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.V. Suara Merdeka" 

    

KEME 
Inggris-Perantjis 
Disatakan $ 

   dari merkasbesai 

  

Nes York, bahwa menurut kete- 

sz arfana, Abdul Hassan, ka 
seakan-akan pasukan2 Mesir 
Port Said merundingkan penghen 
tian tembak-menembak dengan 

     

pihak agresor itu tak lain tak/ penang 
bukan hanja ohongan a Ia 
Eden sadja”. Diterangkannja bah 
wa ia bara sadja menerima lapo 
ran melalui telepon dari pang- 
limabesar Mesir di Kairo, jang 
menegaskan bahwa "tidak ada 
penjerahan dan tidak ada peng- 
hentian tembak-menembak” dil 
Port Said. 2 

Djurubitjara Mesir di PBB sc- 
terusnja menerangkan bahwa 350 
orang tawanan perang Perantjis 
telah didatangkan ke Kairo Se- 
nin pagi jl. Diterangkannja bah- 
wa  surat-kabar2 Kairo akan 
muat potret2 kelompok orang ta 
wanan perang tadi, serta potret2 
reruntuhan 87 buah pesawat ter- 
bang Inggris-Perantjis jang telah 
ditembak djatuh oleh — meriam2 
penangkis Mesir. Menurut — ko- 
munike. Inggris-Perantjis, selama 
ini hanja ada 1 pesawat terbang 
jang djatuh. 5 

.. Diimumkan selandjutnja bah- 
wa 6 brah:kapal perusak dan 
pendjeladjah-dari armada agresor 
telah dihantjurkan. Hassan mene 
rangkan bahwa Presiden Nasser 
malam Senin jl. mengundjungi 
Port Said. Senin ia sudah tiba 
kembali di Kairo. 

  

       
Di Pas 

pertahanan an. 

mengenai keadaan Aid. 
bahwa ,sesuai dengan perintah? 
untuk mentjegah supaja djangan 

» 2 Ldjurubitjara delegasi Me- St Naa K kab 12 

djurubitjara -. kem, itely mengatakan . dengan. 

  

  
  

|tjis telah merebut pabrik penja- 
ring air jang letaknja sebelah se 
latan Port Said. Pasukan2 Ing 
gris menduduki lapangan terbang 
(AI Djamil, 3 atau 4 mil sebelah 
barat Port Said. 

Sementara itu berita UP dari 
Cyprus mengatakan bahwa ko- 
Imandan pasukan2 Inggrs-Peran- 

tjis, djenderal Inggris Keightley, 
(Senin petang mengatakan: ,,Ka- 

lau Presiden Nasser bermaksud 
terus berdjoang dan  mengirim- 
kan pasukan? keluar kota, dan 

|kedesa-desa, maka kami akan 
mengganti taktik”. 

Djurubitjara kedutaanbesar Me 

sir menerangkan, bahwa menu- 

rut laporan? jang diterimanja da 
ri markasbesar angkatan perang 
Mesir, korban dikalangan pendu 
duk sivil di Port Said, baik laki? 
Maupun percmpuan dan kanak2, 
"luar biasa besarnja". 

Berita Reuter dari London me 
ngatakan bhw pasukan? Inggris 
jang berperlengkapan penuh hari 
Senen telah bertolak dengan ,,be 
berapa” pesawat terbang penum 
pang ke ,,tudjuan jang tidak di 
umumkan. 

Dalam pada itu komunike Ing 
gris-Perantjis jang dikeluarkan di 
Cyprus pada djam 10.15 GMT 
Senen mengatakan bhw pasukan? 
Mesir hanja - memberi. ,,perlawan 
an ringan sadja” terhadap pasu 
kan2 pajung di al Gamil, tapi 
kemudian disusul dengan komu- 
nike jg mengatakan bahwa ,per 
tempuran sangat hebat”. Pangli: | 
mabesar. Inggris-Perantjis « Keigh: 

  "Mesir. tak bermaksud “memb 
kan . pasukan2:  InggrisPerantjis| 
menduduki Daerah Terusan Suez: 
Kita terpaksa bertindak- untuk   timbul-korban njawa dikalangan| memaksa mereka 

ii nduduk. Sipil, maka komando bolehkan pasukan? Inggris-Perap| nggris- 

Dasar Pegangan! 
Agama : Dan Moral-K 

Jang 

derat dihadapi oleh bangsa 

tugas ita dja 
Capat kedudukan 
Jagi pula 'i 
daerah dan statis Pasundan dim 

Tjetuskanlah dari pemuda Pa- 

tundan ini suatu gerakan jg mc 

nudju kearah pembaharuan kehi 

dupan seluruh bangsa Indonesia 

meliputi persoalan? prinsipieel, 

baik dalam arti kehidupan seba 

gai bangsa maupun sebagai ne 

gara, begitu pula untuk membe, 

narkan perdjoangan kearah Sua- | 

tu masjarakat jg patuh kepada 

Tuhan dan agama, dimana be 
nar2 terdapat kesedjahteraan dan 

keadilin sosial bagi rakjat ba 
njak, bebas dari. ketakutan dan 
tekanan djiwa. Adakanlah gera 
kan2 dan 'usaha sosial untuk 
memberi bantuan lahir dan mo 
reel dengan mengusahakan men: 
dirikan usaha2 ekonomis untuk 
memberi pekerdjaan dan menum 
pang mereka jg kehilangan pang 
kalan pentjahariannja. Demikian 
Suchjar. 6 

Sebelum itu Suchjar mengada 
'kan analisa dan mengatakan, 
bahwa risa tidik puas telah me 
luas keberbagai golongan masja 
rakat dan daerah. Menurut Such 
jar, perkembangan RI telah ter- 
lepas dari 3 pokok dasar pega 
ngan hidup, ialah dasar — agama 
dan moral, kebangsaan Indonesia 
ig tidak sempit dan struktur ke 
adilan sosial... Djika dibuat ba- 
lans, maka akun ternjata tidak 
adanja keseimbangan antara nisa 
ha2  memadjukan negara dan 
rakjst dalam arti ekonomi dan 
usaha2 untuk pendidikan agama 
dan moral. Nilai kepribadian ma 
nusia Indonesia dikatakannja ma 
kin tipis dan kedjadian “ sehari2: 
menundjukkan, . bahwa  dikala- 
ngan lapisan atas dan menengah 
rakjat Indonesia terdapat kemaf. 
djuan2 dalam kebendaan dan ke 

erantjis telah ambil risi tjis mendudukinja”. 

PerkembanganR.I.Telah 
TerlepasDariTigaPokok 

Tidak Sempit Dan Keadilan Sosial 
— Kupasan Tedjasukmana 

PADA ACHIR YIDATONJA dimuka peserta2 kongres pe- 
muda Sunda di Bandung hari Senin jl., Suchjar- Tedjasukmana 

mengemukakan kesimpulan, bahwa suatu tugas jang besar dan 

dih o kita, terutama angkatan mudanja dan 

ja lagi bagi pemada Sunda. Suchjar mengharapkan supaja 

n semata2 ditudjukan, agar orang Sunda men- 

dalam djabatan2 pemerintahan atau masjarakat, 

diangan semata-mata untuk memadiukan 

supaja mem-j 

Hidup 
ebangaaan Indonesia 

kebudajaan 

kenegaraaa Republik Indonesia. 

bangan dari nilai2 kemanusiaan, 

aid telah mendatangi 

Pa AAA? penjerahan kepada pasukan? 

pu bagi. penjerbuan Inggris- 

Perusa 

jerah - 

komandan pasukan 
dan bagi penghenti- 
penghentian tembak 

#ko-risiko besar”. — Dikatakannja, Komunike MBAP Mesir no. 
bahwa pasukan2 pajung Peran- 26 jang dikeluarkan djam 13.25 

waktu setempat Senen mengata-| 
kan bahwa pasukan2 pajung mu 
suh jang telah didjatuhkan “dila 
pangan terbang al Djamii ,,sama 
sekali sudah disapu bersih”. 
Suatu pasukan musuh lagi jang 
mentjoba mendarat sedang diber 
sihkan. Tentara, polisi dan rak- 
jat Mesir menguasai keadaan. 

Perundingan kom, Mesir 
—. kom, Inggris. 

Berita Reuter drai Cyprus me 
ngatakan bahwa menurut komu 
nike Inggris-Perantjis jg dikeluar 
kan malam Selasa, pihak Ingaris 
Perantjis telah ' mengumumkan 
penghentian ' tembak-menembak. 
Seterusnja diterangkan bahwa 
sjarat2 penghentian tembak-me- 
nembak sedang  dirundingkan 
'antara brigadir-djenderal Inggris 
Mervyn Butler (komandan pasu 
kan pajung  Inggris-Perantjis), 
dan gupernur Mesir di Port Said. 
Dirundingkan pula sjarat2 penje 
rahan. 

Siaran 21.00 GMT: 
cease fire. 

Berita UP dari London menga 
takan bahwa radio resmi Inggris 
di Cyprus djam 21.00 GMT ma 
lam Selasa meniiarkan bahwa pa 
sukan2 Mesir-di Port Said telah 
meletakkan sendiata ,,sesadah be 
berapa djam lamanja berkobar 
pertempuran jg banjak mengalir 
kan darah”. ,,Beberapa djam” 
tadi kira2 6 djam. Diumumkan 
bahwa pertempuran di Port Said 
telah berachir sesudah komandan 
pasukan2, Mesir menjetudjui sja- 

Inggris-Perantjis. .. 

Wartawan UP di London Da- 
niel F. Gilmore mengatakan bah 
wa dengan demikian terbukalak 

. 

kapal2 laut dari Cyprus. Menu 
rut komunike Mesir dan menu 
rut komunike  Inggris-Perantiis. 
serangan dan pendaratan  pasu- 
kan2 pijung Inggris-Perantjis itu 
dilakukan! dalam 2 gelombang. 
Komunike »» Inggris-Perantjis me 
ngatakan bahwa "gelombang kel 
dua pasukan? pajung Perantjis 
telah diturunkan didaerah Port 
Fu'ad, disebelah timur Port Said. 

Kairo bantah siaran Cy- 
prus bahwa Port Said: 
telah menjerah. : 

Dalam pada itu seorang djuru 
bitjara resmi pemerintah Mesir 
hari Selasa pagi2 benar telah: 

membantah berita jang disiarkan 
oleh komando Inggris-Perantiis 
di Nicosia (Cyprus), jang menga 

takan bahwa Port Said telah me 

ajerah kepada pasukan2 Inggris- 

Perantjis. Dikatakannja bahwa 
angkatan perang Mesir ,,sama se 

kali menguasai keadaan disana”. 
Komunike no. 25 MBAP Me- 

sir mengaiakan bahwa tentara 

dan rakjat Mesir pada saat itu se   realisasi penjusunan struktur ma 

sjarakat jang berkeadilan sosial 

mendjadi kabur. 
Kemudian Suchjar mengemuka 

kan keadaan sosial ekonomi dae 

rah Pasundan jang diuraikannja 

sbb.: 
Orang Sunda seperti mana 

halnja dajuga dengan suku2 bang 

sa lainnja sedang mentjari ban- 

tuk kehidupan dalam alam Indo 

nesia Merdeka ini, dan generalisa 

si dari bentuk ,,kebangsaan Indo 

nesia” jang dipaksakan kepada- 

nja, otomatis melahirkan tenaga 

tenaga reaksi. Disamping itu, 

orang Sunda — alhamdulillah — 

masih mempunjai kepertjajaan ke 

pada agamanja dan ia melihat de 

ngan tjemas kepada suatu kenja 

taan, bahwa ,,gerakan kebangsa- 

an Indonesia” itu dalam praktek 

nja meninggalkan dasar2 dan tja 

ra-tjara dari agamanja itu. Kea- 

daan ini menimbulkan Onstabilitet 

dalam kehidupan politis. Keada 

an ini ditambah lagi dengan gang 

guan2 keamanan jang bersifat 

,geweldadig"”. menjebabkan, bah 

wa di Pasundan terdapat suatu 

iklim jang sangat merugikan .ke 

hidupan sosial-ekonomis rakjat. 

Disamping daripada keadaan fak 

tor objektif jang disebut ,,iklim 

tadi, terdapat djuga faktor2 tek- 

nis-ekonomis jang menjebabkan 

bahwa potensi ekonomis Pasun- 

dan tertjekik, Potensi ekonomis 

(Pasundan dapat dibagi atas bebe 
rapa bagian : 

a. Potensi 
makanan. 

b. Potensi hasil perkebunan. 
Ce otensi hasil keradjinan rak 

jat, bersifat keradjinan tangan 
dan industri-ketjil. 

d. Potensi hasil sebagai buruh 
dialat2 produksi tersebut diatas. 
Keadaan perkebunan jang beri 

bu adanja di Pasundan daerah Se 

hasil. tani bahan 

  tjerdasan otak jo sering2 melang 
“ keadilan, toleransi dan nilai2 

€ pribadian pada umumnja. 
Mengenai kebangsaah Indone- 

sia jang sempit, Suchiar katakan, 
bahwa pokok sebab timbuinja 
gerakan2 kedaerahan, ialah ,,over 
kompensasi” dalam mengertikan 
dan melaksanakan kebangsaan 

“Indonesia, sehingga nilai2 dan 
kehidupan daerah tertekan dan 
terkekang, Akibatnja, ialah bhw. 
bimbingan dalam peniusunan ke- 
negaraan duga  mendjadi kaku 
dan tegang dan selandjutnia tim 
bullah gerakan2 kedaerahan jang 
dinamakan gerakan otonomi jg. 
kadang? membahajakan kesatuan 

   

  

   
    

  

   
   

  

   
   

wa akibat 
lisme jang 

dan menengah “tanpa adanja im- 

Ka 

olongan atas 

latan sedemikian rupa, bahwa 
baik sebagai 
maupun sebagai sumber perburu 
ihan hampir hilang sama sekali. 
| keradjinan rakjat dan industri 
'ketjil mendjadi lumpuh karena 
keamanan dan karena arus tjara2 
hidup baru. 

