni Sovjet, ,,Kommunist”, | seperti jg tertera dalam undang? 
hari Minggu 1. meramalkan bah | dasar kita. Telah mejakinkan ke 
wa tjara2 parlementer akan se Ipada dunia. luar, bhw kita tetap 
makin banjak 4 gunakan dine| .sandislankan politik perdamai- 
gara2 Blok Soviet. edan, demikian antara Jain kata pe 

Madialah tadi mengatakan bah G3 
wa dimasa depan, dengan ber- | PAN 
tambah besarnja sukses negara?" 

  

singkat, pertama2 Presiden Sukar 
no nun menj'atakan terima kasih 
nja, bahwa berkat Rachmad Tu 
han serta do'a segenap rakjat In 
donesia, beliau beserta rombo 

meluas pula pemakaian bentuk2 
parlementer dalam perkembang- 

(Antara — Renter). 

  

DIPLOMAT2 INGGRIS 

Langkah Berikutoja 
Terserah Kpd Mesir 

Pendjelasan Diplomat2 Barct Mengenai 
Penjelesaian Soal Terusan Suez 

ngarnja dapat kembali ke tanah 
air dengan selamat. ,,50 Hari Iz 
mania kami telah mengadakan 
kundiungan kenegaraan ke Ru- 
sia, Jugoslavia, Austria, Tjeko- 
slowakia, Mongolia dan RRT,” 
demikian kata Presiden. Seterus- 
nia beliau tegaskan, bhw sepert 
diuga kundjungannja ke Amerik: 
dan negeri2 blok Barat dulu, pur 
kali ini perdjalanana'a itu ber 

  
dan Perantjis dimarkas besar 

Seluruh Dunia Bulat Ulurkan Ta- 
ngannja Untuk Membantu Kita — 
Kata Presiden Kita Kewarin fiba 

Di Indonesia - 
TEPAT PADA DJAM 17.15 hari Selasa sore kemaren 

tibalah pesawat terbang Convair GIA 340 jang ditumpang 
rombongan Presiden Sukarno dilapangan terbang Kemajorar 
Djakarta. Sedjak djam 13.00 siang puluhan ribu rakjat telak 

bapak rakjat jang kita fjintai, jang sudah 50 hari meninggal 

iku telan siap pula Panitia Penjambutan jang diketuai olek 
FM Ali Sastroamidjojo dan terdiri dari ketua DPR Mr. Sar. 

tono serta dutabesar Canada selaku wakil dari corps diplomatik 

Serain itu telah hadlir pula angtelah mengadakan pembitjaraan2 

djunginja. Teriepas diri perbedi: 
an ideologie mereka dengan In 
donesia, pendapat kita dapat s: 
ling bertemu satu sama lain, k: 
rena kita mempunjai tjita2 jp si 
ma, ialah menjusun suatu musi: 

dan rakat jg adil dan makmur, dem' 
kian kata Presiden, jg seharusnj: 

di-| mendjelaskan 

kita ada persamaan, 
wa kita semuanja 
perdamaian. Dengan berpedomar 
seguh kepad, Pantjasila, 

Serikat dulu, kini pun kita ber- 

nerima kata sambutan resmi dariltan jg akan kami sebdikan kep: 
ds. rakja : 
kata Presiden. Kini revolusi kit: 
makin dikenal didunia, makin d 
hormati. 
meninggikan 
mata internasional, soal ini pun 
meletakkan tanggung 
berat diatas bahu rakjat Indone 
sia pada umumnja. "Kini bukan 
lagi separo bumi, tetapi seluruh 
dunia bulat mengulurkan tangar - 

seksama. Pun kali ini kita men- ae kita,” demikian kat., 
den, ig mengachiri pic nja de (1 yag aan Jg.mengachir: pid:tonja de 

menegaskan pendirian rakjat dan| hadapi dengan djiwa besar. 

den lalu berdiabatan tangan dgn 

PM. Ali 'Sastroami- |sering didengar Presiden 
| djojo. - perdjalana 

Ban tambahkan, bahwa ketika mende 
ngar lagu tersebut, wadjah rre- 
siden tampak kemerah? 
kan menurut reporter RRI Dia: 
1 

”?23B mengatakan hari Senin bahwa langkah berikutnja seka- 

rang terserah kepada Mesir, guna merundingkan penjelesaian 
masalah Terusan Suez, dan diplomat2 tadi jakin bahwa tidak 
lama lagi Mesir akan melakukan langkah itu. Demikianlah 

tugas untuk mengabdi kepada ke 
pentingan nasional di tengah2 ke 
pentingan internasional. 

Kini. dasar Pantjasila serta pc 
jlitik luar negeri “kita jg bebas terangan2 lebih  djauh sekitarImiliter RL - 

soal itu, tapi menurut keterang-| Kapten Abunawas, Perwira Pe 
an2 jang didapat, penjerahan tu-|laksana Pe rangan A.D. mene- 
gas tsb. setjara tegas berarti pemJrangkan, bahwa pengumuman Pe 
bebasan kedua perwira itu dari|nerangan A-D, pada tgl. 8 Okto 
djabatannja masing2 jang selama) ber 1956, tentang pembentukan 
ini didjabatnja. 2000. panitia ad: hot, tidak seharusnja 

Let. Kol. Pirngadie, sebagai- diumumkan, Dengan diserahkan 
mana diketahui, mendjabat kedulnja laporan oleh Pd. Panglima 
dukan sebagai Kepala Penerang-|T etja 
an Angkatan Darat Pusat sedjak|tulis (kepada KSAD? Red.), ma- 
beberapa bulan j.L,  mengganti-|ka segala n disekitar isi 

- - umumnja memberikan keterangan meta mama |dari pengumuman tsb. telah di- : .. AN PRO amat 4 Oh AMI 5 keterangan jang hampir serupa, Sg “ai “ y janggap selesai seluruhnja. jaitu bersifat meringankan” terdak , mona Sedjadiga #apean itu pula KSjwa dari segala tuduhan, serta ke 
AD telah mengambil tindakan terangan2 saksi a charge, jang Lalui SEL beraar pendiabat2 jang mem. 

Dasar? pertimbangan. 
Sebelum mengumumkan keputu 

sannja itu jang dibatjakan sela 
ma lebih kurang 1 djam 15 me 
nit, Hakim Rochjani lebih dahu 
lu menguraikan sedjarah pemerik 
saan perkara ini mulai dari si- 
dang pertama sampai saat kepu 
tusan jang diambilnja terhadap 
terdakwa. Dengan pandjang 
lebar dan satu persatu, ia 
menguraikan keterangan? jang di 
berikan “saksi2 dalam pemeriksa- 
an: perkara ini jang seluruhnja 
berdjumlah 70 orang, jakhi sak- 
si-saksi a decharge jang pada 

  

  

   

     

  

  
  

pada umumnja memberikan kete 
rangan2 jang memberatkan terdak 
wa tentang hal2 jang dituduhkan. 

Diplomat2 tadi seterusnja me 
ngatakan bahwa perdebatan da 
lam Dewan Keamanan mengenai 
masalah “Terusan Suez itu, wa 
laupun Uni Soviet telah memve- 
to bagian kedua daripada reso 
lusi Inggris-Perantjis, telah mem 
bawa "hasil2 positif” bagi Ing 
gris dan Perantjis. F 
« Menurut pandangan diplomat2 
kedua negarg Barat tadi, 1. Fak 
tor waktu merugika, Mesir, ka 
rena Barat mempertjepat usaha? 
nja supaja SCUA (Perhimpunan 
Pemakai Terusan Suez) bisa le 
kas berdjalan dan mengusahakan 
supaja SCUA mendiadi satu2nja 
bad2n ig akan memungut bea pe 
tajaran melalui Terusa, Suez.   CE ran punjai tanggung djawab menge- 

KAPAL ge an Saraf anna Inai pengumuman jang tsb. di-' 
angan va pe Bara Page Pn (P engumuman pembentu- tangkan dari negeri Belanda — aris slah en ikan panitia ad hoc serta instruk ter syaa nama2 aa D pang 
reka untuk belajar melalui Tae tag KSAD untuk mengambil tinda Kol yen Bebi “kawa “todok 
djung Harapan di Afrika Selatan. kan2 terhadap anggota2 A.Di jg. wa selama bekerdja dan mendjadi 
Kapal Inggris tsb. ,,Corfu” iala h| tersangkut dalam perbuatan2 ko Komandan . Doorgangskampen” 

Diantara saksi2 jang diadjukan 
pembela — termasuk jang dida 

Kepunjaan perusahan Peninsu rupsi dan kegiatan? politik, Red). 9! Djakarta, Selama, In pokana lar & Oriental” dan datang dari| Mulai tgl. 13 Oktober 1956, jaar "Dennis", Bandung, dan lain Hongkong. Seperti diketahui ka| A.-I KSAD dan Kepala Pene- lain, jang pokoknja mengatakan 
pal2 perusahaan tsb. . menghu- | rangan “Angkatan. Darat Pusat tentang tidak-mungkinnja terdak 
bungkan Inggris den itelah mamerin danvouno dia Ya turut serta dalam gerakan? 
Djauh. (Antara — AFP). Es menjerahka egung Oja dibawah tanah untuk merobohkan 

(3 Iwabnja masing2 kepada KSAD, R. I. dan bahwa tidak benar ter 
dan seterusnja KSAD telah me : 5 

    

2. Kedudukan Mesir "terper 
tiil”, karena. dalem Dew:n Ke 
amanan hanja URSS dan Jugo 
slavia: sadja jg meniokongnja, 
Oleh sebab itu — demikian kata 
diplomat2 Inggris dsn Perantiis 

diumlah negara is akan he 
ngat menjokong SCUA akan se 
maki, besar. 3. Inggris dan Px 
rantiis telah membuktikan bhw 
mereka bertekad bulat dan ber 
keras kepala dalam usahanja su 
pria Terusan Suez ditempatkan 
dibawah pengawasan "internasio- 

  ANDJIAN PERSAHABA | San seterusn AMAN NAM, 
EN Ba ML Na na THAI (Werahkan pertanggungan — dja-| 

DITANDA-TANGANI DI  |Wab tsb. kepada wakil2 dari pen 
BANGKOK.” IGiabat2 tsb. diatas. 

   

Demikian Penerangan Angka 
tan Darat. 

Reuter menjangkal pernah 
mengabarkan tentang pe- 

... nangkapan opsir2, 
“Sementara itu berhubung dgn. 

oon hari Senen. berita tentang penangkapan em- 
3 'pat opsir, jang menurut sk. ,,Mer 

. Ptideka” disiarkan oleh Reuter, UP Teh Beratjua 
Sa Anna “Nia KP) Bau eoresponden: R 

Wonogi & k ka dg di Ni 3 
Kn aa ia tidak pernah mengumumkan 

ORANG2 : jang « datang ma cpsir2 jang ditangkap, bah- 
pada suatu. perdjamuan d kan tidak pernah pula mengabar 
dukuh  Mesu . kaluraha Ikan tentang penangkapan opsir2. 
Sumberagung. Ketjamata Par £ SA 

Perdiandjian persahabatan an- 
tara Muang Thai dan Birma hari 
Senen ditanda-tangani ' di Bang- 
kok, demikian menurut kemunike| 

takan & 
    

pers jang dikeluarkan oleh kem | 
terian luar negeri Birma : Rang 

  

    
   

    

  pandjangnja 715 kaki lebarnja 

  

   
       

   

  

  

  
kabar diterbitkan pula disana. 
ikan paus itu sama besarnia d 

  

MEP YAN 

Kapal Dengan Pertje- 
Sandiwara 

URSS KINI sedang membuat kapal penangkap ikan paus 
jang terbesar, jaitu jang berkapasitet 44.000 ton atau 2 kal 
besarrja kapai penangkap ikan paus ,,Slaya”. Kapal baru itr 
merupakan ,.pabrik jang terapung2” dan dapat memuat 290. 
090 ton dagi»r "kan paus dalam satu musim. Kapal tersebu' 

91 kaki dan punja 2 mesin jg. 
kuatnja 15.090 tenaga kuda masing2 dan ketjepatannia ialah 
16 knof. Anak buahnja berdjumlah 500 orang dan dim kana" 
ju terdapat ruangan2 perpustakaan, film, serdiwara dan surat 

Perlu diketahui bahwa seekor 

engan k.I. 36 ekor gadiah. 
      

    

  

    

    

   
    
   

    

    

   

   

     

   

  

   

Fe 
(Antara). 

Pratjimantoro, Wonogiri Ga 

telah mendjadi gusar ke- 
tika 6 orang diantara pa-' 

ra NNan Pan habis Na IL KaBNer Israel Senen kema 

Sea an 0 4 "ren dulu telah merundingkan tin 
Sampai kini belum, lagi di Mdekan Iu. Akan 'bilakukan Israel, 

b G “ 

awan Israel apabila Israel ,,me- 
uentang terdjadinja perobahan da 
lam statusguo”, ialah dengan ma 

terima kabar bagaimana  Ibertalian dengan niat Irag untuk |suknja pasukan Israel ke Jorda- 
keadaan. para penderita HN mengirimkan pasukan2 ke Jorda- Jaia. 

(nia dan sikap pemerintah Inggris. Berita LIP dari Darussalam: 
Setelah selesai sidang tadi  di- Hsrael mengatakan bhw. perdana 
Keluarkan sebuah komunike jarig' menteri Israel David Ben Gurion 

Kar 5 'nenjatakan bahwa kabinet Israel hari Senen telah menjatakan ke- 
duga bahwa peristiwa tsb. 4 lengan .rasa gelisah dan heran pada pemerintah Irag, bahwa apa 
disebabkan karena air teh | mendengarkan 'antjaman dari ke bila pasukan2 Irag sampai me- 
jang disuguhkan itu mes Nmenterian luar negeri Inggris, masuki wilajah Jordania, maka 
ngandung  ratjun. Kini bahwa Inggris akan bertindak me | peristiwa ini akan .menjebabkan 
soal tsb. masih dalam pes Israel untuk bertindak”. 

itu, hanja diterangkan bah 9 
wa telah ada  diantaranja 
jang. sembuh. Orang men-   

  

  

Ijtawan Israel sesuai dengan per- Ban Up Tn 
ielidi jan, wwadih. NN djandjian Inggris-Jordania — arti erita ari Amman menga 

 njelidikan bea berwadjib. (aja, Inggris akan bertempur me-takan sementara itu bhw, Radja   
4 

  

— “Inggris Akan Melawan Israel? 
Hussein dan kabinet Jordania 
hari Senen bersidang guna  me- 
rundingkan suatu masalah jang 
explosif: pemasukan  pasukan2 
Irag ke Jordania guna memper- 
kuat. pertahanan Jordania terha- 
dap agresi Israel. 

Satuan2 tentara Irag sudah 
siap diperbatasan, dan mereka 
akan masuk ke Jordnaia apabila 
perundingan antara pembesar2 
Jordania dan Irag jg sedang ber 
langsung sekarang, ternjata ber- 
hasil. 

Pembesar2 tinggi dari kedua 

tulis wartawan UP Norman Miller. 

Idiperoleh kabar dari Reuter. 

aktip dapat dipahami dengan sc 
penuhn'a oleh dunia lur. Pres 
den pun menerangkan, bahwa se 
lama ' perdjalanannja itu beliau 

Krisis Ben- 

nal”. Bagi kedu, negara tadi, ini 
adalah soal: azasi. Walaupun su 
dah dapat menduga bahwa UR 
SS akan memveto bagian ke2 
dari resolusi mereka (in'ernasic- 
nalisasi), Inggris-Peranijis muat 
djuga tuntutan mereka ini dalam 
resolusi tadi. 

  

aan! sim Akibat 
dan Mesir. 

Sementara itu seorang djuru- 
bitjara Inggeris di PBB hari Ming 
G1 mengatakan bahwa diadakan- 
uja kembali perundingan2 lang- 
sing mengenai masalah Suez ter 
gantung kepada Mesir, demikian 

Pemogokan 
Mogok Total Buroh 

M.njak Terhadap BPM 
MENGENAI aksi2 buruh mi- 

njak jang dilantjarkan terhadap 
maskapat minjak BPM, hari 
Senin diperoleh kabar lebih lan- 

  
Djurubitjara tsb. lalu menam- 

bahkan, bahwa perundingan2 jg. 
diadakan di markas besar PBB 
pada minggu jl. telah ditunda 
dgn. suatu pertanjaan jg belum 
terdjawab “dari Inggeris dan Pe- 
rantjis kepada menteri luar ne- 
geri Mesir, Dr. Mahmoud Fawzi. 

Diperoleh kabar, bahwa perta- 
njaan tsb. adalah jang bertalian 

  
ngan pemogokan total. Aksi2 ter 
sebut dipimpin oleh Komite Pu- 
sat Organisasi Buruh Minjak, da 
lam rangka aksi umum buruh mi 
njak jang akan dilantjarkan ter- 
hadap maskapai BPM selama 4 
hari dimulai pada tanggai 14 Ok 
tober.   

gara”. Indonesia, sedang di Djakarta jg. 
terkena mogok ialah Kantor Be- 
sar BPM dan djuga instalasi BPM 
di Tandjung Priok. Semuanja me 
liputi Ik. 30.000 buruh. 

Akibat adanja aksi2 tsb,, ma- 

Radio Moskow memper- 
ingatkan, 

Sementara itu Radio Moskow 
hari Minggu jl. mengatakan bhw 
pembentukan Mean An 
makai Terusan Suez SCu 2 : Ra Ina TPG 
nia 2 merobah Ha Na ka mulai hari Senin di Djakarta 

san Suez mendjadi pokok pergu terdjadi krisis ' minjak 1 bensin. 

latan politik jg. hebat sadja dan Kendaraan bermotor banjak jang 
akan mendjadi pusat kechawati- antre pada stasiun2 pompa ben- 
ran di Timur Tengah. sin, dan sementara itu banjak 

Siaran tadi mengatakan bahwa pompa - bensin jang ' memasang 
bagian pertama dari resolusi Ing tanda ,,bensin habis". 
Jris-Perantjis, jang mengandung Sampai kemana pengaruh aksi 
6 prinsip bagi melandjutkan pe- buruh minjak tsb. pada supply 
rundingan, dengan suara bulat minjak tanah untuk  masjarakat, 
telah disetudjui oleh D.K., ka- hingga kini belum diperoleh kete 
rena bagian ini ' memperlihatkan rangan. 

semangat kompromi. Menurut keterangan dari pihak 
Sebaliknja, bagian kedua jang Komando Aksi Pemogokan, ter 

telah diveto oleh URSS itu, meng hadap tempat dan saluran minjak 
hendaki pembentukan Perhimpu- bensin dan minjak tanah untuk 
nan Pemakai Yerusan Suez. Dan keperluan alat2 negara tidak di: 
ini sama sekali bukannja berarti kenakan BENa Nh 

pelaksanaan “daripada Lea JI Dari Kementerian Perburuhan 
sudah disetudjui itu, me si ae didapat kabar, bahwa hearing :g. 