Padi dan beras didjadikan oleh 
pemerintah sebagai stabilisasi fak 
tor dari kehidupan ekonomi nega 
ra, sehingga produksi ini tidak 

sumber produksi, | 

balabantuan dilapangan terbang 

al Gumail din dibagian dari 
Port Fwu'ad, dan menimbulkan 

kekalahan2 pada pihak musuh. 
Komunike tadi seterusnja me 
rgatakan bahwa  warganegara2 

Mesir tidak pertjaja kepida de- 
sas-desus ig disiar-siarkan oleh 
siaran radio musuh, dalam usa 
ha untuk "menutupi kegagalan 
operasi2 mereka”. 

Djalannja pertempuran 
menurut Perantjis. 

Berita UP dari Paris mengata 
kan bahwa menurut keterangan 
djurubitjara militer kem. pertaha 
nan Perantjis, pasukan pajung 
Perantiis kelompok pertama di 
djatuhkan dan merebut pabrik 
penjaring air dan djembatan2 jg 
terletak “ disebelah selatan kota 
Port Said, hingga dengan demi- 

    

?| Militer Dari A.-A. 
2 : Li e 

1 pal kk Dan | 
essor Telah . Dihantjurkan—Siaran |! 
Pasukan2 Mesir Di Port.Said $Telah | mesumunkan, bahwa pemerintah Mesir telah menjerukan kepa- 

Sendjata — Kairo Bantah! Bahwa 
“Port Said Telah Men | 

PERTAHANAN Perantjis mengumumkan malam Se sa, Oomando pe: beslakunja "penghentian  temban-menembak di” Por Said. 

menanjakan sjarat2 bagi penjerahan kota ini 
segera. Pihak Inggris-Perantjis mengumumkan 

Jrimkan bantuan militer kepada Mesir. Abdul Nawsod Hassan, 

Hautnja guna menghentikan agressi di Timur Tengah. 
 Htahuan mengenai seruan tadi diterima oleh 

crantjis “ig “didatangkan. dengan -drotjapkan “oleh Ber “Gurion “da | 

dang melawan pasukan2 pajung|. 

      

DEWA 
— TAHUN KE VII No. 219 

  

  

» DLM, KOTA: ,,Suara Merdeka” 

LUAR KOTA : ,Suara Merdeka” 

  
Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp, 13,— 4 Rp. 3,— 

,Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 

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

HARGA LENGGANAN: 

5 Rp. 13,— 

- Rp. 1g,— 

& Rp. 14,— 
25 Rp. 17,— 

(dengan materai) 

(dengan materai) 
14,— & Rp, 3— 

  

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

masa ama ema ma mat Kou emas men       
  

linta Bantuan 

Sovjet Sedia Kirim Bantuan Satuan2 
2. Angkotan Darot & Laut Guna” 
3 Hentikan Agressi 
| DIURUBITJARA delegasi Mesir di PBB malam Selasa    

|da semua negara2 Asia dan Afrika supaja dengan tjepat mengi- 

'kepala pers delegasi Mesir di PBB katakan, Kairo djam 7.39 
waktu EST bahwa ia telah mengirim kawat kepada semua negeri2 
Asia dan Afrika, minta kepada mereka supaja mengirim bantuan 
serta sokongan militer kepada rakjat Mesir guna melawan agressi 

Hnggris, Peranfjis dan Israel. Kemudian dikatakannja, bahwa 
|Sovjet bersedia untuk mengirimkan satuan? angkatan udara serta 

Pemberi 
1 delegasi Mesir diam 

190.30 GMT. (Antara) Te It 

Israel Mentaati Seruan 
Penghentian Tembak-Me 
nembak Dari P. B. &. 

Isroel Menerima Baik Seruon Cease Fire 

Tangan 

UNI SOVJET hari Senen 

kedutaan2 besarnja masins-masin 

Surat  lainnja jg memperingat 
kan Israel supaja menghentikan 
aggresi telah disampaikan pula 
oleh dutabesar Sovjet di Tel 
Aviv kepada PM Ben Gurion de 
ngan peringatan akan menarik 
kembali - dutabesarnja dari Is- 
rael, 

Dalam surat, jg disampaikan 
kepada Inggris dan Perantjis, ig 
diumumkan dalam  konperensi 
pers dikementerian luar negeri 
Sovjet sebentar sebelum tengah 
malam Selasa, ditanjakan, bagai     Tanpa Bersjsrat — Hari Senin Pagi Fer- ' 

tempuran2 Israel- Mesir Telah Berochir ' 
PEMERINTAH ISRAEL telah memberitahukan kepada PBB 

malam Selasa, bahwa Israel menerima baik tanpa bersjarat seru- | 
an Madjelis Umum PBB, supaja diadakan penghentian tembak ' 
menembak. Diumumkan seterusnja -bahwa- pertempuran2 Israci- 

Mesir sudah berachir hari Senin pagi. Delegasi Israel dalam PBB 
pada djam 9.45 malam waktu New York (djam 01.45 GMT) 
ielah menjampaikan suraikawat dari Darussalam-Israel. 

D. K. Tolak 
Saran Sovjet 
Utk Hentikan Agress! 

TahidapMesir 
DEWAN Keamanan PBB ma 

jam Selasa menolak saran Soviet 
untuk memperdebatkan resolusi 
nja guna menghentikan agresi ter 
hadap Mesir dengan perbanding 
an suara 3 sefudju, 4 anti dan 4 
blangko. Jang” menjetudjui su- 
Baja resolusi Soviet ditjantumkan 
dalam afjara jalah Uni Soviet, 
Yugoslavia dam Iran, jang tak se 
iudju jalah Amerika, Inggris, Pe 
ranfjis dan Ausiralia, dan jang 
hlangko Belgia, Taiwan dan Pe 
ru. Saran Sovjet jang ditolak un 
tuk dipertimbangkan itu meng- 
hendaki supaja ultimatum kepa- 

Djam pengirimannja ialah Da- 
rusalam tgl. & Nov. Siam 01.46 
waktu setempat (malam Selasa): 

"Israel  menjetudjui tanp4 - se- 
suatu sjarat diadakannja penghen 
tian tembak-menembak. Telah 
keluarkan perintah keras supaja 
pasukan2 pertahanan Israel me 
nepati perintah penghentian tem 
bik-menembak seteliti-telitinja. 
Sedjak tgl. 5 Nopember pagi, se 
gala pertempuran - antara Israei 
dan Mesir didarat, Jaut dan uda 
ra sudah “berhenti. Keadaan te 
nang”, 

P.M. Ben Gurion: ke- 
bebasan pelajaran. 

Senen siang, perdana menteri 
Israel David Ben Gurion menu 
rut berita UP dari Darussalam- 
Israel mengusulkan diadakannja 
perundingan perdamaian dengan 
Presiden Nasser. Tapi ia mem- 
peringatkan bahwa setiap penic- 
lesaian harus mendjamin kebeba     

mana kiranja sikap kedua negeri 
tsb. bil, diserang oleh suatu ne 
gara jg lebih kuat jg mempunjai 
segala matiam -alat2 penghantju 
ran ig modern? , 

Dalam surat tadi Bulganin ter 
utama memperingatkan bahwa 
sendjata2 sematjam itu dapat di 
lantjarkan tidak oleh ' angkatan 
laut atau udara, tapi dengan 
roket2. Setelah ' menandaskan, 
bahwa Mesir tak mempunjai tju- 
kup alat2 untuk mempertahankan 
diri, P.M. Sovjet tsb. bertanja, 
apakah bedanja serangan2 roket 
terhadap Inggris dan Perantjis 
dari pada serangan2 jang kini di 
lantjarkan oleh Inggris/Perantjis 
terhadap Mesir, jang hampir da 
rat dikatakan tak mempunjai sen 
djata. 

Kepada kedua P.M. Inggris 
dan Perantjis tadi Bulganin ber 
kata: Tuan akan dapat menama 
kan sebagai suatu tindakan jang 
biadab", bila sendjata2 roket di 
gunakan terhadap mereka. 

Selandjutnja ia peringatkan ke- 

pada kedua PM tadi, bahwa pe- 
rang di Mesir akan mendjalar ke 
negeri2 lainnja dan mengobarkan 

perang dunia ke-3. 

Pemerintah Soviet telah meng      

    

san pelaiaran Israel melalui Te 
rusan Suez dan diteluk Agabah 
(ke-pelabuhan Israel Eilath). 
»Kalau Nasser mengingini per 

damaian, biarlah dia kirim wa- 
kil2nja jang sah untuk -berbitjara 
dengan wakil2 kami". Kata2 ini 2 

  

ban 

Hari Rebo Ini ! 
Antara Wakil2 Diplomot'k A—A 

MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abdulgani atas perta- 
hjaan menerangkan kepada pers, bahwa sampai hari Selasa ke- 

lam surat kawatnja kepada Par' 
tai Buruh Inggris. 

Seperti diketahui, larangan Me 
sir -kepada kapal2 Israel untuk 
'menempuh terusan Suez itu ' di 
dasarkan -atas. kenjataan bahwa| marin P.M. dari India, Sailan 
antara 'Mesir'idan Israel masih| djuannja mengadakan konperens 
berlaku keadaan perang. (Ant). 

Ba £ 

PM Pakistan Sukrawardy hari Ma Oak 
Djum'at katakan, bila Inggris dan 
Perantjis tidak mau menjetudjui 
andjuran Madjelis Umum PBB su 
paja menarik kembali pasukan 
bersendjata mereka dgn segera, 
maka negeri2 lainnja didunia akan 
berhak utk bersama2 mengguna- 
kan kekerasan guna .membebaskan 
Mesir dari aggresi Inggris/Peran- 

tjis. r 

Perkara Appel Schmidt 
Dicerahkan Setjara Resmi Pada Pengadilaa 
Tinggi Indonesia — Proces-Verbaalnja 806 

Lembar — Ada Kemungkina1 Diberi 
Prioriteit 

PENGADILAN NEGERI Istimewa Djakarta pada hari Se- 

jasa kemarin djam 12 tepat siang, dng resmi telah menjerahkan 

kepada Pengadilan Tinggi Indonesia di Djakarta, semua barkas 

perkara bekas Kapten KNIL Schmidt, jang telah menjatakan naik 

appel afas putusan hukuman pendjara seumur hidup jang telah 

didjatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta atas 

Khalguzzaman. 
Dutabesar Pakistan itu me- 

njampaikan persetudjuan pemerin 
tahnja untuk mengadakan konpe 
rensi di New Delhi. Sumber lain 
nja menjatakan, bhw konperensi 
negara2 Kolombo itu akan di- 

  
neorri2 PBB deinnia. mengguna- 

sa —. 

Intaan Mesir Tig 

Militer A-A 
ibitjarakan Dalam Rapat 

Gan Burma menjatakan persetu- |, 
i negara2 Kolombo untuk. mem- 

bitjarakan persoalan kegenfingan di Timur-Tengah. Seperti dike- 
tahui, menurut renfjananja konperersi tsb. z$an diadakan di 

Sementara itu Selasa pagi kemarin P.M. Ali mene- 
iina kedatangannja Duta-besar Pakistan untuk Indonesia Choudri 

mulai 11 Nopember i.a.d. Menu 
rut keterangan2 jg. dikumpulkan 
Antara”, delegasi Indonesia jg 
akan dipimpin oleh P.M. Ali itu 
kini telah tersusun. Dalam dele 
gasi tsb. a.l. duduk Sekdjen Kem. 
Luar: Negeri Dr. Subandrio dan 
disamping itu akan duduk pula 
seorang Direktorat Timur Te- 
ngah, Direktorat Asia, Direktorat 
Afrika dan Direktorat Eropa. Se 
perti dikabarkan, menurut ren- 
tjananja P.M. Ali akan berang- 
kat ke New Delhi tgl. 11 Nop. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

bahwa hari Rebo ini digedung 
Dewan Menteri akan diadakan 
lagi periemuan dengan wakil2 
diplomitik - Asia Afrika untuk 
mengadakan feeling. Rapat ini 
dimulai djam. 11.30 dan dipim 
pin oleh PM Ali sendiri. Semen 
tara itu dalam hubungan dgn.   dirinya pada tel. 15- Oktober 1956 jang lalu. 