Aa beb Men)O-OK diadakan hari itu antara Panitya 

Dikemukakan bahwa rentjana Ka Keane en aan 
SCUA ig diuslukan oleh Inggris dalam KPOB' Minjak belum se. 
dan Perantjis itu didasarkan atas 1 . 
prinsip menghapus hak2 Mesir lesai. Keputusan Panitya Angket 
untuk  menasionalisasikan Suez itu baru akan diberikan hari Ke- 

mis besuk. Canal Company dan dengan de- 
mikian melanggar kedaulatan Me| Lebih landjut dikatakan,  bah- 
sir, sedangkan bagian pertamal wa sementara menunggu  putu- 
dari wesolusi tadi djustru meng-|san P4P serikat buruh  mendjan 
akui kedaulatan Mesir. djikan akan berusaha untuk     (Atu) 

djumlih Rp. 95.000,— tidak ka 
rena terdjadinja 

djut bahwa hari ita diteruskan de' rangkannja, 
Darmansjah, sebelum 
Umum, telah menjatakan 
dapat tugas dari partainja (PNI) 
untuk mengumpulkan uang guna 
pembiajaan 
dan L 
Tiong Hoen (jg djuga mengguna 
kan nam. alas Kusumonegoro), 

dengan semua soal jang penting! pemogokan total jang dilaku- menjatakan kepada terdakwa. 
dari pengawasan atas terusan kan hari itu meliputi semua Kan bahwa itu soal gampang, dan 
Suez dari politik sesuatu  ne- kak Brik uan instalasi BPM di Hap kali ia menerima telepon 

pai Rp. 

DLM. KOTA: 

HARGA LENGGANAN: 

»Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,—. 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— 4 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.-kolom. 

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

aro Bumi letapi 

sabar menunggu kedatangai. 

kan bumi Indonesia. Diplattorm lapangan terbang sementar: 

engan kepala2 negars jg dikun 

pula, bahwa b 
yjak jg dapat kita tjontoh dar: 
mereka itu. 
Disamping adanja  perbedaar 

ialah bal 
j mentjita2ka: 

£ , sepert 

jalam perdjalanas ke Amerika 

aasil membangun suatu djemba- 

Indones'a, demikiar 

makir 
kita d 

hal tsb. 
kedudukan 

Selain 

djawab js 

untuk memberi bantuan ke 
Presi 

ngan ardjurans agar hal isb. kita 

Air-mata Presiden, 
Sehabis pidato tersebut, Presi- 

| Kembali Dari Djalankan Tugas 
ntuk Rakjat | Per Arlodji Untuk 
  

PerbaikanDjautung 
BEBERAPA DOKTER di Detroit (Amerika) telah meng 

umumkan bahwa mereka dapat ,,memperbaiki” djantungnja 
orang lelaki dengan suatu katup jang dibuat dari pir rambutnja 
arlodji nylon. Para dokter ita menjatakan dalam pertemuan 
ahl2 bedah bahwa alat baru ini dapat bekerdja lebih lama 
daripada usia normal manusia. Kata mereka itu bahwa salah 

satu daripada alat2 itu telah ditempatkan dalam djantungnja 
Seorang Jak'2 6 bulan ji. setelah orang ini menderita demam 
romatik dan ,,meskipun ia ini bukan seorang djuara dilapangan 
atletik, hasii2nja toh memuaskan djuga.” (Antara—UP). 

. »Saby - Suby" Tjalon : 
Pengganti Mambo? . 
PEMIMPIN band Cuba Prado Perez, ,,Radja Cha Cha”, 

beserta 18 orang penari berasal dari Mexico dan A.S. dan 
anggota2 bandrja malam Rabu mulai main di Manila, sesudah 

torne sclama sebulan di Djepang. Dalam show-nja terdapat 
al. penjanji Joni James (MGM recording star), penari Ame- 
uka-Latin Carmen Antonio (kabarnja salah seorang styliste 
tari Amerika Latin jang paling djitu) dan Evita Munoz, aktris 
& perjanji dari Mexico, umur 19 tahun, terkenal sebagai 

»Chachita”. Kata Prado, ia sedaang  mentjiptakan rythme 

Amerika Latin baru, namanja .Suby-Suby”, jang djauh lebih 

tiepat dari dansa2 rythme Latin Jain2nja. 

19 Hari Terkubur Hidup 

11 ORANG pekerdja jang diduga sudah tewas, waktu 
sebuah tambang batubara tempat bekerdja mereka terendam 
air bandjir 19 hari j.., hari Senin didapatkan masih hidup, 

walaupun sudah kurus sekali. Mereka segera diangkut ke ru- 

mabsakit. Peristiwa adjaib ini terdjadi ditarmbang batubara 
Burrodhemo, dekat Asansol, daerah Bihar (India). Mereka di- 

temukan oleh regu2 pekerdja jang masih terus-menerus mg- 
mompa air keluar dari dalam tambang tadi. (Reuter). 

Ada Komplotan Untuk 
Gulingkan, Juliana? 

Pers Belanda Gempar Mengenai ,,Sehe- 
bohan" Istana Ratu Juliana 

PEMERINTAH NEDERLAND Senin kemaren dulu dgn. 

    lain2 penjambutnja dan sementara 
itu diperdengarkan lagu ,,Rajuan| 
Pulau Kelapa” sebuah lagu jang 

selama 
Dapat  di- n beliau.    

     in,“ bih 

sarta jang menjairkan laporan 
pandangan mata tentang kedata- 
ngan presiden ini, katanja Presi 
den 
mata karena terharunja. Sebelum 
meninggalkan 

Presiden dikalungi rangkaian bu- 
nga Merah-Putih 
»ok Pandu Rakjat. 

ajambutan dilapangan terbang ini 
djuga diadakan penjambutan di 
Istana Merdeka oleh Wakil Pre bahwa 
siden Mochamad Hatta. 

Sampai mengutjurkan ' air 

lapangan terbans, 

oleh sekelom- 
Sehabis pe- 

rosmi membantah kabar2- jang mengatakan bahwa ratu Julia- 

na akan turun dari tachta dan digantikan oleh puteri sulung, 

Resirix. Kabar2 tadi hari Minggu jl. disiarkan cleh suratka- 
bar Minggu Inggris Sunday Pictorial”, jang seterusnja menga 

takan bahwa dikalangan2 tinggi Belanda ada suatu komplotan 

uatuk mendesak supaja Juliana furun dari tachta. Beatrix seka 
ring berusia 18 tahun. , : 

  

Sebagaimana diketahui, desas-kalangan2 jg menghendaki supa 
desus “ mengenai  kemungkinanja “Nederland melikukan politik 
bahwa ratu Juliana akan turunjpersendjataan jg“ tegas, karena 
tachta itu sudah lama tersiar di|Juliana dianggap terlalu "pasi- 
luar Nederland. Dalami pada. itk ffistis”. Sebaliknja suaminja, 
al. dikataka, bahwa ratu Julia-|Bernard, dianggap ”pro Ameri- 
na "dipengaruhi” oleh dukun weka?. 
nita jg berusaha  meniembuhkar 
kembali puteri Marijke.  'Dukur 
itu sekarang sudah - dikeluarkar 
dari lingkungan istana. Di Ne 
derl:nd sendiri - timbul dugaar 

ig berketjenderungan su 
tachta ialak 

Pers Nederland gempar. 
Masalah Ratu Belanda. seka- 

rang merupakan suatu peristiwa 
'ang. sibuk diperbintjangkan oleh 
isebagian besar dari pers Belanda, 
kata wartawan ,,Antara” di-Am paja Juara turun 6 
sterdam hari Senen. Harian2 Se 

  

Perkara Ua 

banjak Rp 
3 Orang Saksi Akui 
Kepada Darmansjoh 

'nen pagi muat seluk-beluk kete- 

  
Di Dalam Tambang , 

ng Suap Se- 
. 205.000 

Telah Ber kan Uang 
— Terdakwa Aku 

Terima Instruksi Partainja Utk Tjori Uang 
HARI SABTU jang lalu Pengadilan Surabaja utk. kedu. 

kalinja telah memeriksa perkara Darmansjah, jaitu kepala Ir 
speksi Perdagangan Rayon V (Djawa Timur) jang ditudui 
feiah menerima uang suap sebesar Rp. 205.000,— dan me. 
njalan-gunakan kedudukarnja sebagai pegawai negeri. Sebaga 
saksi2 telah didengar Go Tiong Hoen, Go Tiong Swan dar 
Tjoa Sing Kiem. Saksi Dunggio jang sedianja akan didenga 

Gjuga belum sampai didengar 
Go Tiong Hoen direktur N.V. 

Welco menjatakan, bahwa ia bu 
kan simpatisan atau anggota 
PNI dan ia memberikan uang se 

paksaan. Dite- 
terdakwa 

Pemilihan 
men- 

bahwa 

Umum, 
ini Go 

Pemilihan 
dalam hubungan 

dari terdakwa, dengan tidak da 
paksaan ia memberikan uan». 

Pemberiannia ini, ig dilakukan 
sampai 5 kali. berdjumlah sam 

95.000,—. Go Tiong 

Hoen a'fas pertenjaan diuga me 
njatakan telah memberika, usng 
kepada Sumidjian ' (Kepada Dia 
watan Perindustrian ig kini dju 
ga sedena ditahan). 

Go Tiong Swan, saudara Go 
Tiong Hoen. jig mendjadi wakil 
direkiur 'N.V. Welco,  meniat3 | 
kan “bahwa ia atas pesan sauda' 
rania diuga telah  member'kan| 
uang beberana “kali samna' se 

  
AFP mewartakan dari Hongkong 
hari Senen, bahwa keadaan dij 
Kowloon selama 24 djam belaka 
ngat ini tenang2 sadja, walaupun 
djam malam jang mulai berlaku 
sedjak meletus kerusuhan2 itu 
masih berlaku-di dua zone, a.l. 
tempat kerusuhan itu pertama 
meletus, ialah zone industri Tsun 
Wan, ' 

Dibagian2 lain Kowloon keada 
an sudah pulih kembali: kenda- 
raan2 umum berdjalan lagi menu 
rut atjasa normal. Malam Senen 
jl polisi telah menangkap 1.000 
orang, diantaranja jang kira2 500 
Grang terus ditahan.  Penangka- 
pan2 ini terutama dilakukan di 
bagian pedesan luar Kowloon.   (Antara-UP).| menghentikan aksinja. 

  pihak meramalkan..sukses.. 

Yank aseton ea   

Lemhsga Kebudaisar Indonesia 
uKas Anvisserh CL ernotsehap 

, “. 
starcrkanpan       

Wartawan kantorberita Ameri 

karena belum dapat disumpah. 
kepada  Darmansjah. Djuga ia 
menjatakan bukan anggota atar 
simpatisan PNI, seperti jg dinje 
takan oleh terdakwa. Aias pei 
tanjasn Hakim, saksi2 Go Tiorng 
Hoen dan Go Tiong Swan mx 
niatakan, bahwa pemberian uang 
itu didasarkan atas  kedudukar 
terdakwa sebagai Kepala Inspek 

Perdegangan jg.  dianggapnja 

dapat mempersukar usaha2 me 
reka. 

Saksi Tjoa Sing Kiem menga- 
ku telah memberikan uang seba 
njak Rp. 80.000,—. Ia tidak te- 
gas menjatakan untuk apa uang 
itu, tetapi ia niatakan, bahwa 
uang itu diberikan pada szat 
Darmarsjah sedang mengalami 
kesukaran uang. Uang itu dapat 
dianggap sebagai pindiaman 
atau sokongan biasa, demikian 
saksi. Ia tidak tahu, bahwa wang 
itu untuk PNI. 
Dermansjah dalam pengaknan- 

nia meniatakan. bahwa ja diberi 
tugas oleh beartainja setjara lisan 
untuk mendapa'kan uang. Hasil” 
is didapatnja itu telah disetor 
kan kepada Bank Umum das se 
luruh h:siI2 itu djuga dipertang 
cung-djsa rabkannia ' 'kepad, 
se'jara lisan pula. 

Pemer'ksaan 

hari Senen mewartakan dari 
Hongkong, bahwa. menurut ,,ka- 
langan jang memperhatikannja”, 
selama kerusuhan berkobar di 
Kowloon hari2 belakangan ini, 
pulau Hongkong sendiri keadaan 
nja tenang dan perdagangan ber 
djalan sebagaimana biasa. 

Kalangan tadi ' mengemukakan 
bahwa kebanjakan dari anasir2 

Kuomintang berpusat di Kowloon 
dan daerah luar kota Kowloon jg 
disebut ,.New 'Territories”.  Ke- 
banjakan — dari kaum pengungsi 
dari “Ticngkok djustru bertempat 
tinggal disini. 

Sumber2 diplomasi dan rahasia 
mengatakan, bhw dipufau Hong-   kong sendiri terdapat organisasi 

sangan2 jang dimuat dalam surat 
kabar Minggu Inggris ,,Sunday 
Pictorial”, jang berasal dari. ,,ka 
merheer” istana ratu Belanda Mr. 
Dr. J.G. van Maasdijk. Maasdijk 
sendiri mengaku telah diminta da 
tang ke Den Haag (dari Soest- 
dijk, tempat istana Ratu Juliana) 
oleh sekretaris Ratu, Baron van 
Heeckeren van Molecaten. 

Berita dalam suratkabar Ing- 
gris tadi menurut korespondennja 
berasal dari van Maasdijk, jang 
mengatakan bhw. ,,di Wamerlo” 
tempat kediaman ibu-mertua ratu 
Juliana, puteri Armgard) .,diada 
kan komplot untuk mendjatuhkan: 
Ratu Juliana dari tachta”. 

Van Maasdijk membantah bah 
wa ia pernah memberikan kete 
rangan2 seperti tsb. diatas, tapi 
mengaku bahwa ia telah dipang 
gil dari Soestdijk ke Den Haag. 
Maasdijk  ketjuali djadi kamer- 
heer djuga mendjadi presiden- 
komisaris perusahaan ig mener 
bitka, suratkabar2 Belanda ”de 
Telegraaf” dan "Nieuws van de 
Dag”. 

Karena perkembangan ijo pa 
ling baru ini, maka masalah Ra 
tu Nederland jg tadinja hanja-di 
ributkan diluar negeri ini, seka- 
rang di Nederland sendiri ' meri 
diadi pokok pembitjar:an orang 
sehari-hari. (Antara). 

Sementara itu pertcinjaan ten 
tano pendapatnja mengenai arti 
susunan kabinet baru . Belanda 
bagi hubungan ' Indonesia-Neder 
land, kuasa-usaha "Indonesi, di 
Den Hsag Kwee Djie Hoo men 

meniatakan harapannja, mudah2- 
an kabinet haru it. maskipun 
hanja mengalami  perohahan ke   

PNIL dion kembali 

dilandjutkan tgl. 
diumlah lebih d:ri Rp». 80.000 —20 Oktober.. (Antara). 

tiil dalam hal personalia. 
mempuniai alasan untuk menin 

hubuncan antara 
kedua neoara. du denga,: demi 
Tina akan “membantu  momper 

ke? bubuncan Ten, (Antara), 

Kowloon Sudah Tenang Kembali 
WARTAWAN k.b. Perantjis ka United Press Wendell Merick Komunis jang rapi. — Andaikata 

mau, RRT dapat mempergunakan 
kesempatan  terdjadinja kerusu- 
han2 di Kowloon itu untuk meng 
gempur kekuasaan Inggris disana, 
tapi — kata kalangan2 tadi — 
mereka  rupa2nja berpendapat 
bahwa saatnja tidak tepat. 

Kalangan tadi seterusnja ' me- 
ngatakan bahwa ,,beberapa” di 
antara anasir2 Komunis memang 
terlibat dalam kerusuhan2 itu, 
tapi segala keterangan jang telah 
diterima menundjukkan bahwa 
peran mereka tidak penting, dan 
ikut serta mereka dalam kerusu- 
han2 ini mungkin sekali tidak 
atas perintah dari. Peking. Demi 
kianlah kalangan2 diplomasi dan 
stahasia” tadi, menurut warta-   wan United Press. (Ant.-AFP), 

  

djawab. -bahwa ia tidak dapat 
memberi ' keterangan mencenar' 
peristiwa" politik tsb. Ia hania 

akan , 

 



   

    

   

  

   

        

   

    

SOM GOEY, 
na "NAM THAY KONGSI” dan 

a sudah tidak turut mentjampuri 

4 : 

dikeluarkan oleh kita punja Firma 
makan tjap "ATOOM” lagi, hanja 

"adalah memakai tjap KING- 

MENARA MAS NAM THAY, 
1275 dan No. 55205. 
pat tahu, adanja. 

     

     

  

   

         

    

    

      

        
  

"Kuasa Firma ,,Nam Yhay Korgsi” 
aa et 00 Pekalongan Air 

TJONG FAN MOY.        
  

   

    

  

    
  

  

     
      

   

  

   

  

   

   

  

    

   

      

   

     
         

   
   

   
   
   

        

      

    

    

dengan tanahnja 
Pan Ta. : D. dalam Kota 

dengan pemiliknja sendiri : 

GJAKARTA. 