Barkas atau proses-verbal per telah mendjalankan  prakteknja 

kegentingan di Timur Tengah 
tsb. Selasa kemaren pagi Duta 
besar Perantjis Jean Brionvil te   itu sedjak masa sebelum perang. 

Mengenai perkara appel | 
Schmidt itu, Panitera Pengaduan 
Tinggi Indonesia di jakarta! 
S.M. Zein atas pertanjaan ,,An- 
tara,” apakah Pengaduan Tinggi 
Indonesia akan memberikan prio 
riteit dalam pemeriksaan perka- 
ra appel ini mengingat perkara 
Schmidt termasuk suatu verkara 
penting, menerangkan, bahwa ke 
imungkinan jang demikian itu 

kara Schmidt jang telah dibuat 
dalam 63 kali sidang jg berlang 
sung selama-l.k. 1 tahun itu dan 
jang hari Selasa diserahkan ke- 
pada Pengadilan Tinggi Indone- 
sia di Djakarta, seluruhnja ber- 
djumlah 806 halaman:  djumlah 
saksi seluruhnja jang telah dide- 
ngar dalam pemeriksaan perkara 
itu ada 70 orang, terdiri dari 
saksi2 a decharge dan a charge.   kian maka tertutuplah djalan jg 

menudju ke Port Said. 

Kota jg berpenduduk 180.000 
diiwa ini sama “sekali tertutup 
didarat dan  diudara, . mengingat 
bahwa letaknja adalah diatas se 
buah semenandjung- keiil ig ber 
batzsan kepada Jant, danau? dan 
terusan. Djalan raia satu2nia ber 
dialan dipinggir Terusan. Semen 
tara itu pasukan2 pajung Inggris 
sesudah berdjam-diam  lamanja 
berhssil menduduki lapangan ter 
bang al Djamil, 5 km sebelah ha 
rat kota. Untuk air-minumnja: 
kota Port Said tergantuns dari 
pabrik-pen'iaring io diduduki oleh 
pasukan2 Perantjis. (Antara). 
  

gaan dari perekonomian belum di 
susun setjara sosial, maka hasil2 
jang masih terdapat dari tiga 
sumber produksi itu tidak mem- 
bawa rezeki jang adil kepada 
masjarakat banjak. ' Demikianlah 
terdapat kini di Pasundan suatu 
keadaan jang amat menjedihkan, 
bahwa- sedjumlah v besar rakjat 
tanpa pekerdjaan dan sedjumlah   membawa hasil jang semestinja 

Kepada golongan tani sendiri. Di 
lah besar lagi dalam pengungsi- 
an tanpa penghidupan”. Demikian 

ada. Djika Pengadilan “Tinggi 
Indonesia. memberikan prioriteit 
dalam pemeriksaan perkara ban 
dingan ini, "maka keputusan dari 
pada perkara appel Schmidt ini, 
bisa diharapkan sudah akan ada 
ualam tempo Il a 2 bulan ini. 

Sebagaimana diketahui, Hakim 
jang memeriksa dan - mendjatuh- 
kan vonnis hukuman pendjara 
seumur hidup atas diri bekas 
Kapten KNIL itu, ialah Hakim 
Moh. Rochjani: penuntut umum 
dalam perkara ini ialah Djaksa 
Jusuf Suwondho, jang -dalam re- 
guisitoirnja menuntut hukuman 
pendjara 15 tahun. 

Bekas Kapten KNIL Schmidt, 
didjatuhi hukuman vendjara se- 
umur hidup karena dipersalah- 
kan turut serta menggabungkan 
diri dengan gerombolan gelap 
Nigo jang mengadakan perlawa- 
nan atau.aksi dibawah tanah ter 
hadap pemerintah R.I.: memberi- 
kan bantuan kepada musuh — 
dalam hal ini gerombolan D.L./ 
TH — al. berupa sendjata2, 
mesiu, bahan2 makanan,  dsb.- 
rja: memimpin kesatuan2  ber- 
sendjata D.L/TH melakukan pe- 
njerbuan/venierangan terhadap 
pos-pos TNI dan Polisi Negara 
dibeberapa tempat didaerah Dja- 
wa Barat dsb.-nja. Dalam per- 
kara appelnja itu, Schmidt dibela 
oleh Mr. Dr. Lips, seorang pe-   

samping itu karena perumah-tang Suchjar Tedjasukmana. (Antara). ngatjara Belanda di Banduns is 

Menurut Panitera itu selandjut 
nja, sebelum perkara appel ini 
diperiksa, seperti biasa, kepada 
terdakwa — dlm hal ini Schmidt 
— oleh. Pengadilan Tinggi Indo- 
nesia di Djakarta lebih dahulu 
diberikan kesempatan” selama 14 
hari untuk mempeladjari barkas 
perkaranja itu, demikian pula ke 
sempatan jang sama diberikan ke 
pada penuntut umum. Baru sete 
lah itu, perkara appel itu akan 
dipeladjari oleh para “Hakim Pe 
ngadilan Tinggi. Pemeriksaan per 
kara bandingan dilakukan oleh 
tiga orang Hakim Pengadilan 
Tinggi, jaitu Ketua Pengadilan 
Tinggi Indonesia di Djakarta dan 
2 orang Hakim anggota. 
Pengadilan Tinggi Indonesia 

di Djakarta terdiri dari 5 orang 
Hakim termasuk ketua, jakni: 
Mr. R. Subekti (ketua) dengan 4 
Hakim anggota ialah R. Moh. Ha 
mid, R. Tjitro Sudibjo, Mr. R. 
Wirjono dan R.' Soedono Tjakra 
Gandasubrata. Demikian Panitera 
Pengadilan Tinggi Indonesia di 
Djakarta, S.M. Zei kepada ,,Anta 
ra”. 

  

nesia Merdeka, 
pernjataan tertulis 

kan "meeting of minds”   
PRIM, dalam 

mengenai Si- 

tuasi politik dewasa ini mengan 
djurkan supaja selekas2nja diada 

antara 
partai2 da, pemimpin2 dibawah ' satu dasar negara RI dan: bahwa 

Tm bagaimana mentjari djalan 

wasa ini. Dalam  pernjataan itu 
dikatakan, bahwa demokrasi Ihvi- 
rus dipertahankan sebagai salah 

pimpinan Bung Karno dan Bung dalam pertemuan ig diandiurkan 

  

sungguh2 “dalam suasana 
hati ke hati disertai 
dan sikap "take, and give”. 

Djuga Pergerakan Pemuda Re muda Revolusioner Indonesia se 

PRIM Andjurkan , Meeting Ot Minds" Antara Pemimpin 2 
Dan Partai2 Dibawah Pimpinan Buog Karno 'Dan Hatta 

3 vj3 | - 3 4 

DPP PARTAI Republik Indo- Hatta, mtuk membitjarakan ia diatas ini PRIM mengharapkan 
| keypemetjahan soal mengenai keada 

Inar guna mengatasi keadaan delan dewasa ini dilakukan dengan 

  

djadi pendirian Pergerakan: Pe 

  

    

volusioner onesi, dalam sta-djak berdirinja, (Antara). 

Lemhaga Kebudajaar Indonesia 
. Kon. Batavisareh GC snootsehap 

van Kunuton en Watensehennan” 
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tementnja menjatakan, bahwa ge 
rakan tsb. sangat menjetudjui an 
djuran. Presiden Soekarmio untuk 

dari mengubur partai2 politik, karena 
toleransi andjuran demikian itu sudah men 

lah menghadap Menteri LN Rus 
lan Abdulgani. Tentang pertemu 
an diantara wakil2 negara? Asia 
Afrika jg diadak.n hari Rebo 
ini dapat dikabarkan, bahwa pa 
da rapat itu krisis di Timur Te 
ngah dewasa ini dalam segala 
aspektnia akan  ditindjru  bersa 
ma2. Perkembangan2 terachir di 
PBB mengenai kegentingan di 
Timur Tengah begitupun permin 
taan Mesir kepada negara A-A 
untuk bantuan militer akan dib' 
tjarakan pula. 

Latihan perang2an A.S. 
patut djadi perhatian, 

Sementara itu Dewan Pimpi- 
nan Pusat Partai ,,Pantjasila” 
mengandjurkan  supaja diadakan 
musjawarat nasional untuk me- 
njusun suatu program nasional 
jang exact didalam: segala lapa 
ngan menghadapi situasi 'interna 
sional dewasa ini berhubung tim 
bulnja peristiwa2 genting di. Ti- 
mur Tengah dan Hongaria. D: 
njatakan, bahwa soal rentjana 
Amerika mengadakan latihan pe 
rang-perangan besar2an di Ti- 
mur Djauh patut mendjadi per- 
hatian P.M. Ali untuk dikemuka 
kan dalam  konperensi Pantja 
Negara di New Delhi nanti. Di: 
andjurkan,  hendaknia  negara2 
lain baik dari blok A-A maupur 
diluarnja, menjadari bahwa per 
damaian dunia tidak dapat di 
pertjajakan pada negara2 besar 
sadja dan pertumpahan darah di 
antara bangsa2 didunia  hanja 
dapat ditjegah bila semua nega- 
ra-negara ketjil dan lemah ber- 
satu padu dan tidak mau didjadi, 
kan ,,proefkonijn”" negara2 besar. 

(Antara). 

(Para demonstrator jang herba- 
ris melalui djalanan2 di  Karachi 
malam Saptu menuntut Supaja pa 
sukan2 Inggris/Pergntjis serta Is- 
rael keluar dari Mesir dan menc- 
andjurkan kepada pemerintah Pa 
kistan supaja meninggalkan Com 
monwealth, bila pasukan? tadi tak 
Pakistan Times menulis supaja Pa 
ditarik kembali, Sementara harian 
kistan keluar sadja dari Common 
wealth, 

  

ustlkan kepada PBB dan Ame-|' 
"Irika Serekat untuk bersama2 dgn 

Sovjet Sedia Ijampur- 

Di/TimurTengah 
Dengan Anggota2 PBB Lainnja Sedia Menghantjur- 
kan Agressi Dan Kembalikan Perdamaian Di Timur 
Tengah — Peringatan Jang, Tegas Dari Bulganin 

| Kepada Inggris - Perantjis 
memperingatkan Inggris dan Perantiis, bahwa ja bersedia untuk 

menghantjurkan agressi dan mengembalikan perdamaian di Timur Tengah bersama2 don anooot: 
anggota PBB lainnja. Peringatan tadi dinuat dalam surat jang disampaikan oleh Ya angen 
Nikolai Bulganin kepada #.M.”“Inpgris dan Perantiis Sir Anthony Eden dan Guy Mollet melalui 

P.M. Sevjet 

g di Moskow. 

kan angkatan laus dan udara gu- 

na menghentikan perang di Me- 

sir “dan menghantam agresi. 
Kami bersedia menghantjurkan 

agresi dan mengembalikan perda 

maian di Timur Tengah dengan 

menggunakan kekerasan. Dan 

kami harap. dalam saat jang kri- 

tis ini tuan hendaknja melihatkan 

suatu sikap jang bidjaksana dan 
mengambil putusan jang perlu”,|tor2 pe-rekrutan utk memungkin 
demikian nota Bulganin  kepala'kan tiap2 warganegara guna ikut 
kedua PM Inggris dan Perantjis. mempertahankan tanahairnja, 
(Antara). (Antara). 

Beban Angkatan Darat 
Makin Tambah Berat 

Tindakan Pengawasan Dalam Negeri Diper 
giat Berhubung Keadaan Di Timur Tengah 

s»MELETUSNJA PEPERANGAN atau clash bersendjata di 

Mesir sekarang ini disebabkan kita berada dan menghadapi suatu 
persoalan baru. Peperangan di Mesir membawa pengaruh kepada 
keadaan militer, politik dan ekonomi dunia djuga terhadap Indo- 
nesia”. Demikian amana! KSAD Diendral-Maior A.H. Nasution 

jang dikeluarkan hari Senen igi. 5 Nopember dihadapan perwira 
perwira, bentara dan bawahan Staf Umum Angkatan Darat se- 

waktu dilangsungkan unatiara penaikan bendera di MBAD Dja- 

karta. 
Upatjara penaikan bendera na- Nasib Tragies 

Penduduk Kota 

Mobilisasi Sivil 
Umum Di Jordan 
PEMERINTAH Jordanja Se- 

neh telah mengumumkan mobili- 
Perlawanan Sipil Umum, 

memerintahkan pemberian latihan 
militer kepada neladjar2 sekolah 

menengah, dan mendirikan kan- 

basi 

sional Merah Putih. merupakan 

suatu upatjara jang  tradisionil 
jang biasa dilakukan oleh pihak 

  

Angkatan Darat tgi. 5 dan 17 
iap2 bulan seba tanggal2 jg. Port Said 

igandung sedjarah dan arti (Ribuan Tertimbun Re.       
  

ang besar jakni tanggal 5 seba- 

sai hari lahirnja Angka.an Pe- 

rang dan tgl. 17 sebagai hari di 

runtuk2 Rumeoh: Kor- 
ban Boaniak »Dikala-    

      

    

jahirka @ prokla aa Kemen ngan Wanita Dan 

ara Republik Indonesia. 
ikan selandjutnja,, ' bah- Anak-Anak 

wa Situasi di. Timur: Tengah: itu 
mungkin dapat dilekalisir tapi 

mungkn pula danat, mengakibat 
kan terdjadinja peristiwa jang le 
oh meluas, spalasi djika diingat 

Yoadaan milkcr. politik dan eko- 

nomi didalam n€geri-sekarang ini 
(er rirasin penuh “cengatmr “Kesu- 

KEDUTAANBESAR Mesir di 
Djakasta  menerangkan,!'. bahwa 
menurut Seorang . djurubitjara mi 

liter Mesir di Port Said, sesudah 
pasukan? pajung musuh jg menda 
zat di Port Said pada hari Senen 
djam 7.30 pagi (waktu setempat) 
disapu-bersih--oleh- pihak- Mesir, 

  

     

    

  

     
  

litan. maka musuh mendaratkan lagi 
wranei bahwa Gabungan! gelombang ke-2 pasukan pajung. 

Kepa'a2 Staf dalam hal ini telah| Tentara, polisi dan rakiat Mesir 
meng.djukan pendapatnja kepa| berdjoang bersama-sama, dan 

Suatu bagian jang, besar dari ge 
Keamanan Mombang ke/2 #pasukan  pajung 

inipur telah disapu bersih. 

Pemerintah dan Panglima: Ter 

tinggi: sedang' Dewan 

  

Nasional R.l. duga telah” 'mem- Na Es 
2. MuSun enasaran, zota 
b:has segala sesuatu dalam hu- ee en i debone 

lungan persoalan itu, karenanja| Dalam keadaan penasaran, mu- 

  

beban Anekatan Darat dengan! suh kemudian membom kota Port 
Te en 525i 5 Said. Sedjumlah besar bom2 be- en 1 Ba ats 

sendirinja mendjadi tambah be rat didjatuhkan atas bagian2 ko 
rat pwa. Berhubung dengan 'itu|ta jang didiami oleh penduduk 
kepada setiap pradjurit, bentara|sivil. Korban dipihak penduduk 

ia TR ET TA 5 sivil ,,luar biasa besarnja”, ter- 

Te Pena Ta achir amanat utama karena beribu-ribu “orang 
nja itu KSAD Nasution mintaltertimbun dibawah — reruntuhan? 

perumahan mereka. 
Demikianlah menurut dajurubi- 

Seterusnja di 

ntuk tetap teguh hati pada pos 
dan tugasnja masing2. 

Tia» pradjurit, bentara “dan 

perwira mempunjai djabatan dan 

tugas sendiri. Kerdjakanlah tugas 

tsb. dengan sungguh2 sesuai dgn. 

sumpah peradjurit hingga segala 

  tjara militer Mesir. 
terangkan bahwa kebanjakan jg 
mendjadi korban pemboman2 be- 
sar2an diatas kota Port Said ini 
adalah kaum wanita dan kanak2, 
karena kebanjakan dari kaum la- 
ki-laki jang berbadan sehat telah 

   

Dk Ana : E : tersusun: dalam barisan2 diluar 
Sah dapat kita hadapi dan kota untuk memberi perlawanan 
itasi. Demikian s.l KSAD Na- terhadap musuh. 
sution. Gelombang pertama pasukan2 

pajung musuh jang didjatuhkan 
Sementara itu dalam hubungan 

kegentingan di Timur Tengah 
Wk. Kepala Penad Pusat Kap- 
ten Harsono atas pertaniaan ,,An 
tara” menerangkan, bahwa tinda 
kan nengawasan didalam negeri 

pada djam 7,36 Senin pagi itu di 
,daratkan di Port Fu'ad (seberang 
'menjeberang dengan kota Port 
Said, disebelah timur Terusan 
Suez), di Gabbannah dan dilapa 
ngan terbang Gumail. Dalam per 
tempuran ini, pihak Mesir telah 

oleh pihak Angkatan Darat di mendjatuhkan 15 pesawat terbang 
Ea sega musuh, terhitung mulai pagi hari 

aa Ja Nan sekali gala na sampai Senin siang djam 14,30, 
jaga kemungkinan timbulnja diantaranja jang 7 djatuh keda- 

suatu ahli sebagai akibat perbua lam laut di dekat Gumail, waktu 
berusaha. mendjatuhkan perbeka- tan anasir? ig tidak bertanggung 

, : 5 3 lan, alat2 sendjata, amunisi 2 dijawab iang mungkin mengambil pasukan? bana T 
kesempatan kekeruhan di Timur, Komunike no. 25 markashesar 

angkatan perang Mesir mengata- 
kan bahwa pesawat2 pembom mu 
suh Senin pagi j.l. telah menje- 
rang lagi Kairo. Pihak Mesir te 
lah tembak-djatuh sedjumlah pe 
sawat terbang Inggris dan Pe- 
rantjis, diantaranja 3 di Abu 
Zaabal, 1 di Helwan, 2 di Almaza, 
1 di Abbassiyah dan 1 di Man- 
shiat. Djumlah $ buah. Sebagai- 
mana telah diwartakan, komando 
Inggris—Perantjis, di Cyprus me 
ngatakan bahwa mereka »telah 
ambil risiko2 besar, untuk mene 
pati perintah2 guna mentjegah 
timbulnja korban2 dikalangan pen 
duduk sivil”. (Antara). 

Tengah itu menimbulkan keka- 
fauan2 didalam negeri, Mengenai 
hal ini oleh KSAD telah di- 
irstruksikan — kepada Panglima2 
T.T, untuk memnergiat pengawa 
san didalam negeri. (Antara), 

  

DEMONSTRASI2 MAHASIS- 
WA ASIA-AFRIKA. 

Beberapa ratus orang mahasis- 
wa Afrika dan Asia di Frankfurt 
hari Djum'at berbaris menudju ke 
konsulat Inggris dan Perantjis un 
tuk memprotes agresi Inggris dan 
Perantjis terhadap Mesir. 

(Inggris bersikap abstain dan "hu 

MENGHADAPI 
RAAN masalah padjak — dalam 
DPR jang akan dilangsungkan 
:gl. 27 bulan ini, pelukis S. Su 
djojono anggota DPR dari fraksi 
PKI menerangkan kepada ,,An- 
tara", bahwa sistim padjak ,,pro 
Jjresip” pemerintah jang dibeban 
kan kepada seniman2 dan penu 
lis Indonesia sekarang ini dipan 
Jang masih sangat berat. Untuk 
mentiukupi anggaran belandja ne 
gara,  tidaks dapat dibenarkan,   kalau “pemerintah ' mengadakan 

daja 
dan 

berarti mematikan 
sagi para seniman 
wan Indonesia. 

tjipta 
sastera- 

pendapat 

sistim padjak pemerintah 

profesor2 . atau 
wan 
ilmunja, tetapi terhalang 
antjaman peraturan padjak 

  sendiri 

sistim padjak sematjam ini, jang 

Dalam hal ini S, Sudjoiono se 
dengan Prof. Prijono, 

jang pernah mengatakan, bahwa 
seka- 

rang ini reaksioner. Kini banjak 

tjerdik-tjendekia- 
jang ingin mengembangkan 

oleh 
jang 

sangat memberatkan para penu- 
lis, hinaga tiada berani menerbit 
kan buku2 pengetahuan jang ber 
harga bagi masjarakat kita. Salah 
satu tjontoh, Wakil Presiden kita 

merasa keberatan ditarik 

padjak  sedjumlah Rp. 60.000, — 
dari djumlah pendapatan pener- 
bitan buku sebesar Rp. 90.000, —. 
Demikian pula padjak jang per 
nah dibebankan kepada S. Pur- 
wadarminta sebesar Rp, 86.000,— 
dari penghasilan penerbitan buku 
dan penghasilan lainnja jang ber 
djumlah Rp. 130.000,—, hingga 
untuk melunasi padjak tsb. ia 
terpaksa mendjual hartanja......... 

Menurut sistim padjak ,,pro- 
gresip”' ini, penarikan padjak ber 
dasarkan  djumlah penghasilan 
dari seluruh sektor sumber pena 
hasilan seseorang tidak dapat di 
benarkan, karena masing2 sektor 
tidak mempergunakan semangat 
kerdja”(energie) jang sama. Daji 
tiipta seorang pelukis tidak dapat 
disamakan dengan seorang jane 
bekerdja  dipaberik, meskipun 
penghasilannja sama. Demikian 
pula para seniman dan sastera- 
wan. tak dapat disamakan dgn 
pegawai kantor jang hanja me- 
ngerdjakan pekerdjaan2 routine. 
Hasil tjiptaan seorang seniman 
banjak mengandung arti dalam 
mempertinggi kebudajaan negara, 
memberikan bimbingan — kepada 
rakjat kearah kesadaran bangsa. 

Kalau para sefiman dan saste   

an - 

  

i||Inggeris || 
» a na 

'Pertingsing | 
Katakan Kepolisian | 
P.B. B. Sadja “Tidak 
Tjukup: Inggr-Peran 
tjis Harus Mendjaga 
MENTERI LUAR negeri Ing- 

gris Selwyn mengatakan dalam 
madilis rendah hari Senin jl. bah 
wa hanja penempatan pasukan 
kepolisian PBB di Timur Tengah 
sadja tidak tjukup untuk dapat 
mendjamin bahwa pertempuran2 
antara Israel dan Mesir tidak ber 
kobar lagi. Dikatakannja bahwa 
hanja apabila pasukan2 Inggris 

& Perantjis ada disana, pertem- 
puran2 itu AR akan terulang. 

Bet 
Lloyd menerangkan bhw. dim. 

sidang Madsis Umum Inggris te 
lah bersikap abstain ketika di 
lakukan pemungutan suara menge 
nai pembentukan pasukan kepo- 
lisian PBB, jang akan ditempat- 
kan di Mesir guna mentjegah ter 
ulangnja - permusuhan2 antara 
Israel dan Mesir. Pihak oposisi- 
dalam parlemen Inggris menjam- 
but kata2 Lloyd ini dengan te- 
riakan ,,Shame!" 

Kata Lloyd, “ pemerintah Ing- 
gris menjetudjui sepenuhnja. prin 

sip pasukan kepolisian internasio 
nal itu. Tapi menurut pendapat 
nja, langkah2 sebagaimana di 
sebut dalam resolusi ' mengenai 
pembentukan dan . penempatan 
pasukan kepolisian PBB itu ,,ke 
mungkinannja tipis akan dapat 
mentjapai tudjuan2nja . 

Gaitskell: Tudjuan Ing- 
gris rebut Terusan Suez. 

Pemimpin oposisi (Partai Bu- 
ruh), Hugh Gaitskell, menjatakan 
»keheranan”nja mengenai alasan2 
jang dikemukakan Lloyd menga 
pa Inggris abstain dalam. pemu- 
ngutan suara  disidang  Madjlis 
Umum itu, padahal resolusi tadi 
disokong oleh Canada, New Zea- 
land bersedia menjumbangkan pa | 
sukan2 guna pasukan kepolisian 
PBB, AS telah mendjelaskan akan 
menjumbangkan pesawat2  ter- 
bang. 
Gaitskell berkata Ihwa dalafh 

djawaban pemerintah Inggris ke 
pada PBB telah disebut-sebut 
Terusan Suez. Hal ini memper 
kukuh dugaan kuat bahwa sebab 
jang sesungguhnja daripada tjst 
pur-tangaiP Inggris-Perantjis di 
Mesir ,,bukanlah untuk memisah 
kan pasukan2 Israel dan pasu 
kan2 Mesir jang bertempur, me- 
lainkan untuk merebut kekuasaan 
atas Terusan Suez”. 
rintah Inggris berpendapat hah 
wa maksud pasukan kepolisian P 
3B .itu haruslah “mengusut. masa 
lah Terusan Suez, maka ini ber 
arti menjabot seltiruh tjita2 pem 
bentukan pasukan kepolisian 'in- 
ternasional itu. 

Lloyd: 5 Besar harus du   duk dlm. pasukan pol. 
PBB. en bi 

“Terhadap serangan  Gaiiskeli 
ini, Lloyd mendjawab: Delegasi . 

kannja. menjetudjui usul pemben 
tukan sebuah pasukan kepolisian 
PBB dalam mana tidak ikut ser. 
ta #pasukan2 kelir negara “ang 
zofa. tetap“ Dewar-Keaminan” 3 
Besar Barat, Uni Sovjet dan pe 
merintahan Kuomintang). Atas. 
pertanjaan2 lain, Lloyd mendja - 
wab: Apabila pasukan kepolisian 
PBB itu sudah terbentuk, Inggris 
(bersedia menjerahkan ,,tanggung 
djawab2inja” kepada pasukan in- 
iternasional itu. ,,Pasukan kepoli- - 
Ilisian PBB haruslah ' merupakan 
|pasukan jang tjukup kuat dan di 
perlengkapi dengan alat2 untuk 
mendjalankan tugasnja '', 

Lumpuh Utk Se 
kurang2.nja 6 BI. 
DJALA2 pipaminjak telah di- 

lampuhkan oleh penjabot2, $ 
ga sekurang2nja 6 bulan lama 
minjak Irag tidak bisa dialirka 
kelaut Tengah. Demikianfah mi 
nurut keterangan2 jang diperoleh 
di Damaskus hari Senin. Pipa mi 
ajak dan setasion2 pompa jang 
mengalirkan minjak dari Trag 
tadi adalah kepunjaan  kongsi 
asing, kebanjakan modal Inggris, 
jakni ,,Irag Petrolenm Company” 

(PC). 