  

AKARAN “DI TERSANA 
“BARU. 

| ini telah terdjadi keba- 
agak hebat di Pabrik Gu 

a Baru 'Tjirebon, dima 
ng berisi penuh dgn. 

tebu kepunjaan pabrik 
“terbakar habis. Sebab2 

  

     

    

   

    

  

   

  

    

   
   

  

21 
13,30 Irama 
Gumarang. 17 

1 djuga “berapa besar: 
rugian “masih. belum dike- 

1 aunding  Madja 
ru2 ini, telah dilakukan: 

resmi gedung rumah 
baru jang baru .sa 
bangun dengan bia 

Pengguntingan 
@) leh Nj. Beheerder 
adai setempat. dengan 
pula oleh wakil kepa 

'.- Pegadaian pusat, pem | 
dari. Tjirebon-Bandung 

: lengka. Patut dikabar 
hwa rumah gadai negeri 

ama ta telah dibumiangus- 
kan didjaman revolusi. 

  

    

   
    
     

    

  

   

        
        
       

     

  

    
    

  

.K snian Kalimantan. 14,10, 
. Sekawan. . 17,15 Kesenian 
"Panggugah. 18,30 Pertapa 

80. Langen Suara. 21,00 

to. 21,165 
Orkes 

Orkes Gam 

tup 
Kr. Irama Baru. 

1.18 Oktober "56: 
5 Orkes Lima Serama. 

J Orkes Surakarta. 
'ermainan accordeon. 13,40 

| dan Rumtani. 14,10 Ga 
jawa, 17,00  Peladjaran, 

30 Siaran AP... 18,35 
19,30 Mimbar Islam. 

     
             

  

1 Ben 

   

  

adlir dalam pertemuan t: 
pers. Oleh Andi Penjara dihara 
sir olen Ipa Impor da i 

ahwa Pemer aa 

pa B 

N 
an junginja ialah 

derland, Djerman Barat, P' 
is dan Italia, 
jungannja ke Inggeris dibata 
n karena pemberian isen 

  

6 kan kesulitan2 tentang tei 
'batasnja devisen itu, Andi Penja- 
min jang pergi ke Eropa 1 
diri mentjela sikap 

  

Buka Kemung-   

  

kinan2 Baru 
Pernjataan :£ Ta 
Rakjat Mengenai Ha- 
sil Perdjalsnon 'res. 

  

DALAM sebuah pernjataan ig di 
dikeluarkan oleh Dewan Nasio- 
nal Kongres Rakjat Seluruh Indo 
nesia, berhubung dengan kedata| tan 
ngan kembaii ' Presiden Sukarno 
.dari perdjalanannja. ke  Sovjet 
Unie, negara2 Eropa Timur dan 
RRI, gdiandjurkan agar segenap 
organisasi “dan rakjat ibukota 
beramai2 datang menjambut ke- 
Gatangan kembali Presiden Su- 
karno dan rombongannja dilapa-: 
nzan Kemajoran pada hari Se- 
lasa tgl. 16 Oktober djam 1 

Pernjataan Dewan 
Kongres Rakjat itu antara lain 
asalah berikut: f 

Perlawatan 

  
       

      Presiden Sukarno 

   Ne |, 
an Pa 

   

emerintah | 
dalam soal pemberian devisen ke 

  

       

     

   

      
lbih Detak 

7.00. Inda 3 Iban 
naljang..te gar di Eropa 

Nasiona daatah Aa pedagang? 
hanja dapat menundjukk ssi 
kap besar”, tetapi tidak ada isi- 
nja. Oleh 

  

pe 
an 

    

  

  

     

       

     

     

  

Indonesia.  Djika | 
disinggungnja, 

Ka 
esok 

kap N 
ngan lagi dgn In 
soal Irian “Barat 
maka pedagang2 itu berkata: 
lau itu milik kami, maka 
pagi tuan aka 

   
    
       

      

kabarnja. Pe 
dan Hamburg 
c suka meng- 

dari Indonesia. 

   

  

     

     
   

  

   
     

sendiri. Lain? penjakit 
Barat 

Indonesia 
      

     

   

  

an 

karena itu, maka peda- 
ng? di Eropa ragu? utk berhu 

    

      beserta rombongannja keluar ne bungan dgn pedagang? Indonesia, 
geri, baik kedunia Barat maupun (de ik 

kedunia . Timur, 

  

adalah besar eka mengetahui, 
manfaatnja untuk usaha2 Meme ana. boa, Bea 2 

s- persahat 1 jarang terkenal dengan aksi mogok s3 persahabatan dan kerdja rt Neab NO BARA Beni iaan 

: sangat 'barang lain dari pada tjontohnja. 
perdjuangan (Keadaan? jang dituturkan itu bu 

an Andi Penjamin jang se- 
rusnja mengatakan, bahwa me- 

“bahwa peda- 
na Sema- 

  

    

       

  

Ituadah va 

Ikin akan membawa kearah penje 

periw: 
senayinternasional jang 
ape. tkin “bagi 
bungta “Indonesia una memper 

  

anakan pembangunan. 
kasi 

ag dan rombongannja itu mem- 
buka kemungkinan2 baru untuk 
pekksanaan program Pemerintah (min mengharap 
Ali Sastroamidjojo ke II jang di 

Cukun3 sepenuhnja oleh masjara 
kat. Ia membuka kemungkinan 
baru buat usaha? kita mengem 
balikan Irian Barat kedalam wi 
iajah. kekuasaan Republik Indo- 
ncsiz,' mewudjudkan pembatalan 
perdjandjian KMB dan usaha2 
pelaksanaan pembangunan dalam 
negeri kita umumnja. 

Suasana persahabatan dan ke- 
tsnangsn, baik dalam lingkungan 
international maupun nasional, 
suaidh suasana jang sangat di- 
per ukan. buat melaksanakan se- 
gala rontjana pembangunan peng 
hidupam kira dan umat mnusia 
umumnya: S3 z 
Semangat persatuan tetap meng 

hidupan kit. din umat manusia 
sersefyan: sntara kita dgn 
Can antara bangsa dgn bangsa. 
Antara kita sama kita mauppun 

   

   

  

  

Jantara bangsa den bangsa dise- 
uruh flunia .sekarang. mengha- 

Capi prrsoalan satu, ialah per- 
soalan pembangunan utk memper 
baiki kehidupan umat manusia. 

dan persahabatan itu Badan Ker 
dja Dewan Nasional Kongres 
Rakjat mengadjak segenap 'orga 
risasi2 dan rakjat Ibukota umum 
nia, untuk beramai-ramai  me- 
njambut kedatangan Presiden Su 
karno dan rombongan dilapa- 
nsan terbang Kemajoran pada 
hari Selssa tanggal 16 Oktober 

1955, diam 17.00. 

@n Kongres Rakjat Seluruh Indo- 
nesia. : Pn 

Akan Dimu- 
. Pa P lai Lagi 

Perundingan Pampa- 
san Djepang 

HARI Sapta pagi Utusan Isti 
mewa Djepang Eji Wajima telah 
mengundjungi dan “mengadakan 
pembitjaraan dengan Mr. A. Ma 
ramis Kepala ' Direktorat Asia 
dan Pasifik. 

Atas pertanjaan ',,Antara” apa 
kah pertemuan itu membitjara- 
kah soal parmpasan Djepang, Mr. 
Maramis katakan, bahwa ja me 
ngadakan pembitjaraan pendahu 
juan mengenai hal itu. 

diusahakan agar pembitjaraan itu 
bisa dimulai lagi dalam '“ waktu 

dekat. : 
Ditanja apakah. pembitjaraan 

itu dapat dimulai dalam bulan 
ini, ia katakan, bahwa hal itu 
akan tergantung pada nasib kabi- 
net Djepang jang sedang ' meng- 
alami kegontjangan. 

Ia menambahkan, bahwa pem- 
bitjaraan jang dilakukan pagi “itu 
hanja merupakan ,,general talk" 
untuk menjimpukkan apa2 jang 
telah tertjapai dalam perunding- 
an jang lalu jang dilakukan Dr. 
Sud?rsono. den Waiima, (Ant): 

. PRESIDEN A.S. ' Eisenhower 
melaporkan hari Djum'at malam 
bahwa Mesir, Inggris dan Peran 
tjis telah mentjapai persetudjuan 
atas ,sedjumlah prinsip” jg mung 

lesaian sengketa Suez. | 
|» Bisenhower. membuat. pengumu 
iman ini ketika dimulai kampanje 

   |Dikatakannja, bahwa. persetudju- 
an tersebut telah menimbulkan 'ke 
pertjajaan padanja bahwa suatu)     krisis jang sangat besar telah kita 

Per 

    

usaha2 Presiden Sukar- 

kita Ea 

Dengan semangat “ persatyan. 

- Demikian antara lain pernjata- 

Dikatakan, bahwa kini sedang 

(pilihan presiden melalui televisi 

ikan sadja memukul tiap pedagang 
NIndonesia, kata Andi, tetapi jang 

  

        
Lekeh kemerdekaan dan melaksa issrkena terutama adalah negara 

    

  

kita! Ia mengharapkan  supaja 

hal2 jang Gikemukakan dgn se- 
djudjur?nja itu dapat diperbaiki, 
demi untuk kepentingan negara 
kita. Disamping itu Andi Penja- 

kan pula dari fi- 

  

         
           
     

  

    

  

   

      

hak Pemerintah, hendaknja dja- 
ngan memainkan harga barang 
jang kenjataannja tidak tjotjok 

dgn keadaan dipasar dunia. 
Indonesia. bukan sumber 
barang satu-satunja. 

| Dikemukakan pula oleh Andi 
'Penjamin bahwa banjak negara2 
di Asia telah menanam kapok, se- 
perti Sailan, Indo China, India. 
Katjang tanah dari RRT, Lybia 
@ll.,. pala dari Mekka, “minjak se 
reh dari Sailan, kumis kutjing jg 
dipergunakan utk obat2 sudah di- 
tanam di Afrika, temu lawak, ka 
pu laga di Malaya dil., hingga de 
ngan demikian Indonesia djangan 
terlalu membanggakan tentang ta 
.Baman barang2 itu sekalipun oleh 
'pedagang2 di Eropa diakui, bah- 
|wa barang2 jang datang dari In- 
'Gonesia ada lebih baik. Bungkil 
ikopra. dan gaplek banjak dibutuh 
Kan di Eropa. Achirnja ditutur- 
ikan pula, bhw kebanjakan peda- 
gang2 di Djerman Barat, Italia 
|dll, negara itu adalah terdiri dari 
bekas2 pedjuang. Mereka memban 

dalam usaha membangun ne- 
gara, dan tidak menjulitkan Pe- 
.merintahnja. Demikian “al. Andi 
Penjamin “jang achirnja mengha- 
rapkan kerdja sama jang baik un 
tuk dapat mengerdjakan barang 
ig sekalipun 'ketjil tapi dapat di 
kerdjakan dgn sempurna. 

aan 

 Bahaja TBC 
Bagi Anak' 

Untuk Mentiegahnja 
Perlu Makanan Baik 

PROF. Soedjono ahli penjakit 
kanak2 menerangkan tentang ba- 
bajanja t.b.c,, terutama bagi anak 
anak dan baji, oleh karena me- 
reka ini belum mempunjai tjukup 
kekebalan umum. Jang serina2 di 
iyumpai pada anak2 ialah t.b.c. 
sebagai 'berikut:” 
Na primair, artinja ter- 

Japat satu sarang t.b.c. dengan 

       
   

  

     
         

   
   

   

  

      
       

      

     
     

    

     

  

   

    

   

   
     

    

   

    

   

    

    

   

  

| besar, 

mempunjai — tjukup 
umum untuk mengatasi infeksi 
ini: (b) dengan gedjala2 seperti 
suhu naik, batuk2, tidak suka 
makan, berat badan turun: (c) 
kalau tidak diobati  sebaik2-nja 
dapat mengalir ke komplikasi2 
dan penjakit t.b.c, primair, 

2. Komplikasi2 dari t.b.c. pri- 
'mair adalah sbb.: (a) meningitis 
t.b.c, (t.b.c: dari selaput otak): 

'(b) t.b.c. malaria (penjebaran sa 
rang2 ketjil dalam paru2): (c) t. 
b.c. seperti . broncho-pneumonia, 
(ketiga komplikasi ini mengan- 
dung bahaja besar): (d) kolaps t. 
b.c, (satu bagian dari paru2 me 
nundjukkan kolaps, disebabkan 
karena. bronchus bersangkutan 
tertutup oleh proces t.b.c. dalam 
paru2): (c) pleuritis t.b.c. (dida 
lem ruang selaput rongga dada 
terdapat tjairan), (f) t.b.c. dari 
tulang2, sendi2, gindjal dan alat 
alat lain. s3 j 

Mentjegah tb.c. dan pe 
| ngobatannja. 

| (Diterangkan  selandjutnja oleh 
Prof. Soedjono.. bshwa untuk 
mentiegah t.b.c. diperlukan maka 
nas jang baik, untuk memperting 
gi kekebalan umum: vaksinasi 
any supaja pada anak dapat 
Hoo - LamuibaciI dani t 

  
Eisenhower: ,,Krisis Suez Jang 
Benar Telah Kita Tinggalkan” 

Presiden AS mengatakan bah 
wa dia danmenteri luar negeri 
Dulles telah merasa sangat bersju 
kur 'atas tertjapainja “ kemadjuan: 
dalam pembitjaraan tentang seng 
keta Suez”, walaupun situ tidak 
“berarti bahwa kita sama sekali ke 
Juar dari hutan”. 

Atas pertanjaan apakah penda 
'patnja tentang ketjaman2 dalam 
pers Inggris terhadap politik Suez 
“AS, Eisenhower mengatakan bbw 
bal itu disebabkan oleh salah-pe 

Lagertian. Dikatakannja, bahwa A, 

| kelendjar bersangkutan jg mem-:sal saija orang sungguh2 berpi 
T.b.e, primair ini dapatikir menurut istilah perdamaian. 

| (a) sembuh dengan sendirinja de Dalam hubungan ini Presiden te- 
ngan tidak diketahui anak inijah menjinggung masalah pakt 

kekebalan non-agresi diantara negeri2 dise- 

  

   

  

   
   

  

      

      

Asal Sadja Orang? 

Perdjalanan itu telah membawa 
kami dari Peking,. tempat kedu 

'dukan Pemerintah, ke-Utara Ke 
'daerah2 industri, Ansan dan Se 
njang, lalu ke-Selatan lagi  ke- 
uratz nadi perdagangan dan ke- 
nidupan perdagangan, Shanghai, 
ferus kekota taman jang 'indah, 
Hangtjou dgn Danau Sihunja 1g 

termasjhur dan kemudian 'keko- 

ta Kanton di Selatan. Diantara 

€mpat2 jg penting itu masih ada| 
daerah2 dan kota? lain jang te-| 
ah kami kundjungi dan jg me-| 

Inundjukkan perkembangan jg te 

tap daripada Tiongkok Baru Ji- 
lapangan industri, ekonomi, pen 
didikan, pelajaran, kesenian dan 

'kebudajaan. Perdjalanan. ini te- 
lah mendjelaskan banjak — hal2 

kepada kami dan adalah sangat 
berharga, dan perlu djuga saja 
katakan bhw perdjalanan itu te- 
lih memperbaiki beberapa  ke- 
san? jang keliru jang saja dapat, 
karena hanja saja peroleh dari 
buYu? ig dapat saja batja. 
'Saja merasa senang dan be- 

runtung telah dapat melakukan 
perdjalanan ini melalui . Tiong- 
kok: sebab sepandjang. perdjala- 
nan saja terus “kagum melihat: 
arah perkembangan ' jang 'pasti 
dan bahagia dari bangsa jg berf 
Yumi h 600 diuta orang ini me 
nudju kehidupan jg lebih baik. 

Masiarakat jang penuh 
vitaliteit. 

Dengan tidak mempersoalkan 
ideologi politik jang menguasa' 

mengakui bahwa di Peking ter. 
letak djantung suatu masjarakat 

jang hidup penuh' dengan kekua- 
tan dan vitaliteit dan. pertiaje 
akan kedewasaannja, dan - her: 
akar  dikota-kota : 
desa. Berhubung dengan 'itu saja 
bertambah jakin akan benar dan 
tepatnja kerutusan ' Pemerintah 
Indonesia dibawah pimpinan Per 
dana Menteri. Mohammad Hatta 
iang sudah mengakui ' Republik 
Rakjat Tiongkok dalam - bulan 
Maret 1950. 

Masih ada suatu soal lain di 
Tiongkok jang memberi kesan jg 
paling dalam kepada saja seperti| 
halnia dalam kundiungan kami 
baru2 ini ke. Amerika Serikat jg 
telah memberi kesenangan dan 
kenang2-an jang bagus kepada 
kami, terutama karena rakjat jg 
menarik hati dan tjinta damai jg 
kami dapati: disana. $ 

: 1icugkok « kami disambut! 
C'eh. berdjuta-djuta: orang: jang 

  
ii 

  

die.as kelihatan menghendaki danfi 

mentjintai perdamaian djuga. Sa- 
ja rasa perdamaian sungguh mu 
dah  ditjapai dan: dipertahankan 

kitar Lautan Teduh, dalamupida 
to2nja jang terpenting di Shang- 
1ai baru2 ini. : 

Saja bergembira djuga melihat 
»soerapa koresponden Barat di- 
tempatkan dengan tetap di Pe- 
king, jang kedudukan dan tugas 
nja tidak boleh “diketjilkan 'arti- 

  
ruh dunia Barat memperoleh Ia- 
poran2nja jang berharga tentang 
Tiongkok. Itu suatu hal jang me | 
njenangkan jang harus disambut 
baik oleh setiap orang. 
Demikian Hsinhua (Antara). 

  

primair dengan terdapatnja keke 
balan spesifik jang dilakukan de 
ngan BCG: didjauhkan dari pen 
derit:2 t.b.c. 

Tentang pengobatan t.b.c. pri- 
mair diterangknnja: dengan strep 
tomycin, LN.H., P.A.S. dapat dil: 
halang2i pula terdjadinja kom- 
plikasi2 dari t.b.c. primair. Pengo 
batan komplikasi2 dan komplika 
si2 dari t-b.c. primair harus dila   kit. Demikian . Prof. Soedjono 
Dioened Pnesnonecoro. (Antara)   
S. telah mempunjai kejakinan dari 
mulai timbul sengketa Suez bah 
wa perundingan bisa menjelesai- 
kan masalah ini. Dengan ber- 
pangkal pikiran demikian peme 
rintah AS menekankan suatu pe 
njelesaian jang mungkin jg tidak jan 
akan melawan sekutu2 kita dan 
sahabat2 kita negara2 Arab, ka 
tanja. 2 
« Bisenhower katakan bahwa la- 
poran terachir dari PBB rienim 
bulkan gambaran .bahwa ' kita   telah mengambil be laagkah man Kanak? sekedar dapat dia bawa makanan perbekalan sendi: 
madju”.  (Antara-UP). / tasi, ri, air minum dan  sebagainja, 

pen 

PELONTJI2 UNIVERSITAS SAWERIGADING 
DENGAN WANITA2 SESAT. 