Menurut keterangan2 dari 
orang2 jg datang di Damaskus 
melalui “padangpasir Syria, 3 
buah setasion pompa jo penting2 
telah "dihantjurkan”. Dengan de 
mikian maka tinggal pipa minjak 
kongsi Amerika Serikat "Ara- 
meo” jg mssih utuh, jg mengalir 
kan minjak dari Saudi Arabia 
melalui wilajah2 Jordanta dan 
Syria kelaut Tengah di Libanon. 
Sebagaimana 

pemerintih Inggris menuduh bah 
wa jg menjabot pipa minjak IPC 
itu adalah ”satuan2 tentara Sy- 
ria”. (Antara). 1   
rawan tidak dapat mentjiptakan 
hasil seninja, tidak dapat menun 
djukkan seni lukisnja, seni tari- 
nja, seni sasteranja, kemana ke- 
budajaan dan moral rakjat kita 
akan dibawa? Padjak tontonan 
sebesar 2096 dari penghasilan 
tontonan jg. dibebankan kepada 
pemain2 sandiwara rakjat dan ' 

dipandang berat bagi penulis? 
kita, berarti memaksa rakjat utk 
menelan kebudajaan2 asing. Ka' 
rena daja tjipta bangsa kita prak 
tis telah dimatikan 1 
buku2 tjabul dan. buku2 jg me 
ngandung pendidikan kolonial Ba 
rat jg lebih murah? harganja dan 
membandjiri pasaran dalam ne 
geri kita. 5 

Selandjutnja S. Sudjojono 
nerangkan, bhw. jang dimaksu 
dengan penulis — termasuk djugi 
golongan pers. ' Mestinja pers 
asing jang terbit di Indonesia in 
mendapat beban padjak jg lebi 
berat kalau dibandingkan dgn 
surat2 kabar nasional, 
untuk menutupi - kebutuhan ang 
garan belandja, pemerintah dapat 
membebankan padjak jang tebil 
berat kepada perusahaan asing 
di Indonesia, (Antara),   

Kalau peme . 

Pipa2Minjak Irak 

telah diwartakan, : 

segala bentuk padjak jang masih 

oleh pilem, 

Sebaliknja | 

- 

! Sudjojono: Padjak Utk Seniman-Saste 5 
rawan & Pers Dipandang Sangat Berat 

PEMBITJA- 
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NISI| s DA 
BANK SPER: 

38 tahun 
Muntilan. 

Tn BA SN 
ria Kaminah Wiroredjo 

  

| keluarga : 
WIRARDJO, 

ami mengutjapkan 
'atian, | ngan dan bantuan baik 

1 kepada Pdk, Romo2, Dokter dan 
(Organis 

aud Muntilan, Magelang, 
. pada meninggalnja Ibu/adik/ 

0-10-1956 PK, 

i Djum'at tgl. 12-10-1956 
Maha Kuasa memberikan ba- 
semua jang telah kami terima. 

STA 

'kolah no. 78 Purwokerto. 
O, Kampung Sewu Solo. 

     

     

   
   
   

      

   

   

  

   

    

    

        

    
    

     
ngetahuan 

annja. 

| TENGAH No. 686 
eermaker Semaran 8 

  

| i peladjaran setjara Sys- 
2 Siswa jang sampai tamat dan 

jang Sangat tinggi 

  

  

   

  

   

  

    
RADIO-.GLORI 

4 .GENTE BESAR S5 - SURABAJA & 

F . Chemistry jang sempurna untuk 
Hd MENGENTJANGKAN 

Ta Dona renta MEMPERINDAH . 

- Tidak memakai hormon. Tanggung tidak 
3 a mengganggu kesehatan 

    

        

      
   

   
Sekarang bisa dapat beli di: 

| Semarang : 
Toko ,,SEMARANG STORES”. 
Toko ,,KIM SIN”, 
Toko ,,MENANG” — ,,PYRAMI 

- 
. 
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0. DISEKITAR 
GARIS CHATTULISTIWA 

reda setempatpun dipermukaan bumi 

2
 

Namun inilah daerah satu'nja, dimana al 

nas ini menghendaki sjarat? berat jang ha 

dipenuhi oleh badan kita. Rasa sedjuk dan 

lah suatu kenikmatan. Lagi pula bedak t 

ada pada kulit. Oleh karena itu Bedak T 

dungi kulit dari segala serangan penja 

DBAT GOSOK LUAR pendapatan 

  

    
PLTP PPP - an Abe nata Sa 

tak mengenal belas kasihan. Iklim daerah pa- 

gar sesudah memakai Bedak Talk Vinolia jang 

. harum mewangi dan halus laksana sutera ada: 

“Inilah satu'nja jang mengandung Actamer, 

bahan baru untuk memberantas kuman? jang 

Vinolia adalah bahan jang tepat untuk melin: 

t£E 

  

   (MENGETJILKAN) 

ntuk BUAH DADA 

Toko ,EUROPA” — ,HIEN & Co.” 

D” 

  

ini 

: dapat menjaingi keadaan alam jang indah 

Can kaja-raja didaerah sekitar chattulistiwa. 

am 

rus 

Se 

T
e
 

alk 

alk 

kit 

       

T
E
 

Adalah satu - satunja OBAT pendapatan ,,Weten- 
schappelijk” jang terbaru dan Bermanfaat untuk 

MEMBENTUK serta MEMPENGARUHI 
TUMBUHNJA BUAH DADA 

Tanggung berhasil dan menambah kesehatan. 

»CAMEE”. 

La 
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ALF WASIR 

baru kepada penderita sakit WASIR. Harga ./... 
erbikin oleh : 113 

  

(Aambeien) 'ig mudjarab dan luar biasa facdahnja 
terhadap segala rupa sakit WASIR, memberhentikan darah, meng- 
“hilangkan gatel, pedes dan sakitnja. Zalf ini memberikan Hae aan 

at Ora 

gen2: SEMARANG, Toko2 obat ,SHANGHAP” dan Singa 
pore” 

Raja 213.     01” Dil. 

di Pasar Djohar: Toko obat ,A A? Gg. Pinggir 9. -— | 
ATIGA, Toko ebat ,, PO NING TONG” Pemotongan 9. — 
'US, Toko ,,SAUDARA” Pekodjan 11A. — PATI. Toko 

    

(marang N 
Padi Umumnja 

Igang Tekstil Ke 

  

| Ipula beberapa matjam teks 
: cha . 190. 

perang di Tim 
tekstil didjual den: 4 
Yarga tekstil itu disebabkan 
uat, " st DU         

  

GUNG DJAWAB JG SEHAT. 
Dan bukan Kebebasan 
Bertindak sewenang-we- 
nang, korupsi dls. gg 

ATAS USAHA beberxpa orang 
di Semarang baru? ini telah di 
bentuk Lembaga Penjebar 
Demokrasi jang tidak terikat pa 
da partai atau organisasi dan ber 
kedudukan di Kota Besar Semg., 
sedang dimana  sadja mungkin, 
Lembaga itu | akan diusahakan 
pula ena ane Lem, 
baga tsb.. ditempat? lainnja. Lem 
baga Penjebar Faham Demokra 
si bertudjuan mendidik dan me- 

Pi
 

a2 nasional-progressip jg reyolu 
Nee. kritis dan dynamis untuk 
'kepentingan membangun kader? 
jang berfaedah bagi pembinaan 
nusa dan bangsa. Tjara memberi 
kan pendidikan dan pengetahuan 
didasarkan atas pengertian pendi 
dikan jang nasional-demokratis, 
faham demokrasi mana disesuai- 
kan dengan sila kedaulatan-rakjat 
(demokrasi) jang dimaksud dalam 
Pantjasila, demikian diterangkan 
olh sdr. Boerhan selaku ketua da 
ri pada Lembaga Penjebar Faham 
Demokrasi kepada pers Senin ma 
lam jbl. di R. M, Lido Semarang. 

Selandjutnja oleh sdr. Boerhan 
dituturkan tentang maksud . dan 
tudjuan Lembaga tersebut, ialah 
berusaha menjebarkan faham de 
mokrasi dengan menerima grang2 
jang berminat sebagai kader. Tja 
ra Sodn yani maksud dan tudjuan 
itu jalah dengan menjelenggara- 
kan tjeramah2. Sebagai pembitja 
ra? dalam tjeramah2 itu oleh Lem 
baga dimintakan kesediaan dari 
berbagai tokoh politik, kaum tjer 
dik pandai, pemuka2 dikalangan 
perdagangan, perekonomian,. ilmu 
hukum, kebatinan dan mengada- 
kan pemutaran film utk. menda 
pat pengetahuan dis. Dari  tjera 
mah2 itu diharapkan, agar para 
pendengar akan mendapat sekedar 
pengetahuan dan pengertian ten- 
tang pokok masalah2 penting jg 
harus diketahui dengan seksama, 
maksudnja agar . kesemuanja itu 
dapat didjadikan pokok pangkal 
untuk dipergunakan dalam meng 
insjafi dengan sebenar2nja akan 
tanggung djawab seseorang  me- 
ngenai faham demokrasi jang ha 
rus diartikan, bahwa demokrasi 
itu bukanlah kebebasan untuk 
bertindak sewenang-wenang, kebe 
basan untuk berkorupsi, kebebas- 
an untuk mengatjau dls.,. tetapi 
kesemuanja itu adalah harus di- 
artikan timbulnja tanggung dja- 
wab jang sehat dan konstruktip 
dari setiap warga negara dalam 
negara jang berfaham demokrasi 
termaktub dalam Pantjasila. 
Diterangkan selandjutnja, bah- 

wa adalah sudah mendjadi minat 
para pengurus Lembaga tsb. utk. 
didalam maSa dekat ini meminta 
djuga bantuan beberapa orang js 

'#mempunjai pengertian, chusus 

ti
 

# Kn persoalan2 jang  bersang- 
tan,” jaitu guna memberikan 

pandangan mengenai misalnja 
masalah minoriteit dan soal ,,ase- 
1” dan ,,tidak 'aseli” itu. Dari 
tokoh2 dikalangan minoriteit akan 
diminta pula supaja memberikan 
pembahasannja mengenai masalah 
masalah tsb., sehingga dalam ma 
sjarakat akan diperoleh pengerti 
an jang seimbang dan tidak be- 
rat sebelah. Tiap2 tjeramah jang 
penting akan diusahakan untuk di 
Iterbitkan dalam bentuk brosure2 

Ti jual dengan harga semu- 
aja 

  

   

  

        

  

    

    

  

       

  

   
   
   
   

   

      

h2 Supaja dapat ditjapai pe 
tajis “jang seluas?nja. 'Meng- 
ingat: bahwa rentjana usaha Lem 
baga itu adalah mempunjai sifat 
jang Juas terutama ada sangkut 
pautnja dengan penjehatan kepen 
tingan setiap warga-negara, ma- 
ka kepada masjarakat Giserukan 
Supaja sudi pula memberikan ban 
tuannja baik moril maupun ma- 
teriil. Pengurus Lembaga .terse- 

fbut terdiri dari 10 orang anggau 
Ha, jaitu Ketua, wk. ketua: Boer- 
han, Tjoa Tjie Liang, penulis I, 
II: Soetono, Agung Wahono, ben 
dahara I,II: S. Gardjito, M. Noll: 
ketua bag. perlengkapan/wakil- 
nja: .Abdulrachman, Marsoedi:. 
pembantu2: Soemoharmanto dan 
G. Saldi. Alamat sekretariat: Dja 
tingaleh 201 Semarang. 

»KOMISI PEMERIKSAAN 
KAPOK"” TERBENTUK, 

Dalam pertemuan jang dihadliri 

            

    

  

      
         

      

    

       
      

    

     

          

  

   
   
   

sahaan Kapok Djawatengah, Ikat- 
an Eksportir Nasional Djawa Te- 
ngah, OVEIP dan pengusaha? da- 
gang lainnja di Semarang, baru2 
ini telah terbentuk ,,Komisi Pe- 
meriksaan Standaard Monster Ka- 
pok'. KPSMK. diketuai oleh Kon 
trolir. Lembaga Urusan Kapok 
Djawatengah . dgn anggauta2nja 
terdiri dari para ahli kapok, ja- 
lah: Sukardidjacaria dan Tan 
Liat Tiong dari golongan produ- 
sen: N. Allaert dan H. De Roy 
dari golongan Eksportir dan dari 
golongan Makelaar J. HB. Liefveld 
dan Goei Ing Liat, Maksud diben 
tuknja badan itu jalah untuk da- 
pat menetapkan  standaard-mon- 
ster kapok C. dari panenan kapok 
tahun 1956-1957. 

PROGRESS ENGLISH 
4 STUDY CLUB. 

Minggu malam jbi. bertempat 
di Djl. Labuhan 12 Semg. telah 
dilangsungkan peringatan ulang 
tahun ke-II (the second anniver- 
sary) dari Progress English Stuay 
Club. Study Club tsb. berdiri se- 
djak tgl. 4 Nop. 1954 dipimpin 
oleh Hadipurnomo. cs, Adapun 
pengurus jang sekarang diketuai 
oleh Sugiono Hadipranoto, penulis 
Sugihno dan bendahari Srijati Adi 
Sukrisno. : 

KORBAN LEDAKAN, 
Karena mendapat luka2 maka te 

lah segera diangkut kerumah sa- 
kit Ungaran 4 orang pekerdja pa 
berik batumerah. di Bandjarhar- 
djo, Ungaran. Pada hari minggu 
sore itu seorang wanita diantara. 
ke-empat orang tsb. telah mene- 
mukan sesuatu barang jang tidak 
diketahui barang apa itu. Barang 
kemudian dibuat menumbuk batu. 
merah dan meletus. Jang berwa- 
djib telah mengadakan pemerik- 
saan seperlunja. j 

sama NP? nba — -. 

  

  

| Melondjak —Peringotan 
Gabu 

    
BERBAGAI kalangan 

bahwa pasar tekstil pad 

      

Na na K ngan $ 
karena harga tekstil di 

DEMOKRASI ADALAH TANG 

nambah pengetahuan pada tena- 

          

oleh wakil2 dari Persatuan Peru R 

Hasil Undian Uang Besar Djakarta 

  

: Sapa Perlu Disini Ada 

| Pokok pangkalnja kenaikan itu 
pada ur Na na Maen 3 ia 

ndapat beberapa importir jang 
1 atakan, bw ana Aa 
Amerika Serikat jang dikerdjakan. 
oleh 5 negara, jaitu Belgia, Djer 
man Barat, Inggeris, Hongkong 
dan  Djepang utk didjadikan 
tekstil dan kemudian dikirim ke 
Indonesia, tidak akan berdjalan 
lantjar karena 3 negara dari Ero- 
pa tentu akan mengalami kesu- 
litan2 berhubung dengan kegen 
tingan jang timbul di Timur Te 
ngah. Dan kalau toh pengiriman2 
tadi dapat dilangsungkan, maka 
ada kemungkinan pula, pembong- 
karannja di Indonesia mn meng 
hadapi suatu kesulitan pula ber- | 
hubung ngan sikap boikot dari 

oleh Negara. 
SAJA KEMUKAKAN tjon- 

toh di Tjekoslowakia. Pada 12 
Desember 1952 Pemerintah telah 
menerima dan mengeluarkan Un 
dang2 atau Peraturan Negara me 

ngenai Physical Training ' dan 
Sports, saja singkat” Olahraga. 
Dan pada th. 1954 Pemerintah 
menjediakan anggaran . belandja 
sebesar 500 djuta Kroon “untuk pelbagai Serikat Buruh Pelabuhan | ' 3 - unt 

Manan Tn .da! membiajai gerakan .massal itu. 

“Inggeris maupun Perantjis. Sel bibentuklah Pimpinan Pusat, 
hingga d@ demikian pengusaha2 
tekstil di Hongkong TN ang 
melihat adanja kemungkinan baik 
bagi mereka, hingga 'sendirinja 
mulai pegang harga. Dan mereka 
mengetahui pula, bahwa 7595 da- 
'ri import tekstil di Indonesia pa- 
da umumnja didatangkan dari 
Hongkong dan Djepang, hingga 
mereka merasa pegang monopoli 

Regional dan Daerah. Didirikan 
Training C€htres, Sekolah2 Sport, 
Pendidikan “pelatih setjara kilat. 
Semua diwadjibkan berolahraga. 

Mulsi murid sekolah rakjat sam 
pai buruh dipabrik2, pctani2 di 
lesa2, penduduk “dikampung2. Se 

.jang lebih teguh. colahan, militer, pulisi, univer 
5 |. Tergantung dari BDP. | 'itas, organisasinja terang, | di- 

Pertanjaan apakah kenaikan lk»: oleh masing2  bagiannja. 
harga tekstil itu dapat ditjegah | : Sa 
didjawab dgn tegas, bahwa hal|” Buruh diikat oleh” organisasi 
ita dapat dilakukan djika BDP| ii kelompok2 pabrik jg. sepa- 

k devisen setju- Pn , BN lantjar ser- | lan, miszinja perkumpulan2 :g. 
ta tidak mengeluarkan peraturan2 |bernama ,.Banik” atau  ,,Spar- 
jang berliku-liku, Kini persedia- 
an tekstil masih tjukup besar. 

Selandjutnja dari kalangan Ga- 
bungan Pedagang Tekstil di Sema 
rang didapat kabar, bahwa kepa- 
da para anggautanja diandjurkan 
utk tetap tinggal tenang dan dja 

.ngan gelisah atau mengadakan 
spekulasi jang dapat mengakibat 
kan hal2 jang kurang tepat. Te- 
tapi apakah andjuran jang baik 
tadi dapat ditaati, hal itu tergan 
tung pula kepada keadaan setem- 
pat. 

tak” untuk buruh industri2 me- 
in dll, ,Jiskra” utk. buruh tek 
ti, gelas, kulit, dll. pabrik, ,,Dy 
zamce” utk. buruh transport, per 

hubungan, listrik, dll., ,,Slavej' 
utk: buruh bahan makan, “perda 
'angan, koperasi, dll. dan jang 
'ain adalah ',,Slovan”, ,,Lokome 
iva” dan ,.Slavia” utk. pelbagai 

matjam golongan pabrik atas kan 

tor, sehingga semuanja ada 9 
»rganisasi olahraga besar jang 
mengikat buruh? itu “diseluruh 
Negara. Tjekoslowakia pendu- 
Jaknja antara 13 djuta. 

Kalau importir ,,menjerbu” 
barang? dipasar?. . 

Lain kalangan pedagang menja- 
takan, bhw sangat mungkin ber- 
hubung dgn keadaan di Timur Te 

, -bebera: importir | akan g 1 
Pa Teng utk ,.me-| Jang ikut aktif dalam olahraga 

njerbu” barang? jang dikira menlini tidak kurang dari 2 djuta 
dapat untung kelak jang merupa 
kan spekulasi. 'Tanda2 demikian 
tadi belum nampak tegas di Se- 
marang sekalipun sudah terdengar 
suara2 jang bermaksud demikian. 

srang, tua muda, wanita-pria. Se 
mua itu dipimpin oleh Panitia 
Negara urusan Olahraga (State 
Committee for Physical Training 

and Sports). 

Diumlah 'stadion besar ada 14 
buah (sepakbola dan 'atletik), Ia 

— Bahan? pembangunan harga- 
nja masih merosot. 

Dikatakan seterusnja, bahwa ki 
ni bahan2 pembangunan seperti   semen. .dil. harganja masih belum (pangan sepakbola 4922 buah, 

naik Siau “kuat, demikian. DUIA |gymnasiun9:14940 dan.“ beratus2 
barang2 onderdil sepeda maupun (:”,. : € 
sepeda jang di'import dari Bropa KOlam renang terbuka. maupun 
belum nampak adanja suatu ke- beratap. 
naikan. Pun harga camelpa ma- . San 
sih tetap tidak berobah. juga : f 

lain2. barang belum nampak ada-  GEMBONG2 OLAHRAGA jg 
nja gontjangan2. Semua itu dika telah mengharumkan Negara 
takan. berkisar kepada seretnja 
peredaran uang jg belakangan ini 
sangat terasa diantara kalangan 
para pedagang maupun importir. 

Tjeko tidak sedikit,” diantaranja 
Emil Zato Dolezal, “ Dadak. 

“ i Skobla dan ma 
   
   

    
   

Demikian keterangan2 jang dapat : boniak 2. ahr -da 
dikumpulkan oleh wartawan tuan sin 2 NS 3 La Ta 2 
hari Senin jbl. 5 bat merap hubungan bang 

| 5 Soal “beras. |sa2, dapat harumkan — Ne- 
Lebih djauh mengenai situasi 

beras dari kalangan jg mengeta-' 
hui dikatakan, bahwa kedatangan 

gara, dapat m mpererat “persau 
daraan dan perdamaian dan utk. 

beras sebanjak 3000 ton dari Bir|sepentingam dalam negeri dan 
ma di Semarang baru2 ini tidak |ssmbangunan, rakjat jang sehat 
dapat mentjukupi kebutuhan dan 
kalau permintaan? fihak jang ber 
sangkutan tidak dibatasi, maka 
beras tadi dalam tempo 15 hari 
tentu habis. Beras dari Amerika 
dikatakan tidak mungkin didatang 
kan di Pelabuhan Semarang, ka- 
rena sedikitnja kapal jang meng- 
angkutnja harus dapat memuat 
10.000 ton jang. berarti, bahwa 
Charter-ship jang mengangkutnja 
tidak dapat menunggu terlalu la- 
ma utk membongkar beras tsb. 
di Semarang, mengingat keadaan 
Pelabuhan Semarang. Karena itu, 
maka kebanjakan beras jang. di- 
bongkar di Pelabuhan Semarang 
adalah beras jang didatangkan da 
ri Birma. Dalam- bulan Nopember 
ini akan tiba di Pelabuhan Sema- 

tan sportief itu tak ketjil nilai- 
nia. Biaja untuk menggerakkan 
olahraga memang besar, tetapi h. 
silnja tidak kefjil “pula. - Djuga 
dalam hasil keuangannja, kalau 
toh oraxg.. hanja “ memikirkan 
uang”, . 

& ? 

DI INDC./ESIA tidak sukar 
menggerakkan itu. Asal Negara 

suka memberi biajanja.  K.Od. 

dan Toporganisaties sudah  tju- 
kup untuk mulai "menggerakkan 

slahraga disemua lapisan “ masja   rang 4 buah kapal jang mengang. | "4kat. 
& Tab, Kurana 8.000 ton 1g BI Pimpinan, modal, sukur ada 

. berarti, bahwa utk sementara ke- | sy /IyoIns 5 # 
adaan beras di Djawa Tengah da- Abg Si ee d Na 
pat tertolong ' demikian ketera. SCtidak2nja PP 'apat mulai 

den. besar-besaran disemua sekb 
lah. Memang ada “mata peladja- 
ran olahraga itu, tetapi tidak in- 

“ensip. Tjobilah misalnja dgni 
satu “demonstrasi, Saptu-pagi, . se- 

3ug3 murid lelaki berbaris dan 
erlari didjalan-raja. Murid wa- 

Isita gerak-badan. bersama disatu 
.mpat terbuka. Tentera, Pulisi, 

Pegawai begitupun, “ Saptupagi: 

Lari selama setengah djam. 
Bersama2. Mungkin djuga ak 

i lari ini, dapat merapatkan per 
ahabatan, saling mengenal dian- 
ara pegawai ' semua djawatan, 

lan sukur bisa mengubur - per- 
engkaran2 soal remeh-temeh. 

Aksi perlu dimulai. Teori 
'ah tjukup. 

ngan tsb. jang achirnja dikata- kan, bahwa kini harga beras hulu 
slijp sudah mentjapai angka Ik. 

P. 3,80 per kg. Sekalipun spe- 
kulanten beras dikatakan ada, te 
tapi pada umumnja sikap mereka 
itu tidak  banjak mempengaruhi 
peredaran beras. 