Didalam rangka perpelontjoan dari Universitas Sawerigading maka 
Jbaru2 ini Pelontji2 telah mengadakan tanja-djawab dari hati ke 
Jhati dengan para pelatjur di komplex Karangkembang (Semarang). 
IMaksud tanja-djawab ini ialah untuk mengetahui factor2 jang me- 
'Jajebabkan wanita2 itu tersesat, Gambar nampak: Pelontji2 sedang 
"meng-interview” wanita2 sesat tadi. 

Perdamaian Sungguh 
pat Ditjapal 

lah Perdamoion — Kesan2 Ruslan Abdul: o- 
ni Mengenai Kundjungannja Ke RRT. 
MENTERi LUAR NEGERI Indonesia Ruslan Abdulga 

di | ni jang datang mengundjungi Tiongkok bersama2 dengan Pre 
siden Sukarno, Sabtu malam mengeluarkan pernjataan pers di 

| Kanton berisi kesan2nja tentang Tiongkok. Isinja ialah 'seba 
g | gai berikut: Selama I9 hari jang baru lala, saja telah" menjer 
(| fai Presiden Sukarno dalam perdjalanannja melalui hampir se 

Jaruh Repubiik Rakjat Tiongkok. 

Djakarta dan telah memutuskan 

gl. 5 dan 6 Nopember 1956: di 

2 

       

    

        

(NAPPHO). | 

Berfikir Menurut Isti- 

PSII Abikusno 
'Ad:kaa Konp. 

PP Lengkap 
PUTJUK pimpinan PSIK-Abi- 

tusno pada tgl. 11 Oktober jl. 
elah mengadakan sidangnja di 

  

untuk. mengadakan konperensi 
ufjuk Pimpinan lengkap pada 

lime —Andjuran Pres. 
PRESIDEN SUKARNO 

njatakan, bahwa negeri2 Asia 

2 Rakjat Sedunia Harus 
Melawan Perang 

| Negeri2: Asia-Afcika Harus '/Berdjoang"(Ber- 
sama Melawan Imperialisme Wan Kolonia- 

Atom 

Sukarno DiKuangtung 
dari Indonesia hari Sabta me- 
dan Afrika harus bersatu padu 

untuk berdjuang melawan imperialisme dan kolonialisme. Ki 
ta pergaja bahwa saatnja akan datang dimana imperialisme 
dan kolonialisme akan lenjap 
siden Sukarno mengeluarkan 

dari dunia, kata Sukarno. Pre 

pernjataan itu pada suatu dja 
muan makan Sabtu malam jang diadakan oleh Gubernur Tau 
Tju dari Propinsi Kuangtung. 
Ia mengutjapkan selamat ting 

cal: kepada rakjat dan  Pemerin 
tah Tiongkok, dan mengatakan 

akan berangkat ke Kunming se 
habis berbitjara kepada pemuda 
pemuda Kuangtung Minggu pagi 
ham perdjalanannja pulang me 

lalui Rangoon. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

kundjungannja ke Tiongkok itu 
Lerdjadi pada saat jang penting 
sekali “artinja didalam kedjarah 

Tiongkok dan dunia. Rakjat se- 

'uuh “dunia sedang mempersatu 
kan diri utk berdjuang bersama- 
sama melawan imperialisme dan 
kolonialisme. Ia menjatakan keja 

Ikinan bahwa asal sadja ada per 
satuan, perdjuangan itu pasti 
akan berhasil. 

. wunja sedang mengalami peru 

bahan, kata Sukarno lebih dja- 
uh. Tiongkok sudah keluar dari 
masa kesengsaraan dan penderi 

taan dan rakjat Tiongkok sudah 
memasuki djaman baru jang di- 
Sinari matahari dan kebahagiaan. 
Mereka sedang membangun nege 
ri jg makmur dan merdeka dan 
akan membina perdamaian du- 
nia bersama-sama dgn rakjat di 

Sagian2 lain. didunia. 

Tiongkok 
sukses. 

Presiden. Sukarno berkata, ia 
jakin bahwa perubahan bersedja 
rah ini di Tiongkok pasti akan 
penuh dengan sukses2. Ia menda 
pat kesan jang dalam selama per 
ajalanan 2 minggu belakangan 
ini tentang kesuburan tanah di 
Tiongkok dan kekuatan materiil 
nja jang hebat. Tetapi, ia telah 
menemukan sesuatu jang lebih 
berharga dari materiil jaitu 
rakjat Tiongkok, rakjat jang ba 
kerdja keras dan radjin, rakjat 
jang 'bekerdja untuk kemerdeka 
an. dan kedaulatan, rakjat jang 
bersatu. 

akan mendapat 
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     Palembang, Konperensi tsb. akan! 
menjusun program kerdja djang- | 
ka pendek, akan membitjarakan 
pengiriman perutusan putjuk pim 
pinan PSil-Abikusno ketjabang2, ma, 

Abad lama sudah 
Presiden Sukarno. 
Abad ke-20 adalah abad peru- 

bahan? jang radikal, Ada tiga hal 
jang memberi dorongan jang pa 
ling besar dalam abad ini: perta 

lahirnja negeri sosialis, ke 

lewat, kata 

Tiongkok sekarang,. orang harus |- 

Tapa mengenai hubungan an 

Dalam mempersoalkan masa- 

nia, sebab dari merekalah selu- 

gota jang tertua (57 

kukan dalam sebuah rum“'h ssa|L 

lih pula 5 orang anggota 
Peralihan, mEstBO TA Pa 
iwan Wedijodarmito dan S. 
sodihardjo dari P.N.L., A.M, Dju 
eni (N.U.) dan 'A, 
jumi). 

Pin Kabupaten Purbolinggo ter ri 
dari djumlah itu 
18 kursi, N.U, 6 kursi, 
6 kursi dan P.K.I. 1 kursi, 

pembukaan 
hak-Kanak 
dliri 
muird,  wakil2 
tah dan para undangan lainnja 

man Kanak? Marhaenis 
ka kekurangan akan Sekolah Ta 

oal  “kundjungan Abikusno ke-dua, persatuan negeri? Asia—Afri 
vilajah2, soal konperensi wila- ka dalam perdjuangan jang teguh 
'ah2 dan daerah2, soal kongres melawan imperialisme dan kolo- 
Giat dan soal keuangan. maa dan ketiga, lahirnja il- 

: ra : 3 mu atom. 
51 Pelaksanaan konperensi lene-| Presiden Indonesia berseru ke 
kap PSil-Abikusno tsb. diserah- pada rakjat seluruh dunia supa 
an kepada komisarjat wilajah |ja. melawan perang atom. Ada go 
PSI Sumatera Selatan di Palem Jongan?2 tertentu jang tidak suka 
sang, Demikian berita jang ae dan mengadakan diskriminasi ter 

sarinaikan kenada Antara. 

Indon.-RKT Bitja- 
“rakan Soal Irian 
Pernjataan Bersama Kepada Pers 
Di Peking — Mao Tse Tung Te 

rima Baik Undangan Presiden 
— SEBELUM PRESIDEN Sukarno dan rombongan mening 

gaikan RRT telah dikeluarkan sebuah pernjataan pers bersama 
jang pokoknja sebagai berikut. Atas undangan Presiden RRT 

Mao Tse Tung, Presiden Republik Indonesia Sukarno telah 
Tap “di desa. | mengundjungi RRT sebagai tamu negara dari tanggal 30 Sep 

tember sampai tanggal 14 Oktober 1956. Dalam kundjungannja 
itu Presiden Sukarno disertai oleh Menteri Luar Negeri Ruslan 
Abdulgani, Wakili Ketua I Parlemen Zainul Arifin, Wakil Ke 
tua II Arudji Kartawinata, anggota Parlemen Dr. Soekiman, 
Dr. Leimena dan Soetarto Kartohadisudibjo dan beberapa pe 
djabat2 tinggi sipil dan militer Indonesia. 

“3 $ matan Mesir. Mereka djuga mem 

persoalkan perluasan - hubungan 
dagang antara Republik Indone- 

sia dan RRT dan menjatakan ha 
rapan, bahwa perundingan2 da- 
gang jang tidak lama lagi akan 
dilangsungkan “di - Peking akan 

Dalam rombongan Presiden Su 
karno itu turut seria djuga bebe 
rapa wartawan Indonesia. 

lama berada di Peking Pre- 
siden Sukarno dan Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgani bersa 
ma dengan pedjabat2 tinggi In 
donesia dalam rombongannja itu 

hadap Republik Rakjat Tiongkok. 

Namun 600 djuta rakjat Tiongkok 
itu, jang tjinta kebebasan dan 
kemerdekaan, jang bekerdja ke- 
ras dan bersatu-padu, tidak akan 
lenjap,: melainkan akan hidup te- 
rus untuk selama-lamanja, demi- 
kianlah Presiden menerangkan. 

Tiap bangsa 
tjaranja sendiri, 

Wakil Perdana Menteri Tjen Ji 
berkata didalam pidatonja, bah- 
wa ada orang2 jang: iri hati akan 
persahabatan jang kokoh dan 
makin “bertambah antara “Tiong- 
kok dan Indonesia dan mungkin 
akan mentjoba merenggangkan de 
ngan mempergunakan perbedaan2 
ideologi diantara kedua negeri. 

Tjen Ji mengatakan, bahwa di 
antara bangsa2 terdapat perbeda 
an-perbedaan dalam hal ideologi 
maupun dalam hal 'sistim2 kene 
garaan, Tapi tiap2 bangsa mem- 

mempunjai 
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tim Djuara 
DIBAWAH  TJUATJA js baik 

pertandingan finale sepakbola se 

tiga antara kes. PssI Djawa 

Timur dan kes. PSSI Djawa Te- 

ngah telah dilangsungkan Senin 

sore jbl. dilapangan Stadion Se- 

marang jang mendapat perhatian 

tjukup besar dari penonton jang 

pada umumnja merasa Puas meli 

bat djalannja pertandingan dari 

awal sampai achir jang penuh 

fighting spirit. Sekalipun Djateng 

pada umumnja lebih unggul da 

lam serangan maupun pembelaan, 

namun Dewi Fortuna ada ditihak 

Djatim, hingga achirnja Djateng 

mesti menjerah dengan angka 3— 

4. Djatim pada waktu Na Kn 

ding 3—2. Dengan  kemenangs: 
ANN maka kes. PSSI Djatim 

mendjadi djuara, Pjateng mendu 

duki no. 2 dan Djabar no. 3. 
'Patut dikemukakan, bahwa se 

lama 8 hari berturut-turut pen- 

djagaan dilapangan Stadion jang 

dilakukan oleh fihak Tentara dan 

Polisi demikian baiknja, hingga 

djarang sekali orang dapat mene- 

robos melihat pertandingan itu se 

tjara tjuma2. Bahkan kontrole2 

pada penonton jang mentjoba 

smenjelundup” dilakukan sangat 

tertip, -hingga tidak djarang pe- 

nonton jang mengaku ini Gan itu 

dikembalikan setjara tegas. Satu 

pendidikan jang kiranja patut di 

perhatikan ! Dengan ikut serta 

nja Suharno sehagai kanan luar 

Djateng, maka serangan2 jang di 

lantjarkan ada lebih berbahaja 

dari pada sewaktu Djateng meng 

hadapi Djahar. Marjoso shg. spil 

merupakan penghalang besar bagi   punjai tjiri2nja sendiri, Sebab 
itu tidak mungkinlah untuk me 
maksakan satu bentuk sistim ke 
pada semua bangsa-bangsa. 

Memang sewadjarnjalah bahwa 
Indonesia jg besar ' dan bangsa 

Tiongkok jang besar mempunjai 
tjiri2 nasionainja sendiri. djuga 
dalam hat ideologi, jg tidak bisa 

serupa seluruhnja. 
Tetapi bagian jang terbesar 'se- 

kali dari penduduk “dunia mela- 

wan perbudakan dibawah ' kaum 

kolonialis dan penindasan ' dan 
arresi dibawah imperialisme seba 

gaimana telah berulang-ulang di 

katakan oleh Presiden Sukarno 

sendiri. ,,Inilah satu diantara be 

6 a titik jang dipunjai. oleh 
semua dan jang dibenarkan sepe 

nuhnja oleh semua", kata Wakil 

Perdana Menteri Tjen Ji. 
Ja berkata, rakjat. Tiongkok me 

mahami dgn sepenuhnja, bahwa 
Presiden Sukarno mengabdikan 
diri kepada rakjat Indonesia dan 
perdamaian dunia,,Walaupun ada 

perbedaan2 ideologi, kata Wakil 
Perdana Menteri Tjen Ji, ia se- 

bagai warganegara Tiongkok de 

ngan. sepenuhnja menjokong Pre 

siden Sukarno - utk kepentingan 

kedua negeri, jaitusutk kepenti- 

agan melawan kolonialisme: 

Wakil Perdana Menteri Tien 
Ji memudji Presiden Sukarno ber 
hubungan dengan - penjusunan 
Pantjasila atau lim., prinsip ber 
dasarkan perpaduan idee2 ahk 
filsafat jang progresif didunia de 
ngan keadaan? jang njata di In 
donesia. Iapun memudii  sema- 
ngat demokrasi Presiden Sukar- 
no sebagai pemimp'n sebuah ne 
gara. Ia angat 'menghormatj Pre 
siden Sukarno. karen, semangat 
nja untuk meletskkan bangsa di 
a'as segalania dan tidak pernah 
melupakan kawan2nja seperdju- 
angan jang terus sehidup semati 
dengan Presiden" Sukarno ' dida- 
lam “perdiuangan mereka. 

Pad. diamuan makan itu ha 
dir leb'h dari 300 orang, dianta 
rania ialeh-pemimpin2  partsi, 
Pemerintahan dan militer di Pro 
vinsi Kuangtuns dan tokaoh2 ter 
kemuka dar: semua. kalangan. 
Huans Tien! Duta Besar Tinne 
kok nntuk Indonesia: din Sukar 
dio Wiriopranato, Duta Pesar 
Indonesia untuk./Tiongkok. ha- 
dir diusa. 
Demikian Hsinhua. (Antar) 
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imentisnai hasil jang memuaskan 
baci kedua negara atas dasar per 
samaan dan saling menguntung- 
kan. 

Achirnja Presiden Sukarno te- 
lah mengundang Presiden Mao 
Tse Tung utk mengundjungi In- 
fonesis dan Presiden Mao Tse 
Tung telah menerima baik unda- 
ngan2 itu, tetapi bilamana kun- 
diungannia itu dilakukan. masih 
akan ditetapkan: Demikian Hsin 
Hua dari Peking. 

  telah mengadakan berbagai pem 
  bitjaraan dengan Presiden Mzo 

Tse Tung jang djuga dihadiri 
oleh P.M. Chou En Lai dan lain 
lain pemimpin RRI. Pembitjara 
an-pembitjaraa,, itu dilakukan da 
am suasan.. persahabatan, sa- 
ling mengerti dan saling harga 
menghargai dan meliputi baik 
berbagai masalah “ internasional 

tara kedua negar, dewasa ini. 

lah2 ini mereka berpedoman pa 
da semangat dan prinsip2 dari 
konperensi Asia-Afrika jang dju 
ga telah diperkuat dalam pernja- 
taan-bersama antara P.M. Ali 
Sastroamidjojo dan P. M.' Chou 
En. Lai dikeluarkan pada tahun 
1955. Kedua pihak mempersoal 
kan antara lain masalah masuk 
nja RRT sebagai anggota PBB, 
masalah Irian Barat dan selan- 
djutnja sokongan kepada Mesir 
dalam pemetjahan soal Terusan 
Suez dgn djalan damai dan de- 
ngan penghargaan sepenuhnja ter 
hadap kedaulatan dan kehor- 

SRI 
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Tampak seorang serdadu Israel sedang mengendarai sebuah jeep 
land-rover jang telah dirampasnja dari penduduk Jordania, ketika 

DPRD/DPD PERALIHAN KAB. baru? ini serdadu2 1 5g PURBOLINGGO. 
engan mengambil tempat di 

Pendopo , Kabupaten Oa 
baru2 ini telah dilangsungkan si dang DPRD Peralihan Kabupa- 
en. Purbolinggo jang dipimpin 

oleh K.A. Taftazani sebagai “ang 
tahun) , 

Pada sidang tersebut telah ter pilih R.S. Kartanegara dari P.N. 
sebagai “ketua, dan Achsien 

Ma ruf dari N.U. sebagai wakil 
ketua. Sidang jang @dandjutkan 
pada malam harinja telah memi 

  

KETJUALI didaerah. Minahas 
sa, kota Menado dan beberapa 
tempat: jang mempunjai . hubu- 
ngan darat, maka hubungan pos 
didaetah-daerah Sulawesi. Utara 
dan Sulawesi Tengah lainnja ma 
sih sangat menjedihkan. — Tjara 
menjampaikan pos (surat2 dan 
sebagainja) dilakukan seperti di 
djaman abad pertengahan. Demi 
kian tulis "Antara” dari Menado. 

Misalnja sadja - pengangkutan 
pos dari Molibagu diudjung da- 
taran Dumoga sampai ke Kota- 
mobagu jang djaraknja 50 km di 
lakukan dengan. djalan kaki-tje- 
pat oleh seorang pegawai jang 
diberi gadji Rp. 150,— sebulan 
oleh Pemerintah. 