“TJIREBON 
“RANGKAIAN PEMBERANTA- 

SAN KORUPSI. 
Ditangan Pengadilan Negeri Tji 

rebon kini ada beberapa buah per 
“Kara korupsi, jang menurut tudu 
'han2 dilakukan oleh pegawai? ne 
geri. Dalam rangka pemeriksaan 
korupsi ini pada tgl. 8 Nopember 
j.a.d. Pengadilan Negeri Tjire- 
bon akan bersidang untuk meme 
riksa soal ketjurangan keuangan, 
jang menurut tuduhan dilakukan 
oleh T. pegawai Djawatan Pene 
rangan Kotabesar Tijirebon. Ter 

Su 

tk 
SENI DAN BUDAYA. Pun ini 

1anja dapat berkembang dan ber dakwa T. ini beberapa waktu telat Belina san 
belakangan telah pernan diperik Mai lezat apabila dibimbing .sa pengadilan setempat, tetapi per) ngsung oleh Negara. . Dibiajai ikaranja hanja bersifat sumir, sel enuh:  Djawatan Kebudajaan. “dang perkara jang akan diperik | » : $ 
sa pada tgl. 8 Nopember itu su MKN Ta entah apalagi P3 |dah meningkat mendjadi perkara| umpulan2 setengah resmi “dan 
:jang agak berat, 2 ang mendapat bantuan uang da Disamping itu Pengadilan Ne- L Pemerintan, sudah  tjukup ba geri Tjirebon akan memeriksa sk Aa . pula Sj. seorang pegawai 'kantorf 'ak- Tetapi kalau suka terus 
|Tilpon  'Tjirebon, jang dituduh |erang memandang kedalam, ten 
menggelapkan uang djawatan se 

| besar Rp. 80.000 lebih. Menurut 
sumber surat kabar ini di Tjire 

Uu semua mengakui bahwa ha 
ilnja belum memadai. Tidak se 

bon, fihak jang berwadjib dewa Pserti “diharapkan. Demokrasi? sa ini sedang giat melakukan pem Diadi bi | “iri i Iberantasan — korupsi. Akibat ini ki NT nu ia ae al imenurut. laporan2  penjelidikan |'arJat: 
itu sudah diketahui ada beberapa 
orang pegawai negeri lainnja di 
samping jang tersebut diatas, jg 
telah didengar keterangannja di 
Me ketjurangan2 keuangan 
itu. k 

Dalam hal ini tidak "mungkin. 
Lagi pula Bimbingan Negara fi 
lak berarti mematikan “atau me 
tekan apa jang hidup dimasjara 
cat. Djustru sebaliknja. . Mem- 
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     ea Laporan Perdjalanan (9): Di Eropah Timur 
- |Olabraga Dan Budaja Sangat Dipentingkan 

»Pool Seat Budaja« ? 
— Geledek Andjuran Mengubur Fartai2 
DALAM KANGKA pembangunan totaal dari suatu Ne 

gara, terang bahwa OLAHRAGA DAN BUDAJA termasuk 1 
tjabangnja jang penting. Semua itu saja saksikan di Sovjet 
Unie, Jugoslavia, Tjekoslowakia dan RRT. Gymnasium, stadi 
on, swimmingpool, lapangan terbuka, selalu saja lihat disemua . 
tempat jang dikundjungi Presiden. Ini tidak mengherankan, 
sebab semua biaja untuk memadjukan olehraga dan budaja 
itu dipikul oleh Negara.- Dipimpin oleh Negara. Digerakkan 

bantu, menjuburkan, 

bat. 

rawunnja, entah Pelukisnja, 

ang Filmnja (kalau benar ada 

Bintang), dil. Pendeknja 
ang hidup dari ,,seni Budaja” 
selum terhormat dalam arti ma 

teri. | 

Sudah tentu, seni dan materi 
sgak djauh djaraknja. — Artinja 
rang seni tidak semata? untuk 
nateri (uang). Namun, bagaima 
».pun dikata teorinja, toh hidup 
ajak itu sewadjarnia”. 
SUDAH TENTU PULA, mak 

ud saja, bukan supaja semua 
rang seni mendjadi ,,pegawai ne 
eri. Bukan demikian" maksud- 
'a. Sebab biasanja, ,,seni pega- 
wal negeri” mendjadi mati”. 
fetapi ,,Pool Seni: Budaja. Ne- 
rara” dapat menghidupi Sastra- 

wan, Seniman dari matjam2 bagi 
in, Opera, Balet, Tari, dll. Saja 
'ahu Bank dari pihak Pemerinteh 
sanjak mengeluarkan kredit utk. 
alah satu tjabang seni itu. 

Itu terlalu. komersil, sehingga 

ebenarnja seniman  seniwatinja 

endiri gigit diari. Sekedar “ ho 
a0rarium. Madju tidax.- Mundur 

tidak, 
Terangi:: bahwa 

'angsung dari Negara  dibutuh- 
kan, Pimpinan jang hidup,  dy- 
namis, penuh inisiatip,  djudjur. 
-Dan ,,rentjana”, 

Pimpinan   
sk 

DARI UDARA JANG . TE- 
RANG benderang ada suara ge- 

ledek menjambar. 'Suaranja mem 
bikin tertjengang, bingung, me 
maksa. Geledek jang  berbunji 
sInatikan partai2” memaksa 
arang berpikir, berusaha, ' mene 
jaah dan tentu sekali akan lebih 
mendalam. : 

Sampai perdjalanan 
Iiialam negeri: Djanuari - 1956 
Sung Karno adalah djelas  se- 

orang pemimpin Gemokrasi sam 

keliling 

as sekali. Apakah 

SAJA DAPAT MEMPASTI- 

dju diktatur dan tidak terpenga 
ruh oleh hasil 

hasil. Lalu 

pikan”: semoga 

rikan jg baru Iagi. 
Sebenarnja 

kap . masabod 
kan djuga: Lebih 
mendengarkan 
mentara orang 
diri pemimpin 
partai ig 
bagi diri sendiri atau 
poknja lewat 
uasa. 

ketjurangan 

atau 

melihat  seretnja 
banjaknja duit hi 
sebelum. mendjadi 
suan disemua lapangan, ini 

KELUAR NEGERI 

sengadja menggema. 
mnaunja Bung Karno? 

semua 
nokrasi ini, Pedatonja di 
lung Selasa dalam ini, 
Nopember di 
kan Konstituante) dan rapat rak 

Ban: 

hana. Melaksanakan benar2 PER 
SATUAN - BANGSA INDONE- 
SIA jang berpuluh tahun diimpi 
kan itu, agar Supaja dengan Per 
satuan itu bangsa dapat mem 
bangunkan Negaranja sepesat2- 
nja. Bahwa untuk pelaksanaan itu 
Tibutuhkan Pemimpin2 kuat dan 
diudjur betul2, ini bukan perta 
njaan Jagi. 
Alangkah baiknja kalau Bung 

Karno pribadi turut aktip dalam 
Pembentukan Persatuan itu. Ja, 
kalau perlu, tidak di Istana? lagi 

KEDIAMAN2-NJA Pemimpin Pemimpin Sovjet Unie, Presiden Tito, Ketua Mao, P.M. : | Chou En-lai, dil, memang hebat, ba- gus. Tetapi tidak di Kremiin, 
stana  Dedinje (Jugoslavia),  ti- dak di Istana Radja2 (RRT). |Bekas2 rumah2 Tsar, Radja2 itu hanja untuk rapat2, tamu2, dan 

museum. 
Marilah kita dirikan Gedung Agung jg terindah dan terbesar bagi Presiden. Republik Indone- Sia, asal djangan ditempat jang 

sekarang. 
Barangkali ada baiknja. Bekas 

rumah ,,G.G.” ig pekerdjaannja 
memang memetjah-helah — tidak 
tiotjok untuk Presiden R.I, jang 
krandjingan Persatuan Bangsa- 
nja. Sekarang ini, kiranja,' kare- 
na terpaksa tidak ada tempat 
lain, makanja disitu. Lemah dan 
rumah ada jg membawa djaja, 
ada pula sebaliknja, Pertjajalah, 
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memperne 

Sampai sekarang boleh dikata 
dak ada seorang senimanpun ig 

aidupnja sudah lajak. Entah Sas 
en- 

tah Penarinja, entah Penjanjinja, 
sntah Pengukirnja, entah  Bin- 

orang 

sekarang su 
dah berobah? Apakah ada penga 
uh dari penindjauannja keluar| Keadaan para Anggota Polisi jg Pemasan negeri? mendjalankan tugas "jang berat "3 7 kpr : £ terutama didaerah jang belum 

za aman, sedang tempat2 pos mere 

KAN: TIDAK. Pasti tidak setu 

perdjalanan ke- 
luar negeri: Sebelum Pemilihan 
Umum Bung "Karno selalu 'mengf 
andjurkan-supaja partai2 dapat 
bersatu, artinja dapat ditipiskan 
djumlahnja. Seruan ini tidak ber 

1 mendjelang P.U. 
Waktu itu Bung Karno "memim 

Par sesudah P.U. 
partai2 itu dapat tersaring dan 
hilanglah partai2 ketjil dan tidak 

djumlah partai masih terlalu be 
sar dan. tetap ada hasrat mendi 

.Seben: rakjat biasa men 
diadi djengkel, setidak2nja bersi 

oh jg .membahaja- 
djengkel lagi 

: se- 
Jg menamakan 

se anggauta 
mentjari untung besar 

£ sekelom 
kawan2nja jg ber 

Tentang ketidak-puasan kita 
pembangunan, 
lang  didjalan 

pabrik, kele 

deh selalu digembor?k E. LUM PRESIDEN BEAN Bg 

: Ek 
GELEDEK ITU DJADINJA, 

lengan maksud tertentu, dengan 
Bagaimana 
Saja kira 

entu bukan hendak melenjapkan 
partai dari mukabumi de- 

Bandung (pelanti- 

sasa Il Nopember di Sukabumi tentu akan memberikan  pendje | asan lebih djauh. Saja kira mau Wa selain pertundjukan amal nja Bung Karno ini sangat seder 

  

  

— PEKAN OLAH-RAGA KEPOLISIAN — 
Hari Sabtu jbl. dilapangan Ikada Djakarta telah diadakan upatjara 
pembukaan Pekan Olahraga Kepolisian Djakarta Raya dan Seki- 
tarnja tahun 1956, jang antaranja djuga dihadliri oleh Kepala Dja- 
watan Kepolisian Negara Sukanto, Pada gambar atas tampak 
defil& para peserta dan gambar bawah ketika para peserta sedang 

- mengutjapkan sumpah olahraganja, 

Ir. Han Swie Tik Me- 
ngaku Telah Meludahi 
:Kapten Dr. Harjono" 
Tetzpi/'Kotakan Bahwafla Lebih Dulu Di- 
ludahi — Tak Bermoksud Menghina Ang- 

z . ketan 5Darat -- Perkaranja Hari Senin 
Mulai Diperiksa 

PERKARA IR. HAN SWIiK TIK kontra kapten dr. Har 
jono jang telah menimbulkan ,,heboh” dan suasana hangat d' 
Djakarta beberapa waktu ji. dengan terdjadinja peristiwa2 pe 
nembakan2 terhadap gedung ,,Mascotte Motors” di djl. Men 
teng (Djakarta) hari Senin mulai diadili Pengadilan Negeri 
Djakarta. 

Terdakwa dibela oleh penga- 
tjara dari Surabaja R. Hadisu- 
darmo  Djojopranoto. Ir. Han 
Swie Tik direktur N.V. "Super 
Motor Coy” dituduh melakukan 
penganiajaan dengan akibat luka 

IJILATJAP berat atas kapten dr. Harjono: 

KEPALA K.P.K. BANJUMAS ME imenghina seorang pegawai dlm 
NGADAKAN PENINDJAUAN. ' 'djabatannja dalam hal ini kapteri 
Kepala Polisi Karesidenan Ba- Harjono dengan djalan meludahi 
Na jang Hop Sa muka orang tsb.: serta menghina 
saris esar OLiISi  . 2 | 1 S AN 

dengan diikuti oleh Kepala9 Ba jalat Negara dalam hal ini teruta- 
gian dari Kantor Polisi Karesi- Ima sekali kesatuan Angk. Darat. 
Idenan tsb. dalam bl. Oktober 1956 Dalam pemeriksaan - pertama 

ini terdakwa Ir. Han Swie Tik 'jl, telah mengadakan penindjauan 

Be ea aeatan n ria pokoknja mengakui terus terang 
erah. jang belum aman dalam|felah  meludahi dan memukul 
Kabupaten Tjilatjap. kapten dr. Harjono, tetapi me- 

njangkal bahwa ia bermaksud 
untuk menghin, alat negara: dan 

Penindjauan sematjam itu da 
lam bl. Nopember 1956 ini akan 

kesatuan tentara Republik Indo- 
resia. Menurut terdakwa Ya me 

dilandjutkan didaerah Kabupa- 

ta 
ten Bandjarnegara sampai ke 

pos2 | jang ada didaerah pegunu- ludihi dan memukul karena ka- 
tanja ia lebih dulu ditudahi dan 

ngan jang perdjalanannja memer 

dipukul “oleh: kapten. dr. Harjono 

  

(Aneka Djateng| 

    
lukan dengan naik kuda atau ber 

pai matiZan. Sama sekali tidak Olalan kaki. Ne Pena en. 1 & : k ala . sud. penindjauan ini: jalak | dam balara catanja Aa sanga .seka Ten nana Oam," bobok untuk mengetahui dari dekat ke Hj, ridak tahu,.orang jang diludahi rintah militer atau bentuk pemelag 2 Ni Dolisi ti Dean pi any eni takan Tik. TA AG : Lan : He. ladaan Tnggota2 iBolisi “jang. here Ian dipukuhia Uu seorang ang intahan lain jang hanja dipe-|da di pos2 dan. tempat? pertaha' ant Angkatan Dirdt oi ala gang sekelompok orang. Ini djeluan serta keadaan daerahnja. Hara 5 5 tas 1 
Dalam penindjauan kedaerah. Tji 

  

   nan 
GEMUK LANGSING. 

Menurut teori seorang dokter 
di Singapura, wanita2 jg hidup 
bahagia dlm perkawinan, badan- 
nia umumnia lemu-lemu. . 

Sebaliknja, djanda2, wanita2 jg 
berdiri sendiri, terutama djanda2 
tjerai, badannja  Tangsing lang- 
sing. 

Raden Aju Sir-pong jg badan- 

  

'Inja serba ukuran bokser heavy- 
weight itu, lantas tanjak sama 

| Sir-pong: ,,Kaluk saja kepingin 
langsing, mas, apa saja musti 
djadi djanda dulu?!” 

Sir-pong nggak berani djawab, 
tapi katanja kok terus... putjet. 