Pengantar pos itu menggen- 
dong bungkusan pos itu. Ja mem- 

Nursaid, Ar 
Rek 

Mudasjir (Mas 
Seperti D.P.R. Pera diketahui 

dari 26 orang anggota dan 
P.N.I, mendapat 

Masjumi 

SEKOLAH TAMAN KANAK 
MARHAENIS. Nan 

. dini di Purbolinggo te 
dilangsungkan peresmian 

Sekolah Taman Ka- 
Marhaenis jang diha 
para orang tua/wali 

instansi Pemerin 

Baru2 

oleh 

Dengan dibukanja Sekolah Ta- 
itu, ma 

Israel setjara tiba2 melakukan serangan ke- 
wilajah Jordania. Sebagaimana dikabarkan Komisi Netral P.B.B. 
telah mengutuk perbuatan Israel jang belakangan ini terlalu sering 

melanggar perbatasan Jordania, 

Dan ' untuk melindungi dirinja 
dan bungkusan pos itu ia memba | 
wa sebilah pisau dan keris di 
pinggangnja. Setiap kali bertemu 
dengan orang ditengah “ djalan 
Sendirian, ia berlaku sangat hati 
hati. Hubungan pos antara ke- 
dua tempat itu dilakukan oleh 
pengantar pos itu seminggu se- 
kali. 

Sering Kepala Daerah menga- 
dakan undangan rapat dinas dgn 
bawahan2 melalui pengatitar pos 
tsb., tetapi walaupun rapat dinas 
tsb. sudah selesai bawahannja 
belum lagi menerima surat unda- 
ngan itu, 

“kesebelasan Djatim dan tidak se 

|aikit pula serangan2 dapat dikem 

(balikan, Dilihat dari sudut teh 

nis, maka kelemahan2  Marjuso 

terletak pada larinja jang kurang 

lintjah, hingga kalau menghadapi 

suatu doorbraak dari lawan ia ke 

lihatan lemah. Tendangannja . tju 

kup keras, tetapi asal kena sadja. 

Dua goal jang dimasukkan keda 

lam gawang Djateng menundjuk 

kan hal itu. et 
Tetapi sekalipun demikian kese 

luruhannja. pemain? Djateng keli 

hatan kompak dan mempunjal 

teamwork baik. Fihak Djatim js 
pertama-tama harus dipudji ada 
lah keeper nasional kita Paidjo 
jang membelakan bentengnja se 
tjara tjemerlang. Garis belakang 
Djatim kurang kuat dalam meng 
hadapi pemain2 Djateng jang lin 
tjah. San Liong dalam menghada 
pi garis belakang Djateng jang 
baik .itu kelihatan kelemahannja. 

Ia kurang tjepat, hingga bola jg 
dihentikan atau didribble dapat 
diserobot oleh lawannja, sedang- 
kan Surijadi tjukup berbahaja. 
Kalau dalam babak pertama ke- 
kuatan dari kedua belah fihak 
ada seimbang, ternjata dalam ba 
bak ke II Djatim hanja difihak 
jang memebelakan. Pada waktu 
wasit Doeiman membunjikan pe- 
luit, maka kedua kesebelasan me 
.nurunkan pasangan2 sb. : 
P.S.S.L. Djatim. 

Paidjo 
(Malang) 

Dawali J.. Sahetappy 
(Malang)  (S'baja) 

Sumarman Ferdinandus Ing Nam 

(Malang) (S'baja) (S' baja) 
Surijadi San Liong B. Sahetappy 
(Malang) (S'baja) (S'baja) 
Kukuh Maksum 
(S'baja) (S'baja) 

0 
Suharno 
(Semg) 
Bakir 
Smg.) 

Marjoso Sali 
(Pati) (Solo) 

Suprapto Paimin 
(Smg.) (Smg.) 

Jusron 
(Semg.) 
Tukidjo 
(Solo 
Kasmuri 
(P'longan) 

  
Darmadi 
(Solo) 

  

  Tjara pengantar pos seperti 
djaman abad ' pertengahan “Ini 
djuga masih berlaku di Sulawesi 
Tengah ' (Poso). Untuk “memper- 
fjepat hubungan, pos didaerah ini   diadakan pengantar pos bersam- 

gu. 
expres, Si-pembawa 'pos 
lagi bergerak  tjepat, 

lari seperti Zatopek, 

Djanarto 
(Jogja) 

P.S.S.I. Djateng. 
Pertandingan berlangsung . dlm 

tempo tinggi dan mutu permain- 
annja pun baik pula. Kalau Dja- 
teng pada 
berhasil dalam serangannja, Mak 
'sum. jang” mendapat umpan “sege « 
ra lari sepandjang garis. Dengan 
memberi umpan katengah, maka 
didepan gawang Djanarto terdja 
di penggrebegan. Marsojo jang 
mengetahui bahaja mengatjam ga 
wangnja Djanarto mentjoba om- 
haal “bola, tetapi gagal, hingga 
bola dengan mengenai "mistar ma 
suk kedalam djalannja “Djanarto 
angka berobah 1—0 untuk Dja- 
tim. Beberapa kali Jusron Gan 
Suharno mengantjam dari  sam- 
ping, tetapi garis belakang Dja- 
tim masih dapat memukul mun- 
dur serangan tersebut. - Achirnja 
ketika Suharno memenrima um- 
pan dari Tukidjo, ia dapat pula 
meninggalkan Ing Nam dan ke- 
mudian mengirim umpan ke te- 
ngah, hingga terdjadi duel “ide 
pan doel Paidjo. Bola jang diten 
dang oleh Tukidjo mengenai ga 
iwang Paidjo jang mentjoba me- 
|(nangkapnja tapi meleset, hingga 
dirinja kebentur tiang. Sebelum 
Paidjo dapat “berdiri, maka bola 
itu djatuh didepan  Jusron jang 
|mengirim tembakan kedalam ga- 
'wang Djatim 11. Setelah masing 
masing fihak melakukan serangan 
serangan jang gagal, achirnja 
San Liong dapat memberi um- 
pan kepada Surijadi jang perma- 
inkan bola dengan kepalanja. Mar 
joso jang mentjoba menghalang- 
halangi dapat diliwati 
nja dengan suatu groundshot ia 
memaksa Djanarto tangkap angin, 
Djatim leading lagi 241. Djateng 
sekalipun ketinggalan angka tetap 
beringas dalam  serangannja. Ki 
ta tjatat tembakan dari Jusron 
mengenai mistar jang menjebab 
kan serangan tadi gagal. Suatu 
samenspel rapi antara Darmadi, 
Tukidjo dan. Suharno menjebah- 
kan Suharno mengirim umpan ke 
tengah. Ferdinandus dan Bakir 
meleset, tetapi djustru- itu bola 
djatuh begitu baik didepan Jus- 
ron jang mengirim tembakan ke 
ras jang tjukup bikin Paidjo ting 
gal melongo 2—2. Goal 3-2 utk. 
Djatim | kemudian ditjetak Oleh 
Surijadi jang sampai djedah ti- 
dak berobah. Dalam babak ke TI 
Djanarto diganti Suradi (Solo) 
dan Kukuh diganti Thiam Gwan, 
Djateng atjapkali mengurung la- 
wannja dan  achirnja “ketika Ing 
Nam dikenalkan freekick karena 
menghalang-halangi Darmadi, ma 
ka Djateng mendapat tendang- 
an bebas dalam garis keeper, 
Tendangan bola setjara indirect 
mengenai salah seorang “pemain 
Djatim menjebahkan angka bero 
bah 3—3. Walaupun Djateng dgn 
penuh semangat mentjoba untuk 
mendjebolkan gawang Paidjo, te 
tapi usaha2 itu tak berhasil, ka 
rena Paidjo tetap dapat diandel- 
kan. Tekanan2 Djateng jang tak 
berhasil itu menjebahkan terdja 
di suatu doorbraak dari Maksum 
jang mengganti kedudukannja B. 
Sahetappy. Marjoso dapat 'diakali 
dan ketika ia berada tidak djauh 
dari keeper Suradi, maka achir- 
nja bola dapat dimasukkan keda 
jam gawang Djateng, hingga ang 
ka berobah 4—83 “untuk Djatim. 
Dua menit kemudian pertanding- 
ngan diachiri. 

Pengantar Pos Di Sulawesi Banjak 

Jang Harus Bertindak Seperti Atlit 
bung. Pengantar2 pos jg beker- 
dja disana dilatih seperti atlit? 
lari estafette. Setiap kali mereka 
sampai pada satu kampung, bung 
kusan surat 'itu segera dioper- 
kannja pada pengantar jang be- 
rikut jang selandjutnja  memba- 
wanja ketefmpat jang lain: demi- 
kian seterusnja hingga tiba di 
tempat. tudjuannja. 

Kalau pos itu berisi surat? 
penting Pemerintah Daerah, ma. 
ka si-pengantar pos harus mem- 
bawa bulu ajam ditangannja se- 
laku tanda, 
membawa surat2 penting 

bahwa ia sedang 
tjepat 

(expres). Ia tidak boleh digang- 
Kalau 'ada surat penting- 

bukan 
tetapi ia 

Demikian " Antara” dari Me: 
nado, 

  

Kes. PSSI Dja- 

menit2 pertama tidik 

dan achir : 
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han-kerusuhan 
1 ladjiah di pegunu- 

urki, mengatakan 
embawa pulang 

digenangi bandjir 
1 var menerangkan kepada 
ara wartawan (ia sedang meng 
mumkar an menerbitkan se- 

   
   

i bahwa ia memotong 
adi dalam bulan 
dari sisa2 iga-iga 
ng kaju iga2 ini 150 me- 

pendam dibawah es 
cm diatas Ara- 

  

    
   
    

    

  

     

    

   
   

   

  

. Menurut angka2 resmi, djum 
lah orang jang tewas dalam ke 
rusuhan2 sedjak Rabu j.l. itu 47 
orang tewas. Dan menurut pengu |s 
muman pemerintah - Hongkong, Ini 
kerugian hartabenda jang dide- 
rita selama kerusuhan2 itu ,,dja 
uh kurang daripada apa jang di 
Juga mula2”, SA 

Menurut ”Hsinhua' : Ke 2 
adaan hari Ahad. 

Berita “Hsinhua” 
jang menerima-laporan dari pe- 
nindjau2 di Hongkong mengata- ma 
kan bahwa hari Minggu pendu- Hug Ann 

sih tetap gelisah Sr ne dari 

i Iu 
“Tionghoa di Hon 

n Kowloon serta melin- 
i pula organisasi2 dan peru- Navarra menerangkan "| 

jang -berdiri dibawah 
Ang nia NE 

enurut keterangan senor Nase- 
ra, insinjur-kepala pada : 

AA lembaga kehutanan 
a2 penangkapan & ke- Madrid, jg menganalisa sepotong 

. kaju itu, umur kaju itu kira-kira 
bag An 5.000 tahun. Waktu ditanjai apa 

kong hari Minggu, hing (kah ia jakin bahwa jang ditemu 
kannja itu sisa2 kapal Nabi Nuh, 
INayarra mendjawab: 

,. jang dimulai kitab Indjil dan sedjarah, 
itu terdampar disana: kemungki 
nan ada bahwa 'itu bekas2 se- 
suatu Han lain. “Tapi bagaima 
napun djuga, kaju tadi berasal d: 

3 in, daerah peming Iri bangunan pa jang tidak to terangkan duga bahwa ada ren| KsT- Mil Let Kol, Sumual “ke on, dimana telah ter leh diabaikan begitu s 
orang2 zaman sekarang”, 4An- 

kuman, semua ,, 
telah menga- 
jara tidak sah, 

    
       

    

   
v 'T menuntut djawaban 

Inggris. dan menjatakan bah 
$ rintah RRT berhak 

n adjukan tuntutan? di 
pan. Demikianlah berita 

hua” dari: Peking. 

  

      nurut keterangan     

  

     

  

    g orang Tionghoa 
dari Kanton karena 

  

   

  

    

3 3 jang ditangkap 
“Reuter: Keadaan di Kow- Bg Mag Peta 
loon hari Minggu. 

"Reuter” dari Hongkong 
e akan bahwa hari Minggu 
gi bahwa djam malam bagi se 

semenandjung 
"New Terito- 

telah ditjabut 
“untuk mentjegah terulang- 

ja kerusuhan2, pembesar2 Ing- 
is menerangkan bahwa 

jang bertentangan j 

dan  benderg 

    

   
   

duk Kowloon mas 
dan tegang, walaupun: pembesar2 aftai 
Inggris mengumumkan bahwa mu dae 
lai djam 10 pagi hari ' Minggu gir 
djam malam dibagian besar Kow 
loon akan ditjabut kembali. 

Keadaan di 'Tsunwan — dima tangkap: 

  

mereka jang    

      
   

  

    

  

di bentrokan2 jang paling he- | 
4 orang jang ditjuriga telah 

pembunuhan telah ter 

    

| rakan Soal Korupsi 
Wartawan Associated Pres “Didengar 

Keterangan2nja 
| ANTARA KSAD Djenderal Major A.H. Nasution dgn 
Staf Umum Angkatan Darat pada hari Saptu siang jang baru 
lalu telah diadakan 'rapat-dinas bertempat di Markas Besar 

"|Angkatan Darat. Setelah rapat jang berlangsung selama bebe 

|rapa djam sampai djauh siang hari itu selesai, djurubitjara Ang 

'tara” menerangkan, bahwa rapat antara KSAD dengan SUAD 

Ada Peraug 
Saptu 'siang itu. 

gup Redjer “Industri Mengenai tersiarnja berita 

perdagangan Malaya, Chan Kofj:. 
Tien, jangshari Djum'at | telah) 
sampai kembali di Kuala Lum- 
pur menerangkan, bahwa. djika 
RRT tidak terlibat perang maka 

Serikat. Ta mendapat keterangan   
membutuhkan mesin modern ur 

dapat bahwa Amerika Serikat|KSAD dengan SUAD pada Sap- 
La PA Me 1 tu siang. $ 
ernnja kesana dan berhubu- : "ag 

ngan dengan ini RRT bermaksud Kedomengan Supaal Sak 
mengusahakan - hubungan pers: ada hubungan dengan 
habatan dengan orang2 Amerika. instruksi KSAD. 4 

Oleh 'pembesar2 RRT tsb. dil: Tentang datangnja Panglima 

tjana: untuk. mengubah 8075 dari| Djakarta, diterangkan, bahwa 
petani2nja mendjadi pekerdia2| Let.-Kol. Sumual benar telah da- 
Industri. Demikian Can selan-|tang ke Djakarta dan bertemu 
djutnja. (Antara—Reuter). dengan KSAD Nasution, tetapi 

  a polisi tadi menga 

  

   

  

   
   

  

   
        

    

'akan berlaku jang mulai|na djam malam masih tetap ber- 
hari terbenam, dibagian Kow 

. dimana mula-mula 

takan bahwa berita2 
i arta benda itu ternjata 

erkelebih-lebihan”', 

aku — adalah sedemikian rupa k 
|hingga masih banjak buruh, wa-,, 

jang berlindung B 1 

“1
 

2 

  
nita dan kanak2 
.dipos' polisi. ee , 

|“ Djam malam “ berlaku “ mulai: 
djam 6 petang 
sampai djam 7 pagi: Eta 
Malam Minggu jl. agen2 KMT 

|dan pengatjau2 berkumpul di “9 “Berita AFP dari Taipeh semen 
tempat di Hongkong dan Kow- tara itu mengatakan bahwa se- 

orang. djurubitjara 
luar negeri pemerintahan j 
mintang hari Minggu “bahwa da 
lam kerusuhan? di 

5 abrik menderita kerusakan 

ri Minggu keadaan dengan 
ja pulih kembali 

ja biasanja, setelah Kowloon 
a"hari2 Rebo dan Kamis lum 

h sama sekali karena penga- 
| Sjauan-pengatjauan. 

    
. "RU'A! kan-k itu "ringan ' sadja'! 

di Shumshuipo, dan kini sudah mulai dilakukan 
s3 perbaikan-perbaikan. 4 

Pemerintahan KMT 
bantah.      

   
  

   

  

Se'erusnjas, wartawan “Hsinhua 
mengabarkan bhw polisi Inggris ',,terlibat anasir? 
tih menangkap sedjumlah orang |tang”. 
di Wan Chai, lalu mengangkut 
mereka kepos polisi, dengan 14 ,,agen2 Komunis, dengan maksud 
truck. Malam Minggu j.l. keada 

ga jang diambil dari an di Kowloon masih tetap te-: 

“didunia, telah dimulai direpublik & ana 
ng sudah dipasang sebuah re 
mojeksikan sinar2 matahari ke 

   
   

pro Kuomin- 
# - 6 AH Kata djurubitjara KMT, 
ata-Hari menimbulkan insiden2 itu adalah 

an hari Minggu bahwa peker menimbulkan perpetjahan antara " penduduk Tionghoa dan pembe- 
sar2 Hongkong”. 

      

   

    

Dikatakan  seterusnja 
a jang terdjadi mula2 adalah 

suatu ,,demonstrasi perasaan pa- 
Mulai Saptu- sampai Minggu & 

    - pagi diseluruh Kowloon ada le- #, 

bih dari 500 orang jang ditjuri- 
gai jg sudah ditangkap. Den, 

ig ditangkap ada 

  

iot”, waktu bendera KMT ditu 
runkan oleh seorang pegawai dja 

n Watan penampungan 

  

    

    

   
“Dikatakannja bahwa 
lan jang sah” itu kemudian di- 
tunggangi oleh "Tionghoa2 Komu 
nis, untuk mengatjau dan mengo 
barkan kekerasan dan berdemon 

: i“santi-Barat”, . Demikian. dju 
fara pemerintahan” 

ini akan dipakai untuk 
setasion pembangkit te 

  

   ng sedjak mele 
2 Diperoleh 

    

  

   

    

    

  

  

mereka dipersalahkan melanggar (Antara-AFP). 
hukum militer. 500 orang telah| 
didjatuhi hukuman2 antara 10 ha! 
ri sampai 6 minggu. Dalam pada 
itu tidak ada sesuatu keterangan 
bhw .benggolan2 pengatjau 
lah ditangkap pula. - 

Hsinhua seterusnja mengemuka 
kan bahwa djumlah orang janz 
tewas dan luka2 belum. diketahui an pentjegah jang masuk akal” 
dengan tepat. Tipi sekurang-ku- 
rangnia 70 orang telah tewas, a. 
1. sekurang?nja 30 di 

an. 5 
Menurut Hsinhua, angka 

orang tewas jang 

| “protes 'R.R.T..? 
itu sumber2 diplo- 

masi di London menurut warta- 
wan Reuter mengatakan 

  

    
     

'erantjis: 
'Di-veto Rusia — 

nai Suez 
sidangnja pada ma 

a bulat menjetadjui ba 
eranfjis tentang masa 

kedua dari Veto Uni Sowjet 
Uni Sovjet di PBB. 

maka hal ini harus dise- 
gan djalan arbitrase 

mentukan putusan2 jang 
in mengadakan penetapan 
an. jang lajak: bagi. pem- 

bajaran djumlah jang akan diwa- 

larpun Uni Sovjet pada inalam 

—
—
 

   
   

Dulies mengatakan i 
para wartawan setelah kembali j 

Menurut sumber keterangan ta dari sidang dewan keamanan. 
.@i, pembitjaraan2 antara . kemen 
terian2 luar negeri 

.- Gjahan Inggris mengenai 
ngka 45 an terhadap RRT itu 

diumumkan akan dimulai hari Senin. 
mdsh ra-Reuter). 

PM Chou En Lai Mem- 
sie be 4 4 P : 2 

peringatkan Inggris 
RRT Tok Akan Biorkan Sadja Terdjadi- 

nja Kerusuhan2 
KANTORBERITA Soviet Tass mewartakan bahwa PM 

RRT Chou En Lai hari Minggu mengatakan "kepada warta 
wan2 asing di Peking, bahwa pimerintah RRT tidak bisa me 

ngabaikan begitu sadja bahwa .,diambang pintunja terdjadi jes selama perdebatan dalam de- 
kerusuhan2”. Dalam keterangannja mengenai kerusuhan2 di wan keamanan 
Kowloon tadi Chou En Lai mengatakan bahwa pendjelasan2 saalah terusan Suez dan akan te- 

jang telah diberikan oleh pembesar2 Inggris mengenai kerusu 12 
han2 di Hongkong itu ,tidak masuk akal”. 7 

terhadap kerusuhan2 

     Dia katakan, bahwa dia tidak 
bermaksud untuk pergi ke 
dung putih utk melaporkan kepa 

(Anta da presiden Eisenhower, karena 
hari Minggu adalah hari kela- 
hirannja presiden. Akan tetapi 
ada kemungkinan “dia akan me- 

ngundjungi “presiden Eisenhower 
utk menjampaikan selamat hari 

akan mentjeriterakan 
kepadanja apa jang telah terdja- 

di di New-York. 
bahwa presiden Eisenhower” sa- 
ngat menaruh perhatian terhadap 

     

   
   
   

  

    
   

    

    

   

   
   
   

    

   
   

   

  
hak veto dua kali 
Kuomintang si 
dan A.S.'jaitu 
ga Te 

| 

terapi Dewa # Gini Sovict ialah: j2 Dia katakan, 

'supaja PBB menja 
1 menjokong rentjana men- 

ch palisasi - Terusan -Suez 
“ pembentukan perhimpunan 

Terusan Suez. 
slusi itu dikemuka- 

wa rentjana 18 negara 
6 | London ialah 

melaksanakan 

nakan hak veto 

Gedung putih mengatakan, bah 
wa Eisenhower setiap hari sela'u 
mengadikan hubungan dgn Dul- 

Resolusi   
     

    mengenai ma- 
   
    
    
   

    

   

  

   
    

    

   
    

  

   
         

    

   
        

  

   

   

p mengikuti perkembangan2nja. 
Waktu ditanja, apakah veto jg 

dipergunakan Sovjet menurut pen|. 

. dapatnja akan merusakkan kedu- 
dukan negara2 Barat utk setiap 

dia mendjawab, 
bahwa dia tidak berpendapat de-f 
mikian. Akan tetapi dia menga- 
takan, bahwa masih ada banjak 
.perintang2 jang harus disingkir- 
Ikan sebelum. masaalah tersebut 
dapat diselesaikan. 

kegu Bulutang: 
kis Malaya Ke 

Indonesia 
Menurut keterangan, pada tgl. 

71, 8, dan 9 Desember 1956 oleh 
PBSI Pusat akan diadakan “per- 
tandingan seleksi bulutangkis se 
luruh Indonesia 
pemain? guna dihadapkan kepada 
pemain? Malaya jang pada achir 

“(Christmas-day) 
akan berkundjung ke Indonesia. 
Pertandingan Seleksi itu akan di 
adakan di Semarang dan dimak- 
sud pula dapat membentuk regu 
bulutangkis Indonesia 
Djawa. Menurut 
Malaya itu akan main di Palem 
bang, Djakarta dan Semarang. 

  "—. Lebih tidak masuk “akal Ia 
g & tapi Mesir ialah berita2 Inggris jang menga 

Pn en Tn takan bhw kerusuhan2 tadi dise 
'babkan oleh kaum Komunis, ka 
ta PM Chou menurut Tass. 
.Chou mengatakan bhw pembe 

sar2 Inggris di Hongkong bermak 
sud mempergunakan agen2 Kuo: 
mintang di Hongkong dan Kow 
loon untuk memperlemah penga-!. 
ruh RRT disana, tapi kerusuhan2 | 

maksud2 mereka. 
Akibat kerusuhan2 ini ialah bah 
wa baik bangsa Tionghoa mau' 
pun bangsa asing mendjadi kor 
ban perampokan dan banditisme. 

perkembangan, 
a| ami. 1 
Be prinsip. bahwa pengusahaan 'Te- 

rusan Suez harus dipisahkan da 
ri politik sesuatu negara. Fawzi 
menegaskan bahwa menurut pan- 
dangan Mesir prinsip tsb. 
terdjamin sebaiknja dgn diadakan 
nja persetudjuan internasional jg 
mengikat dalam 
djauan kembali Konvensi tahun 
1888, atau penegasan 
konvonsi itu. Fawzi djuga mene 
rangkan bhw Mesir dapat menje 
tudjui pembajaran ganti kerugi- 

ra anggota De 

memenuhi sarat2 

bentuk penin- 

   

    

       

   
    

      

     

  

   
   
   

   
     

   

    
   
   

   

  

    
       

aa 

araan dilam Seterusnja Chou En Lai me- 
ngatakan bahwa 

| geris untuk memelihara 
|anti RRT dalam djumlah2 jang 
| besar di Hongkong, achirnia me 

kan Inggris sendiri. 
alau Inggris terus mendjalan 

kan politik ini, kerusuhan2 se- 
matjam itu bis. muntjul lagi di- 
masa depan, dan malahan setja 
ira lebih hebat lagi. Pembesar2 
Inggris tidak ambil tindakan2 de 
.ngan lekas untuk membasmi ke 
|rusiihan2 'itu, Dan akibatnja ja 
| lah bahwa mereka sekarang ti- 
“dak berdaja dan tidak — mampu 

“Imemelihar, ketertiban. 

Company menurut nilai rata2 da untuk memilih 

ri saham dalam 5 tahun sebelum 
dinasionalisasi 

djika tak dapat tertjapai persetu 
djuan pemerintah Mesir setudju 

» diadakannja arbitrase. Lloyd da- 
lam sidang tsb. menjetudjui aman 
demen Iran terhadap bagian ke- 
dua resolusi baru Inggris-Peran- 
tjis jaitu penamoahan 
sementara mengakui bahwa usui2 
lain mungkin diadjukan oleh Me 
sir jg memenuhi 6 dasar kewa- 

suatu negara. O Uni Sovjet. 

L bulan Desember 
s.tsb. mempu 

tan moril jang kuat wa 

rentjana regu 

RP, 98.000 KERUGIAN KE- 
: BAKARAN TEBU. 
Dalam bulan Agustus jang lalu 

ternjata didaerah Panarukan 
lah terdjadi 4 Kali kebakaran ta: 

ndakan jang 

g tsb. dalam 

jui 6 prinsip ig f Ly 

si Menado Mu 

Sarang” Djudi 
Pihak berwa jnama djulukan dikalangan '— ma- 
menerangkan 'sjarakat 1 : 

" bahwa operasi |(Roulet” diperiksa oleh “alat-alat 
tindakan pertama 'negara. Diduga pemeriksaan tsb. 

lada hubungannja dengan kegia- 
tan-kegiatan pendjudian jang di 

dengan 'siasat jang 
"Titjin.' Pembasmian pendjudian 

daerah Menado dan 
Minahassa dimulai sedjak dike- 
luarkannja instruksi bersama jg | 

“oleh acting Res- 
Hi lu, Kepala Polisi 

Pembantu Komisaris Besar Kocs- 

mengenai tanaman2 tebunja 
sendiri seluas 3.606 ha dan keba: 
karan jang keempat hanja menge 
nai daun2 tebu jang kerung sa- 
dja, tapi tebunja masih dapat di- 

Sebab terpenting 

' Menurut siaran Radio Moskow 
|jang dikutip “United Press di g 
London, Chou En Lai seterusnja 
mengatakan bahwa sebab terpen- 
ting daripada kerusuhan2 itu ia- 
lah karena toleransi Inggris ter- 
hadap anasir2 Kuomintang jang 
ada di Hongkong. 

Pendjelasan2 pihak Inggris bah 
wa kerusuhan2 di Kowloon 
dimulai dengan bentrokan antara 
janasir pro-RRT dan 
dan bahwa jang bersalah adalah 
pihak pro-RRT, tidaklah masuk 
akal, Chou menegaskan : bahwa 
jang mulai kerusuhan2 itu ada- 
lah anasit2 KMT jang disokong 
oleh pembesar2 Inggris, tapi ke 
rusuhan ita mendjalar sedemiki- 

  “Djumlah kerugian seluruhnja jg 
diderita paberik2 gula 
Panarukan dari kebakaran? tana. 
man tebu itu Rp. 98.321.— 

kota sebagai 

  

       

polisi - CPM . 

   

      
   
   
     

      

   

    

       

     

    

a' lagi pihak2 
embangunkan "sema 

judi dan melangsung- 
udian dengan | 
aka alat2 negara sege- 

1 

mikian pihak berwadjib. 

tu anak mendiang 
ang pada masa ter- 

'hidupnja terkenal dgn 

  
i dan pedjabat Komandan an rupa hingga mendjadi kerusu 

i “han jang djuga ditudjukan 
“bangsa asing, (Antara-Reuter) 

Menurut berita dari 
sheikh  Akramillahi     cri 24 Major Som- 

  

kedatangan dan pembitjaraan jg 
diadakan oleh Pd. Panglima TT 

1 AA 4 X5 4 Ia Oku KSAD: isamm 
Pasukan Irag Siap aa ama NEgeikoa hatobat 

dalam hubungan dengan instruk-   si KSAD guna melakukan peme a Ye 2 e 8 F 3 

Memasuki J orda MAAN | katon Darat jang teranokut dim 
soal2 korrupsi'- serta kegiatan2 

Israel Adjukan Protes Keras —Berte: politik. ' Demikian  djurubitjara 
Angkatan Darat. 

kad Balat Akan Adakan Perlawanan Dalam hubungan dengan soal 
soal Angkatan Darat ,,Antara” 

KALANGAN2 JANG patut dipertjaja menurut wartawan | lebih djauh mendapat kabar. bah 
kantorberita Inggris Reuter mengatakan hari Minggu, bahwa | wa pada hari Saptu jbl., Warta- 
pasukan2 Irag jang sudah 4 bulan lamanja dipusatkan dekat | Wan Associated Press di Djakar 

tapalbatas Jordania, diduga tak lama lagi akan memasuki wila 
jah Jordania, atas permintaan negara ini. Sebagaimana diketa | an-keterangannja oleh pihak mi 
hui, mengingat terdjadinja serangan2 tentara Israel jang ber liter setempat, dalam hubungan 

ulang2, maka Jordania minta bantuan kepada negara2 Arab 

Dalles Op- 
|bimistis 

Masih Ad1 Dasar 
3 2 Ig ? 

Utk 'enjelesgian5 102 
MENTERI luar negeri Ameri-| 

| Djawaban Inggris terhadap ka John Foster Dulles pada harildalam tahun 1947. Na 
Minggu mengatakan, bahwa ada 
dasar jang baik untuk berharap 

malam adanja penjelesaian sefiara damai 
Senin, bahwa pemerintah Inggris dari masalah terusan Suez, wa- 
dalam djawabannja terhadap pro 
tes keras pemerintah RRT menge 
nai masalah Kowloon akan menja 
takan, bahwa pembesar2 Inggris vetonja, dalam dewan keamanan. 
,sudah mengambil segala tindak- 

dengan berit., jang disiarkan kan 
torberita tsb. tentang tindakan 
penangkapan terhadap perwira 

Pasukan2 Irag tadi dibantu de| menengah TNI, jang seperti di 
ngan eskadron2 pesawat pembu ketahui telah dibantah oleh pi- 

ru pantjargas dan pesawat? pem pak Ahekatan na 3. Wnfted 
bom: Sumber keterangan tadi me Pn aa Maan 2 ia Sa na Ns: 5 n Reuter dikota Djakar 

“ngatakan bhw Irag dan Jordania| ta menurut keterangan — diha 
bekerdjasama' sesuai dgn “politik| ri2 jang akan datang ini akan 
kemiliteran “bersama jang ditjan| didengar keterangan2nja dalam 
tumkan dalam perdjandjian per-| hubungan dengan soal jang sa- 
sahabatan antara kedua negara| Ma. (Antara) 

Amir Abdul Iilah, bakal peng| SEKITAR PENGGANTIAN TE 
ganti radja'Irag, KSAP djenderal| NASA2 ASING DI MALAYA. 
Rafig Arif, ketua senat senator| ' Wakil ketua Universitas Mala 
Jamil Madfal.. dan wakil PM|ya, Prof. E.H. Dobby (seorang 
Mukhtar Baban hari Minggu ter| Inggris) hari Dium'at menerang 

sene ke Amman, untuk bertemu PA NA Ba 
Jen radja Hussain dan penasehat| dari: Universitas ini dengan ala 
penasehatnja jg: terpenting. san pokok, diadakannja ”Mala- 

: Kesel k yanisasi”, jaitu penggantian tena 
, 4 sraci protes Keras: on) “staf bangsa asing oleh 

Berita AFP dari Tel Aviv me orang2 Malaya. Mereka ini me 
ngatakan bahwa menteri luari ngundurkan diri mulai tahun ku 
negeri Israel, njonja Golda Meir,|liah 1956 — 1957 ini. Pembitja 
Djum'at jl. telah menjampaikan| raan2 tentang Malayanisasi itu 
protes keras kepada para wakil| menimbulkan perasian2 tidak 
diplomasi 3-Besar Barat di Israel, tentu serta ketjemasan pada staf 

et Tari sukan2 termaksud. : 

Mena kene Pn Demikia, a.l.  keterangannja 

  

IKSAD Dan SUAD Bija- 

Ikatan Darat Letnan Kolonel Pirngadie atas pertanjaan2 ,,An " 

tersebut diadakan guna menelaah perkembangan situasi seka 
irang ini berhubung dengan adanja perintah KSAD Nasution ' 

poto- puntuk memeriksa seluruh tubuh Angkatan Darat, baik dibidang : 
"Janti korupsi maupun dalam soal2 sekitar kegiatan2 politik. 

3 ' 
1 1 Ti d k Lefhan Kolonel Pirngadie un- Asa BEI | tuk sementara waktu belum ber 

sedia memberikan keterangan? 
jatau mendjawab pertanjaan2 se- 
landjutnja jang diadjukan kepada 

RRT Dim 20,Th Sang: Inja sekitar rapat di MBAD pada 

Amerika menjatakan, bahwa Pd. Pon 3 yah sa | CT. NIK Overste Suprajogi pada SALAH seorang anggauta MISI hari 'Saptu telah datang ke Dia- 
carta dan mengadakan pertemu- 
an dengan ' KSAD Nasution, 
Letnan Kolonel Pirngadie atas 
pertanjaan menerangkan, ,,tidak sn mendua “dalun ON Iallkn benar Overste Suprajogi telah Hang akan datang dapat menja-| mengadakan pertemuan dengan mai prokduksi industri Amerika| KSAD pada hari Saptu siang jg 

| baru lalu”. Mendjawab pertanja- 
dari pembesar2 jang diketemu'jan selandjutnja djurubitjara Ang ketika di Peking, bahwa RRT |katan Darat tsb. menerangkan, 

bahwa djuga Pd. Panglima TT 
tuk memperluas industrinia. NT itu tidak turut serta dalam 

Untuk itu maka RRT berpen-| rertemuan jang diadakan antara 

Sekarang konperensi diminta pen 

dan Timur Djauh. ka Serikat, ,global farm income 

| Sikap Kabinet Dr ees | | 

Tidak Akan Berobah? 
»ANTARA”. AMSTERDAM mewartakan bahwa suatu 

| bat jang menarik perhatian dalam komentar2 pers Negkrland 
terhadap susuhan kabinet jang baru terbentuk “(kabinet 
“Drees IV), ialah' bahwa tak ada sama sekali surafkabar Belan. " 
da jang menaruh perhatian atas penggantian kedua bepnya 
luar negeri Luns & Beyen dengan satu menteri tua gal. sada, 

|jakni dengan Luns, Kalangan2 Indonesia di Ne Na 
mandang Luns sebagai perantjang terpenting daripas ah na 
Nederland terhadap Indomesia, sebagannaan din N 
selama tahun2 belakangan ini. Karena ini maka Mung 
ngan2 Indonesia di Nederland diduga bahwa sikap Nedeasa , 
terhadap Indonesia hanja sedikit sadja akan berubah. Sekaap"” 
nja diwartakan bahwa kabinet Drees IV hanja eeuikit Na 
djumpai pertentangan dalam pers Belanda, tapi banjak T " 
siasmepun tidak. (Antara)? te MX eeleleebbaabaaaa 

3 

Risiko Kaum Petani 
Alam Perlu Dikurangi 

DALAM SIDANGNJA pada' hari Sabtu konperensi n 

gional FAO- untuk Asia dam Timur Djauh 2 Pa 
diminta perhatiannja mengenai 3 hal, Pn Nan ai 
adakannja suatu ,,survey” mengenai pendi ta ag NN sita 
Asia dan Timur Djauh, kemungkinan diadak sa DIitik 
EA “an 5 yk 112 jang bertalian dengan politi 

nar jang akan mempeladjari 50214 J Da2 perlohnsa me 
harga dan maksud untuk mengadakan usahaA PC ae 
au 2 ma memperkefjil risiko petani. 

ngenai system pertanggungan gu " £ kerusian sebaik 

dalam menghadapi kemungkinan mendapat kerugi: 1 
akibat kedjadian2 alam. st Na 

Mengenai maksud utk menga-,atas dasar AYaaAn an Pa 
dakan survey mengenai pendidikf support) .dan “poli AN : : Ne : -atl umumnja, dan sudah dapat mu 
an pertanian, pihak sekretariat lai bekerdja dalam tahun 1958. 

cAO mendjelaskan, bhw tudjuan Dalam kata pengantarnja, se- 
survey ini terutama sekali ialah xretaris djenderal konperensi Dr. 
untuk menjelidiki fasilitet2 jang| Ojala memperingatkan, — bahwa: 
ada bagi pendidikan pertanian soal politik ema Tn Ha 
dan ekonomi pertanian dalam Tenan disa jua Na Ama 
hubungan dgn kebutuhan2 pakan An djiga tjara2 “mehaksirkan 

tenaga2 jang terlatih berkenaan biaja produksi jang dapat ditaf 

den program2 pembangunan dan sirkan ssetjara” luas. Dikatakan, 

perkembangan jang akan dilak-| pahwa banjak negara telah men - 
sanakan oleh berbagai-bagai ne,| dapat pengalaman, bahwa kor- 
sara. FAO telah mengadakan|sepsi biaja“produksi sebagai da 
aro Ii di Arserika Latin dani sar politk bara telah menimbul 
Aa ea Siaga kan kesulitan? teoretis dan prak 

. 5 ? 3 tis, sehingga mereka terpaksa 
apatnja perlu tidaknja Survey memakai tjara2 perumusan lain. . 

sematjam itu diadakan di Asial seperti ,.parity ratio” di Amecri- 

       
“ p - 29 3 # 

Dua hal nampak djelas ai calculations :f t Inggris dan 
pembitjaraan2 mengenai hal ini,| ,.estimation 11 Changes im income   
rut kebutuhan. Disatu negara) Sevlon, Australia”dan Filipina. $ pi 

ta, J. Maclain Wilde telah  di-' 
panggil dan dimintakan keterang | 1 

menengah dan bawah. Dinegara 
lainnja keadaannja mungkin seba 
liknja. 

pendidikan tenaga2 pertanian dil Asia “dan Timur Djauh sebagai 
negerinja, wakil Pakistan - me-| negara2 terbelakang. 

dji untuk djabatan2 pertanian | India ini, 'karena  kuwatir 
adalah kurang menarik, sehing-| Pu Bas penak 
ga banjak tenaga2 ahli Pa kalau2 pekerdjaan regu-kerdja itu 
menamatkan peladjarannja tidak | 7 : : 2 5 
mau bekerdja pada kementerian tidak praktis, demikian  djuga- 5 

mukakan. bahwa-pada suatu wak pada itu menjokong' usul India $ 
tu terdapat #66-orang lulusan dafitu dengan pertimbangan, oleh 
rj sekolah pertanian, akan tetapi| karena persoalan ini toh akan 
dari djumlah ini hanja 62 orang selalu dihadapi 'oleh 'negara2 
jang mau bekerdja pada kemen Asia dan Timur Djauh. 
terian pertanian, sedangkan ji 
Ta mentjari lapangan kerdja bitjara ' mengandjurkan, supaja 

  : « : tentang engun ng Kementerian luar negeri Israel g pengunduran J1 orang 

jaitu kurangnja tenaga2 jang ter| On typical farms di Sweden, 3 
latih dan terdidik diberbagai-ba-|  Djepang, jang telah mempunjai 
gai lapangan pertanian dihampir | pengalaman mengenai ' persoalan 
semua negara Asia dan  Timur|ini, menjokong usul Pemerintah 
Djauh dan tidak terbaginja menuilfndia tersebut, demikian djuga 

terdapat tjukup ahli2 dari tingka| Birma djuga menjetudjuinja, teta | 
tan atasan, akan tetapi kekurang pi mengingatkan — kepada kom- 

an tenaga2 ahli dari tingkatan picksnja. persoalan ini dan meng ' 

harapkan supaja “dalam hubu- 
ngan ini diperhatikan pula segi2- 

Dalam menguraikan keadaan| jang chusus menjangkut negara2 

ngeluh, bahwa pada umumnja ga Perantjis tidak setudju dengan 

mendjadi: terlalu akademis dan 

pertanian. Sebagai tjontoh dike| Inggris. Amerika Serikat dalam 

Dalam pada itu beberapa pem 

3 gu-kerdjia F.A.O. & 
Para pembitjara termasuk Indo 2 Sen “price Saposl 

nesia, pada umumnja menjetu- laa diadakan dalam bulan De- 
djui diadakan survey ini, sedang : , 2 
kan: Perantjis menawarkan ke- sember jg akan Ta di Roma, 
sanggupannja untuk memberikanfdjuga menindjau segi2 jang me- 
bantuan dilapangan ini, karenajngenai negara2 Asia dan Timur 
negeri ini mempunjai sebuah lem Djauh, sehingga hasil2-nja dapat 2 
baga research untuk segala perj didjadikan bahan persiapan bagi ' 
soalan: tropis. regu-kerdja regional jang akan. 

Usul untuk mengadakan Se-idiadakan di India dalam tahun 
buah regu-kerdja mengenai 1958 “Pai 
tik harga untuk hasil2 pertanian” t 
datangnja dari pemerintah India. Sistim pertanggungan un 
Regu-kerdja ini. menurut rentjal tuk hasil2 panenan. ti 
na akan diberi tugas untuk mem| Mengingat, bahwa ' lap, Te 

peladjari tjara2 menaksirkan bia alat PE anlah Sea engan » 
ia nradnkei nenenfnan haroa t iak risiko, terutama jang “di   

, . itu. 
Djum'at pagi mengumumkan bah: 
wa perkembangan sematjam itu 
merupakan ' antjaman terhadap D 2 ri pa si a D ' ta aa wa Ke- 
perdamaian. Sedjam kemudian 

Lake, mengundjungi njonja, Meir, 
untuk “mengukur: pendapat Israel 
terhadap move jg mungkin “akan 
dilakukan oleh Irag itu. - Kala- 
ngan jang patut dipertjaja menga 
takan bahwa Inggris sudah mem 
beritahukan kepada Israel, bhw 
pasukan2 Irag mungkin ' sebelum 

: j iskin dan £ terbatas 

Li smwdua yan ke, medja Hidjau Lebih (ses kenammrnin sim 

: 7 - : : 4, " . - 5 ji di Asia dan Ti bari Senja saga memasuki Jor Ingia Pisahkan Ofri bari R.I. menang sen an 
Diwartakan bahwa Westlake MAJOR E. GAGOLA sekembalinja dari Si Dang ma . 2 jauh Silunandna Hah 

menerangkan bhw Inggris tidak | Kekepulauan Talaud menerangkan pada ,,Antara” Menado, 

keberatan bahwa sedjumlah ke- bahwa perdjuangan rakjat didaerah itu untuk mendapatkan memulai dengan usaha ini ialah 
« Gaerah otonom sudah dioper oleh Gubernur Sulawesi, sehing| Djepang dan Korea. 

. Komunike “resmi Israel. (gn pemuda2 disana tinggal menjiapkan diri untuk mengisi oto) xyatil Pakistan  menjetudjui 
nomi tersebut. Dalam pada itu penduduk telah menjampaikanj indjuran ini, mengingat bahwa 
pesanannja kepada pemerintah bahwa pernjataan proklamasi | japar una 1 

umumkan hari Minggu bahwa pe |jang mereka adakan itu bukan untuk memisahkan diri dari |geri tsb. PAN Ta kepan 
merintah Israel ' sudah bertekad | kekuasaan negara RI. Peristiwa itu mereka mengharap supaja | da kedjadian2 alam. Dalam hu- 

tiil Re aa masuk Jordania: 

| Berita UP mengatakan bahwa 
menteri luar negeri Israel, njonja 
Golde Meir, dengan resmi meng 

bulat untuk ,,melawan antjaman 
jang: ditimbulkan oleh masuknja 
pasukan2 Irag di Jordania”. nan. 
| "Diomumkan “bhw. pemerintah | Menurut Major Gagola, ketika 
Israel dengan resmi sudah diberi 
tahu oleh kedutaanbesar Inggris, 
“bahwa satuan2 tentara Irag akan 
memasuki Jordania dan akan di 2.5 
tempatkan disana untuk waktu jg |gaskan bahwa pada waktu ini tidak terbatas. (Antara-UP). tugas pemuda tidak lain dari pa 

f Sam da menggulung lengan badju dan 

  

3 | b i: “4 MAA c HAirE SELASSIE MAU RUN Na membangun kepulauan 

Pa antena SOAL Dinjatakan bhw perdjuangan 
2 Pa kjat dikepulauan itu utk men | Kaisar Ethiopia Haile, Selassie "5 i i Lah ea Mur Baaa Te dapatkan otonomi telah  dioper 

gara ke Mesir pada achir bulin Oleh Gubernur Sulawesi, sehing 
Desember. jad., demikian dijra pemuda2 tinggal menjiapkan 
umumkan Oleh kedutaan besar diri untuk. mengisi otonomi itu. 
Pon di Kairo. Dalam waktu sekarang harus di 

ka Pa Mera pa soal2 jang lebih penting 
TanGjungAn asa agi “negara. 

    
Gen Tenar ba ne Kepada Kepala Pemerintah Ne 
ma kundjungannja di Kairo Hai-|S"i | Margorongkonda, — Major 

endak ' membitjara | Gagola telah menjerukan supaja 
kan masalah2 internasional “dgn. (sebagai pedjabat “pemerintah se- 
presiden Nasser, diantaranja dju |tempat. hendaknja berdiri diatas 
aa Hae on Suez serta segala golongan dan djangan me 

Menurut kalangan diplomatik Kanan kepada siapapun. djuga, 
di Kairo Ethiopia sangat berke berhubung dgn ,.proklamasi” ba 
pentingan untuk menggunakan ("V2 itu. 
air sungai Nil tanpa merugikan | Menurut Major Gagola selan- 
kepe ntingan2 serta hak2 Mesir, Idiutnja, karena Gubernur tidak 

le Selassie “h   
MasalahPerlahuanThdDjemaah Hadji 
DENGAN resmi 

di Djeddah Djum'at j.., bahwal 
departemen Saudi Arabia urusan 
djemaah hadji telah 
dengan saksama sebuah 
pers dari Karachi, bahwa 
maah hadji jang datang dari Pa- 
kistan telah mengalami perlaku- 
an buruk dari pegawai2 Saudi 

memimpin djemaah hadji dari sesudah dilakukan pemeriksaan 
Pakistan sebanjak 25 orang telah dikalangan pegawai2 Saudi Ara- 

bia, maka rombongan dari Pa- 
NN y: kistan tadi  ternjata ' mendapat 

tu sadja orang2 dari ' Pakistan| perlakuan jang sama seperti rom 
itu dan menolak .uang istimewa | bongan2 lainnja. "Mereka telah 
jang dikeluarkan oleh pemerintah | diberi segala fasilitet, permintaan 

Pa mereka segera dika- 
bulkan, dan formalitet2 uang isti- 

Inspektur-djenderal Saudi Ara-| mewa “mereka sudah “iwua me- 
lalui bank moneter dan djawatan 

menerangkan, bahwa pegawai? 
Saudi Arabia mengabaikan begi- 

  

| Pakistarr. 

| bim urusan djemaah -hadji mene- 
rangkan bhw pernjataan sheikh| pabean tanpa sesuatu rintangan," tadi “tidak benar", dan bahwa (Antara-UP) 

    

- - - ia itu, “maka regu kerdja regional Li 

Baik Kepadang Hidjaul sawssi sista petanasan 
' enjelescion Feristiwa ,,Proklamasi Ta- Pagar ee Minujant 
kud"— Rakjat Toloud £cma Sekali Tee ae ijurkan inn saka 

djangan diselesaikan dengan KUHP tetapi dengan pembangu pada 

tiba didaerah itu ia telah menga mempunjai kesempatan berkut- ion djuga menjetudjuinja dan 
dakan pertemuan2 dgn pemuda2. djung ke Moronge, ia sendiri te-f emberitahu 
Kepada mereka ia telah mene-lah kesana. Ia menjaksikan per- tsb. Pemerintah sedang metnpers 

ibatkan oleh kedjadian2 alam, 
Ta kaum petani di Asia 

dan Timar Djauh itu pada umum 

tidak sanggup memikal  risiko2 

untuk hasil2 panenan dan ternak. 

Diantara negara2 jang telah 

ngan usaha pertanian dine-   ini ia mengingatkan ke' 
Bea knja bandjir-bandjir jg. 

an ribuan kaum petani 
kehilangan penghasilannja. “eye 

  

kan, bahwa dinegeri ' 

siapan2 rakjat utk menjambut ti 
datangan Gubernurnja. 2. telah 

Dalam satu pertemuan, oleh | menjetuc ja. 
seorang wakil rakjat telah dibaj Perlu diketahui, bahwa pada 
jakan teks pedato jang telah dil Sabtu sore “drafting committee' 
iapkan oleh penduduk guna 2 mengadi "sidangnja jang pet, 
njambut Gubernur. Antaranja di Pe NA bk an 
2 . A3 Lg IKA E | tarui reko- 
ijatakan “dalam pesanan kepada Te ra Sang Aan Nan 

kepada F.A.O. dan Pemerintah2 
semerintah, bhw setiap berita - 
mengatakan bhw rakjat Talaud (kata 
ign proklamasinja' itu akan mie-j anggo ta. (An 
misahkan diri dari negara Rep#j ,, 4 4 
blik Indonesia, adalah . bohong Bom-H Jeng ak 
belaka. Gerakan rakjat itu sema-)., Tn SA $ 2 j 
ta-mata suatu ' koreksi terhadap Ber-rad O-Aktip ? 

Ke aa Ap an an Na an AMERIKA Serekat telah ndm 
mengangkat ayonturir2 utk me- b at bom-zatair, jang sinar ya- 
nerintah daerah itu, sehingga rak" kiifnia menurut perbanding 
jat menderita, Ng an dengan, enersi jang dikeluar- 

Oleh k ("au apnja tai mend jadi berkurang, demild 
c arena itu jangga: m kata Dr. William Libby dari 

Suatur kechilafan pula dari peme an kata RN Nb $ « 'Fenaga Atom. Federal» 
rintah “kalau, hendak menjelk an Dina ss Ra 
kan peristiwa itu dengan KUHP. AS. ha 5 5 8 $ ai Dak 
tetapi hendaknja dlesgan rentjanaj,. Dalam ae Me aka 
tetapi hendak dgn. rentjana peri Md ontahnad Na 

bangunan. ,,Djangan. buru2 3 ribby. katakan telah dapat mem 
buat pengusutan, tetapi buru2la# Kana, tjara guna meledakkan 
memberi bantuan. Djangan rak- 
jat diadjak kemedja hidjau, tetapi 
adjaklah mereka kepadang 

kan suatu rantjangan, jg. 
tersusun baik. Djuga ha 

  

  
  

   
   

   

   
     

    

   
   

   

     

    

    

    

  

   perti diketahui bom-H itu 
diledakkan pertama2 dengan me 

djau pertanian. Berikanlah trakjjedakkan bom atom jg, terdapat 
tor2 serta alat2 pertanian lainnjaj didalamnja. Para sardjana telah 
untuk mengolah tanah subur di-| jama berusah. untuk mengetjil 
daerah itu”. . Demikian antara| kan bentuk dari bom tsb. ig te 
lain pokok2 pedato jang telah) Jah me Juarkan sebagian besar 
disiapkan untuk menjambut Ga sinar rac aktif, Dan sihar tadi 

bernur. Pedato. itu akan disam-| akan mengandung strontiuar.ra- 
paikannja kepada Gubernur Sus idio-aktif urangan dari pada jg 
wesi, 5 1 Para Y8 Ag 

Demikian keterangan  Majorf|satu jg paling vanhaja dapat me 
Gagola kepada Antara mengenai ani nim an. | penjakit kanker tu- 
kesan2nja selam. mengundjungi tang, demikian Libby.   kepulauan Talaud, (Antara—AFP), 

2  
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MODELNJA LEBIH IND. 

  

   

  

  

  

   

  

     

    

IH INDAH DARI PADA MODEL,1956, 
DJUGA MESINNJA LEBIH BESAR.” S3 

     

    

          
    

   
      

    

    

   

   
serta perawatan 

hingga wafatnja.    

   
Pa BN: - 'kan maaf lahir/bathin.    

     

    

    

  

  

Dengan djalan ini Kami sekeluargc 

jang diberikan kepada beli 

Semoga Tuhan Jang Maha Esa mc 
Nja atas keredlaan saudara sekalian tersebut. 

Achirnja bilamana ada kechilafan2 sewaktu hidupnja 
mendiang suami/ajah kami, maka dengan ini i 

    

   

  

   
   

    

  

. na menghaturkan 
ui banjak terima kasih atas segala bantuan/sumbangan sau- 

: .. | dara sekalian jang berupa karangan Tan atau “apapun 
PA da Pare Ren (djuga waktu meninggalnja suami/ajah “kami 

Model 1957. R. Moerdanoe Mestoko PAN. “apDaa 4 "1m . Moerdanoe Mestoko 
TRL ON ag» DedOn: 31 ton. TAP NA HE : Ma aa Lgu, Doo 312 2 : . Pula kepada saudara jang telah sudi menghantarkan 
PICKUP. 3 Da1 mn djenazah beliau ke Madiun... en 
PICK - UP AIA Ihtak 12 lah Tidak lupa pula terima kasih kami kepada Dr. R. M. 
AUTOLETTE-CHASSIS ,,  D-100 14 ton 1 Soedjarwadi serta para perawat2 at gala pertolongan 

  Uu sewaktu sakit 

erikan karunia- 
ebut 

      ini kami minta- 

    

K3 Si Bo 120 N0. Surakarta, 11 Oktober 1956. : 

V. PACIFIC MOTORS COY. LTD. “Yang berduka tjita: 
2... Bodjong 67-69 -71 Semarang 5 Nj. R. MOERDANOE 
Ha lp. Sm. 2131-1618: Ni. SOEHART : Hen An na Ea ——. SIS MESTOKO. 

Gan T 

  

1 

  

    

ie Iastitute 
  

Memberi pel. MEMEGANG BUKU A & B — Bond (diakui ott 
dan Bahasa INGGRIS ATAN S.M-P, (Rp. 25.—). : WISSELAAR dan Memasang     

Djan Bikjarar Djan 4 8 malin BO 

—MENGGEM 
segala kebutuhan PERTANIA 
alat2, rabuk dil 2 mera TOMO LUPA 
MARANG: Dji. Raden SALATIGA Ba Solo 201. AMBARAWA, KEND 

menusul. 

Bea Ae 
Djam'1 22 alang 1 KELENGAN ad aan 

Sedjak 1 Oktober -jl. telah" bersedia 
N RAKJAT a.l. bidji2, obat2an, 

en Patah 52, tilp. No. Sm. 274 
AL, DEMAK, PURWODADI -akan segera 

Polisi & Royal) 
- Semarang. 

Djl. M.H. Thamrin 

: Sema 

TT awan 2 UNM matan menanam. BIRAKAN 
dia untuk mentjukupi : Ara DITJARI 
MBUDnDi”   Suari 37, Semarang. 

  NETT” 

Bertunangan: P 

Ningroestarijah Soedard jo 
Aa 

Singgih  Prawirodihardjo - 
Djepara, 14 Oktober 1956. 
. 
“TT 
Tenan bang Ne SA Marga 

, TR 

A TETAP, - | 

am aanaa RABU PREMIERE BESAR! 1 
  

(utk. 17 th. Sumpah mereka, dendam bag reka telah menggetarkan se- 
ja bangsa dan - seorang perempuan telah me-” ledakkan kesanggupan meare- (Ka untuk hidup: 

Seorang diantaranja mentjoba lain, tapi achirnja ia sama sa- 
dja seperti jang. lain 

TUANG At 
Kane 

an telah ext of kin to call it 
| what they willi 

SEVEN ANGRY 
D MASSEY . MALE NN 

MA Tari 

  

siap membinasakan setia 
tempuhnja ! 
Tjerita bergelora tentang j j i i perdjuangan tudjuh orang laki2 di- zaman pembebasan perbudakan di Amerika Serikat! 5 

Pp. Orang jang merintangi djalan jang di- - 

  

"GRIS" INI MALAM PREMIERE 'BESAR “5.00 7.00 9.00 
(17 th) 

  

  
    

  

THE MARS:IAL HAD MORE ENEMIES THAN BULLETS 
COLUMBIA PICTURES presents 

 Randohih SCOTT , 

  

    
  

   
TINGGAL SEDIKIT MALAM: 
”REX” 5-79. (seg. umur) 
Fred MacMurray - How. Keel 

Dorothy McGuire 

  

|.” 

Film India Pakai 

: | AP” en TECHNICOLOR - WIDE-SCREEN. 
tner ANDERSON -Jean PARKER - Wallace FORD - John EMERY 
    Sebuah kota jang paling rusuh dan paling kotor...:...... hanja 

sendjata mendjadi kuasa........ Ogan tbt : : 
Ketegangan jang dahjsat.......... Menelan Sen AN per- 
k : MEN AI ah « “film “Hi Pena Pe NN ena 
Saksikanlah Randolph Scott dengan tembakan jang tjepat seperti 

kilat dan tindju-nja jang djitu... ML... menjapu bersih semua 
gerombolan2 pendjahat jang telah lama menguasai kota tersebut ! 

  

N DRA" RABU MALAM PRENIERE S0 OS oo un 
ABAS PARIS — KUKA — TAHIJAH KARJAUKA € Sea tag “5 SARAZ MUNIR 

Tekst'Ind./Ingg. “. "EL SAYED AHMED EL BADAOUTP” 

Saksikanlah Ahmad El Badawi, “dengan kekuatan bathin serta 
pendirjannja jang teguh telah menginsjafkan sesama ummatnja 
serta menuntun mereka dari kegelapan kedjalan jang terang ! 

  

  

  

- MALAM PENGHABISAN: 

INDRA |    

   

GRAND 
maa g I-ar.  PUISJERIN PILL. 1 stel IDUWET 60 — SEMARANG Pp M 1 “ORION | (Rp. 26.-—  KENTJING GULA, |, Telp. 1943, . 1... e . " sg |Nier, Eiwit lama atau baru ? ? | meyanyayaayaganang 
5.00 I5UTRINE PILL. tanggung dapat 

7.00 

9.00 
(47 th) bla Cimru 

SPLENDORED 
43 

  SDJAGALAN” 572: (13 th) 

  

    

”CALLAWAY WENT "ORTON” RABU PREMIERE BESAR 5.007.009.00 (13th) 
Aa THATAWAY” |. Extra: SABAN SORE djam 3.00 (WIDESCREEN) 

TINGGAL SEDIKIT MALAM : | ' 
OPEN 5 aa 5 

5.00 
TO 
9.09 

eka IT end 

“IPlanit Nova jang penuh dengan binatang2 raksasa dari zaman 

» IL Lot Rp. 8—” 5 Rp. 11.— 

'rij. Buah Dada lembek ? ? BUS- 
0 TER 

Isikin “baik Rp. 20— 3 ds. 

12 £ 0 Rn 

" “THIO GIOK GIEM 
Ih Gang Tengah 22 Semarang. 

  

BILL BYRANTI - WANDA CURTIS - DOUGALS HENDERSON 

surba, nafsu ingin tahu beberapa orang 
SAN INOTEKA EKA SA Basa ! 
Tjerita sensasionil dan dengan teknik jang mengagumkan telah 
lapat disadjikan djadi sebuah film jang paling istimewa dalam 
ahun2 belakangan ini! 

dari bumi jang menjebab- 
| 

  

  

"TERIMA REPARATIE 

vi 

Segala matjam RADIO, PENGERAS SUARA, PLATEN- 
'AUTO-RADIO (inbouwen). 

RADIO REPARATIE 
,S. GIARTO" 

Ex. Monteur Revimy (Philips) 
108 (Kembang-Paes) 
rang. 

Ditjari SEORANG TENAGA WANITA untuk dipekerdjakan 
di Balai Wartawan Semarang. Pendidikan S.M.P. atau sedera 
dengan itu, dan sedikit berpengalaman. : 

Lamaran disampaikan dengan surat serta pasfoto dengan di- 
lampiri keterangan2 pendidikan 

aa 

STAF ANGKATAN 

1. 

Ke ah 
b. 
& 

d. 

2. Berkelakuan baik 
4 

aa 
6. 

rut P.G.P.N, 1955. 

Tjara melamar: 

1. Direktur - Djawatan 
Djakarta. 

VII. Surat-menjurat tentang 

. 

Djr/— 

      

» kepada Sekretaris P.W.I. Djil. 

  

SAMA KK KAK 

       
   

  

     
   

    

    

    

    
    h 4 Lebih menguntungkan, 

— djika tuan membeli pisau 

Riue Gillette. Lebih tadjam 

dan lebib awet dipakai. Paling 

| tadjam, djika dipakai dengan alat 

pentjukur Gillette. YG 

       
       
        

      

  

       

        
djat   

  

NY PRA A Ba KAK ARA RAR AAA 

DARAT 
DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 

"PENGUMUMAN 
o. Peng-18/10/ 1956 

I. Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada para Bidan (beridjazah) Warga 

Negara Indonesia untuk bekerdja pada Djawatan Kesehatan Angkatan Darat, 

Para pelamar harus memenuhi sjarat-sjarat : 

Mempunjai idjazah (c) bidan. 
Belum melampaui 5 
Dapat menjimpang dari 1. b., djika pernah bekerdja pada Pemerintah selama waktu 
jang sama dengan selisih antara umur sekarang dikurangi dengan 35 tahun. 
Djika pernah membuka praktek partikulir supaja Tamanja bekerdja ini 
dalam surat keterangan jang dikeluarkan oleh suatu instansi Pemerintah (Kota Pra- 
dja, Kantor Kabupaten dsb.) Surat keterangan termaksud diperlukan untuk menentu- 

kan pokok gadii. 

umur 35 tahun. 

(keterangan Pamong Pradja atau Polisi). 
3. Berbadan sehat (keterangan dokter). : 

Pelamar jang bekerdja pada suatu Instansi 
pala Kantor jang bersangkutan. 5 2 h : 
Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua/wali harus dengan idzin tertulis dari 
orang tua/wali untuk masuk dalam Angkatan Perang. 
Sanggup/bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia. 

Jang memenuhi sjarat2 akan diangkat mendjadi pegawai Negeri golongan D2 P.G.P.N. 1955/ 
P.P. No. 23/55 atau sebagai pegawai bulanan organik disesuaikan dengan pangkat menu- 

ransum E. sesuai dengan Int. Dir. C.LA.D. No. 13/F/ 

Surat permohonan disampaikan kepada: 
Kesehatan Angkatan Darat, Djl. Dr. Abdurachman Saleh No. 24-A. 

“3 
Dengan disertai lampiran-lampiran. 
1. Riwajat hidup rangkap 4 lengkap. 
2. Turunan idjazah bidan rangkap 4. 
3. Keterangan2 seperti termaksud dalam ad III. 

tidak diadakan. pengumuman ini 

: Bandung, tgl. 1 Oktober 1956. 
ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT, 

R. SAPARI SURIADIBRATA 
Kolonel NRP — 15430. 

AA z1 MEA SMAN 

  

KU KKARKEREKRKKKKKKKI 

& $ : 

dinjatakan 

diharuskan minta idzin/keterangan dari Ke- 

. Bagi mereka jang tidak mendjalankan praktek partikelir, akan diberikan tundjangan seba- 
“njak Rp. 75,— sebulan selama beker 
193/54 tgl. 15-4-1954, 5 

Selain penghatsilan tersebut di ad. V para bidan jang tergolong perawatan akan menerima 
bahan makanan mentah (compo), 
CI. P/53 tanggal 29-44-1953, 

dja di D.K.A.D. sesuai dengan Srt. Kpts. M.P, No, F/ 

    
MR AN IE DET U 

8/ 

   

    

    

NN 

Itulah jang disukainja ! 

  
Untuk didjual lagi 

2 dapat potongan 

istimewa. 
      

   Prihadi Trading Soc. Ltd. 

    

DJAKARTA : DJ. TIHANG BENDERA 90. Tilp. K.1582. 
BANDUNG  : DJ. ASIA AFRIKA I9Oh. ng 4626, 
SURABAIA : DJ. PETJINAN KULON 67. ,, U- 1291. 
SEMARANG : DJ. RADEN PATAH NN ti 674. 

  

  

    

   
Bagus! 

  

      

     

    

  

   
   

  

   

  

        

MANTAN 
JM | | ( 

1 | IN 
INA 

/ | et 
   

   

EP / . 

    
——— 

    

  

m
m
 
ye
n 

id
     

    

SEL 

menurut petundjuk 

AKU Me UT A 
VERBANDTROMMEL (PETI TERISI OBAT) untuk BIS'/TRUK/PICK UP menurut petun- 

: — 'djuk Inspeksie Lalu Lintas. . 
VERBANDTROMMEL untuk KANTOR?, 
VERBANDTROMMEL MODEL 1/ MODEL II / MODE5 Ill DENGAN AANVULLINGEN 

ASRAMA, RUMAH TANGGA, PIC NIC dsb. 

VEILIGHEIDSDIEN ST. 
UNTUK PENGAMBILAN BANJAK dan DJUAL LAGI DAPAT POTONGAN. 

3 Le . 

Drogisterij : 
£ KRANGGAN TIMUR 21 — Tip. 1419 — SEMARANG 

»OUNG” Chemicaliahdi. 
                  

  

    
  

SEMARANG. 
Perlengkapan dengan   anamnea - TIDUR BESI-PIPA 

MEDJA - KURSI BESI-PIPA 
Rupa2 model — harga pantas.' 
Dapat kirim keseluruh Indonesia, 

Toko DJOHAR | 

4 Rp. 7.— - Trekkl. & ongk. 

IN bikin segar, kentjang 
| sesar montok Rp: 20.—. EXTRA 
KERAS Rp. 75.-— CRISTANOL 
bikin kurus, ketjilkan perut be- 

  

mengalir tjukup. 

BANTULAH 

KKANKAA KAKAK 

Hotel Oewa/Asia 
PONTJOL 1 — Telp. 1554 

POMPA AIR OTOMATIS 
setiap kamar wastafel, Pantjuran 
mandi, W.C. AIR selalu dapat 

Maa an SN Juan Gan EA 
Film jang tegas melukiskan ke- 
kedjaman2 kompiotan perebut 
negara di Venisia pada abad ke 
£ 

SEDIA : 

Rado ,CANAD 
SEMARANG. 

Katrol ana Sr 

Matjam2 ONDERDIL 

MOTORFIETS dan BROMFIETS 

KRANGGAN TIMUR 35 

                        
  

  

   Memang, anak? pun sangat gemar man: 

di dengan.Lifebuoy. Karena kulit dapat aa 
bebas bernapas lagi dan kesegarannja Eu 

  

     
  

  
        memberi tenaga baru!     
  

          
            LFEBUOoy maha: 

hilangkan ketjapaian. 
                            
            

      
  

    
          

  

                  
    

                        

  

                      

3 

IU Pm 4, 
Ha T Uh 
ad STT 3 
er z Ti 
Tb - Ita 1 1 :                                                                 
  

      
  

A” 
  

  

Naa NM, pa 
  

Rp. 57— RENA datang bulan 
idak “beres Rp. 58,—- Porto 

  

Chiguita penari 

ballet dari Eropa HH 
dengan Sabu pe- | 
latih gadjah dari 
India kini mun- 
tjul bersama dgn 
peranannja jang 

  

  

- " 

BARU TRIMA:   — Lin Tai - Yen Ch 
. 2 AA En : kuat dalam tjerit 

Pao Fang - Wang Be PAKAIAN KANAK2 Ig mettaginkan 
“.TOuh FSEE Kisah Koteng se- 
  

”R x ye 4.45 7.00 9.15 (17 Ta 

Siyama — G. Dutt — Shakila 

Takk Tadk AAR - PAAR” 

(Antara Tiinta dan, Bakti) 
  

    

  

SAKIT-PERUT dan SAKIT: 
USUS, tjobaklah DJA MU 
dari Nj. GOUW (E. G) 

  

Dek Pi Ah 

    

   
Orang ahli bang- 
isa2 dari Incgris 
jang mengadakan : 
penyelidikan di “ daerah hutan 
Dan tentang cjinta jang selalu di 
oleh pembunuhan ! 

? PAKAIAN — . tamat 2 BAJI 
merk : 

BOMMEL 

    

   

    

    
   

  

    
   sum SABU 

MICKEY ROONEY PRODUCTION - A REPUBLIC PRESENTATION 
Amerika Selatan! 
selubungi maut 

Ig TOMPOES Me #KON ne Senat N Ke E” (RADIA 
SENSASI DIANTARA LANGIT dan BUMI !: 

   
    

dan dikedjar 

CIRCUS) 

AN an x 

Didjual 
ANAK2 ANDJING HER 
Djerman dengan 

umur 7 minggu.   

  

Semarang. 
  

Aa Ka 0 AA TN S2 ANU 

Stamboom 
S.Z. langsung dari Djerman. 

Yaman Karangtengah 17 

DER 

    AA 

  

Makanlah tiap ba 

OVAKER OArs 
dan dajatahan Tuan 

akan tukupt 

  

  alan 

    

CANYON, DALE! 

  

» Ta 

  Roy Rogers 
    

    

- Jguna sembuhkan. | 
(DEPOK 20 Telf. 791 
    

Ig TOKO HIEN SHYAMA - GURU DUTT ,, 
SHAKILA -J. SETHI . 

"ROXY” INI MALAM D.M,B, 445700915 (17 th) 
AA. P KA pn A 

Film India terbesar pakai tekst Indonesia: : 
dan Bakt 
ntara Tjinta 

Mo 48 
1) 

  

« Tanggal 

  

»The Seven Year Itch” : 
MARILYN MONROE 

12 sampai 15 OKTOBER 

CINEMASCOPE 
TECHNICOLOR 

Batjalab Harian   KE an Tag, 0 “aga € “Oa 0 TEA Tag 8 

,Suara Merdeka” 
IA Ta Tag GW AD Wan “Una UH “aan “Asa “is, “UT, | 

  

— Kita kini sudah hampir sam 
Marilah kita asohkan dulu 
pagi! 
— Lembu Thor itu sungguh   len 
bersjukur sekali bahwa MeLean 
itu! 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/11/A/171 

  

WE'RE NEARING BOLLPER 

A DOWN THE HERD HERE 
UNTIL MORNING! 

Te Aa 

THAT THOR IS A FINE 
LET'S BED | LEAD STEER, KOY! 

IM GLAD MCLEAN 
DIPN'T SHOOT HIMI 

  

  

    

pai di Boulder Canyon, Dale! 
ternak kita ini disini sampai besok 

1 bu jang bagus sekali, Roy! Saja 
tidak dapat menembak lembu 

Dai et JA, 

  MCLEAN WILL DO ANYTMING 
TO STOP THIS CATTLE DRIVE! 
HE'S DETEKMINED TO FORCE 
US INTO BUYING UP HIS @g 
MINING RIGHTS TO OUR N 

ki GRAZING BE 
LAND, 

HEVI IL gus CEMEMBeRen SOME- La Mane MCLEAN TRIEMED 1 yk TELLIN? HIM 

  

  

    
— MeLean tidak akan dapat pa mengerdjakan suatu apapun £ Hey! Saja ingat sesuatu! Di 

“ata, . cLean telah memperdaja 
Gan SU hingga saja mentjeritera 
“tn dijalan kita kedaerah sebelah 
Naa Paradise itu! 
"2 Yah itu mungkin akan 
usihkan betul! 

untuk menijegah penggiring 
an ternak kity ini! Dia me 
mutuskan untuk — memaksa 
kita membeli surat idjin 
membuat pertambangan jang 
ad, diatas tanah kit, itu! 

mes 

sidak & bantal dau 5: pn Mn PE TA PAN 4 

  

    

Fa. 
(ee 

  

  

      

      

  