SETINGGIL SOLO, 
Seorang pembatja wanita dari 

Solo chawatirkan pengaruh2 jg 
tidak baik dari kehidupan orang2 
gelandangan jg mondok disekitar 
Setinggil atas murid2 sekolah jg 
kebetulan sekolahannja ditempat- 
kan di Setinggil tadi. Orang2 
gelandangan dari kedua kelamin 
ini, kata pelapor wanita tadi, se- 
ring tidak malu2 mengumbar ba- 
dan, dan omongan2-nja sangat 
tidak pantas didengarkan oleh 
orang2 adab, apa lagi oleh anak2 
ig masih ketjil murni. 

Saran wanita tadi: 
tidak mungkin orang2 

apakah 
gelanda- 

dak-tidaknja sekolahan tadi dibe- 
ri pagar jg baik seperti Gadjah 
Mada di Jogia? : 

Sir-pong tiuma mau teruskan 
2ena ini kepada pak Walikota 
Moh. Saleh. Dgn tambahan, ka- 
'uk bisa bikin trottoir jg hebat 
berkilo-kilo meter sepandiang dja 

tan Slamet Rijadi (tiotiok dina- 
makan trottoir sengaol atau trot- 
toir-serimbit, pak Wali!) masa- 
kan bikin pager Setingail utk 
selamatkan murid2 sekolah tidak 
bisa? 

Ja, toh, pak Saleh! 

(Yenpag 
  

KES.- OLYMPIC A.S. 
“yg 

DG. 6—. 
    

  

KAN KES. 
HONGKONG 

Dalam pertandingan sepakbola 
persahabatan, jang diadakan di 
Taipeh baru2 ini, kesebelasan 
Olympic Amerika, jang dalam per 
djalanan menudju Melbourne sing 
gah di Taipeh, telah berhasil me 
ngalahkan kesebelasan ,,Eastern”', 
djuara kompetisi Hongkong, dgn 
angka 6—1, demikian UP. : 
Menurut rentjana selandjutnja, 

pada tanggal 12/11 jang akan da- 
tang regu Olympic Amerika itu 
akan bertanding di Singapura me 
lawan kesebelasan Komb. ,,Singa-   pore Civilians/Services”, dan ke- 
mudian ditunggu kedatangannja 

i Djakarta pada tanggal 13/11 
utk "mengadakan pertandingan me 
lawan, kesebelasan. PSSL, jz akan 
diutus ke Melbourne, .. bertempat 
distadion Ikada pada tanggal 
16/11 j.a.d. 

  latjap jang mendjadi 
ialah: 

perhatian 

ka sudah sama buruk dan rusak, 
namun mereka melakukan tugas 
nja itu dengan 'sewlangat. 

KLATEN —-—- 
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"BERANGKAT KE DAERAH 
TRANMIGRASI. 

32Keluarga jang terdiri dari 
83 djiwa, baru2 ini telah berang 
kat ke daerah tranmigrasi .de- 
ngan beaja sendiri. Keluarga 'tsb 
berasal dari daerah2: KI. Sokori 
ni, Borongan, Barakan, Kepurun, 
dan KI. Ketjemen, semuanja dari 
Ketj. Manisrenggo. 

Gelap:Bisa 
Seluruh   tjurian2 aliran listrik. Dengan berarti (itu waktu sampai adal. Karena keberangkatan mereka | 

: itu atas tanggungan mereka sen karta kini lah ,overbelast.” Saat An ad Tetapi sesu' diri, maka. untuk mengurus sega na an 2 Pe "ita a -U. terlaksana ternjatalia sesuatunja, mereka memben- 
berlangsung terus maka dikawa- 
tirkan pada suatu saat transfor- 
mator2 akan dapat terbakar, hing 

"gak akibatnja tidak hanja akan di- 
rasakan oleh “Surakarta sadja, 
akan tetapi djuga diseluruh Dja 
wa-Tengah. Kechawatiran itu le- 
bih2 lagi dirasakan, karena apa- 
bila transformator2 itu terbakar, 
maka keadaan listrik tidak mung 
kin ditolong. dalam waktu jang 
singkat, karena tidak ada trans- 
formator lain sebagai gantinja. 

Th. J. Moen Kepala  Solosche 
Electriciteits Maatschappij (SEM) 
Surakarta, jang baru2 ini menga- 
dakan tjeramah didalam pertemu- 
an mingguan Kotary Clup Sura- 
karta itu a.l. menjatakan bahwa 
kebutuhan aliran listrik di Sura- 
karta sangat besar. Djumlah kon 
sumen pada waktu ini ada 18.000 
jang sebenarnja sudah tidak mung 
kin ditambah lagi, sedang kebu- 
tuhan sebenarnja ditaksir ada Ik. 
40.000 konsumen. Ditambah dgn 
pemasangan2. gelap dan. pentju- 
rian2 aliran listrik, maka keadaan 
,electrische voorziening” di Sura- 
karta sekarang ' benar2 . telah 
»Overbelast'. Hal ini sangat tera- 
sa apabila ada Maleman, atau pe- 
ringatan2 jang memerlukan aliran 
listrik lebih banjak (seperti misal 
nja pada peringatan hari2 kemer 
dekaan), jang mengakibatkan bah 

tuk sebuah Panitya jang susunan 
nja sbb: 
Ketua I/II. sdr2: Suharto/Wong 

sosukarto, penulis: Sugijono, per 
tanian: ' Tjiptogijono, Kesehatan: 
Wirosumarno, dan Tulabi. 

Bisa diketahui disini, sekali- 
pun mereka itu berangkat dengan 
beaja sendiri, tetapi dalam soal2 
Jang mengenai urusan perdjala- 
|nan tidak lepas dari pertanggu- 
ngan djawab Djawatan Transmi 
grasi Surakarta. 

PURWOKER TO 
P.P.P.R.I. MENGADAKAN 

USAHA : AMAL. 
Pada hari Minggu tgl. 4 Nopem 

ber 1956. distadion Widada Pur- 
wokerto oleh Panitya Usaha Amal 
dari P.P,.P.R.I. (Persatuan Pega 
wai Polisi Republik IndoneSia) 
Daerah Barijumas telah diadakan 
pertundjukan kepandaian — naik 
sepeda motor oleh Kepolisian dg 
dipungut  bajaran. 

Hasil dari pertundjukan tsb. 
akan digunakan untuk menjo- 
kong: Keluarga Anggota Perintis 
dll.nja jang gugur, pendirian Ta 
man Kanak2 dan tempat bersalin 
"Bhayangkari", korban  kekatjau 
an/kelaparan dan djanda Polisi 
jang belum terima pensiun.   

i 10, Perlu diketahui, bahwa. pertun wa ,,spanning” aliran listrik sa- nanti 10 djukan dari Kepolisian tsb. pada ngat Peabpa . 
tgl. 14 Nopember 1956 j.a.d. akan Menurut Th. J.. Moen, pemasa- dipertundjukkan djuga dalam 
konperensi Kepolisian seluruh In 
donesia di Semarang. 
Selandjutnja diterangkan, 

ngan2 gelap maupun : pentjurian2 
aliran listrik itu tidak semuanja 
disebabkan karena memang senga 
aja ingin! mentjuri, akan tetapi 
kebanjakan karena ' mau minta 
tambah aliran atau mau minta pe 
masangan baru, jang tidak mung 
kin dilajani oleh pihak S.E.M. Hal 
ini ternjata sekali, bahwa apabila 
mereka itu' diketahui melakukan 

bah- 
se 

matjam itu oleh P.P.P.R.I. Dae- 
rah Banjumas diadakan djuga usa 
ha-usaha lainnja untuk keperluan 

"sosial tersebut. 

perbuatan itu dan disuruh mem- 
| BREBES bajar utk aliran listrik jang telah 

Het dipakainja, mereka itu membajar 
KOORDINASI STAMP VERGUN dgn sekaligus, 
NINGHOUDER DIDAERAH Akan tetapi berhubung dengan $ BREBES. bahaja bhw seluruh masjarakat 

Dari Brebes dikabarkan, bahwa Jakan merasakan kerugiannja apa- 
dalam usahanja untuk mentjukupi (bila transformator? jang ada sam 
kebutuhan bahan makanan. teruta pai terbakar, karena tidak ada 
ma. beras dalam menghadapi mafgantinja, maka pembitjara memin 
sa petjeklik dewasa ini, oleh Pelta -perhatian masjarakat seluruh- merintah Daerah Kabupaten Brelnja agar ikut serta berusaha mem bes kini diadakan koordinasi ada|brantas, atau setidak2-nja mengu 
nja vergunnighouder (mereka jg. Irangi pentjurian aliran listrik itu. mendapat izin pembelian. berasiDemikian a.l. Th, J. Moen. 
JUBM) dengan djalan menjatukan 
mereka itu, Gerakan. tsb. dengan 
maksud untuk meringankan bea 

Latte 

RAKJAT DAN OPR MENEMU 
KAN SENDJATA API. 

ja2 pengangkutan beras jang bi 
asanja diambil diluar daerah Ka 

Dari Pemalang dikabarkan, bah 
wa pada tgl..31/10 jl. Pak Dar- 

$ 

bupaten Brebes. Dengan ' demiki 
an selain membawa stabilisasi 
barga jang telah ditetapkan pun   
  

  

“Djateng': - el 
Transformator? “Bisa Terbakar — Di Solo 

Banjak ,,Lengganar2 Gelop" 
SUDAH SEDJAK beberapa waktu ini Rotary 

karta dengan ',,ernstig” memperhatikan keadaan selectrische voor- 
ziening” di Surakarta, karena banjaknia pemasangan2 gelap di 
beberapa daerah dalam kota Surakarta maupun banjaknja 

  

gan' Listrik 
Bahajakan 

Clab Sura- 

pen- 
banjaknja pentjurian2 aliran dan 

pemasangan2 gelap itu, maka ,electrische yoorziening” di Sura- 

adi 
SIARAN RADIO R. 

(SEMARANG, 8 Nop. 1956: 

EH: 

Djam 06.25 Indonesia Djaja. 
07.10 Orkes Joe Loss. 07,301 O.K. 
M. Sagi. 13,15 Radio Orkes Sura 
karta. 13,45 Rajuan Danny K 
14,10' Irama ringan, lano 
Tunggal. 17,00. Dongengan kanak 
kanak. 17,30 Peladjar dan Sastra. 
18,00 Pengadjian. 18,15 Serba Gem 
bira. 18,30 Ruang ALRI. 18,45 Ser 
ba Gembira  (landjutan). 19,30 
Irama Bersama. 20,30 Hidangan 
Periang Sukma.. 21,00 Mimbar Is- 
lam. 21,15 Dari dan untuk Pende 
ngar. 22,15 Dari dan untuk Pende 
ngar (Jandjutan). 23,30 Penutup. 
SURAKARTA, 8 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 

Genderan pagi (landjutan). 13,10 
"Sekitar lautan teduh. 13,40 Musik 
(Ballet. 14,10 O.K. Puspa Harap- 
jan. 17,00 Dunia anak2. 17,40 Varia 
Djawa. Tengah, 17,50 Ruangan Pe 
muda, pemudi. 19,45 Mimbar Islam 
20,30 Irama. Indonesia. 21,20 Pus 
pa Ragam oleh ROS, 22,15 Irama 
Padang Pasir. 23,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 8 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Lagu2 Barat. 06.35 

Lagu2 Kanak2. 07,20 Djenaka 
Sunda. 07,30 Petikan Gitar. 07,45 
(Bagi Gembira. 13,10 Njanjian Pe 
irantjis. 13,45 Ratna Sumarsih dan 
| Mien Sondakh. 14,10 Musik Siang. 17,00 Hidangan Sore. 17,40 Terke 
nal dan Digemari. 17,55 Pengadji 
an. 18,15 Untuk Keselamatan 
umum, 18,30 O.K. Tjempaka Ba 
ru. . 1940 Njanjian Seriosa. 20,15 
Musik Salon. 20,30 Siapa Tahu...? 
21,15 Mimbar Islam. 21,30 Motjo 
pat diseling Genderan. 22,15 Mo 
tjopat diseling Genderan (landju 
tan). 23,30 Penutup, 
DJAKARTA, 8 Nop. 1956: 
Waktu  Ditjetak Atjara Belum 

Datang. 
TJIRBBON, 8 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Geraldo. 06.35 Irama 

lama. 07,10 Hawsiian Gembira. 
07.40. Irama. Djoget. 13,10 Permai- nan Piano. 13,40 Orkes Kr. M. 
Sagi. 141 Orkes Gumarang. 17,00 
Peladjaran Njanji. 17,30 Siaran 
A. P. 1815 Jack Simpson, 18,25 
Channet dengan Pianonja. 19,9 
Angklung Den Pasar. 19,30. Mim- 
bar Islam. 20,15 Instrumental, 
20,30 Trio Panti Pemuda. 21,15 Pendidikan Masjarakat. 21,30 Ia Z£u2 Melaju. 22,15 Orkes Kr. Sang kuriang. 23,00 Penutup. 

   

  

  

mempunjai maksud agar. supaja Ian penduduk : desa - Kemuning tiap2 idzin pembelian beras itu, Ketjamatan  Ampelgading Pema- diharapkan semua beras jang di lang pada pagi? benar hendak PATI belinja itu benar2 dimakan oleh mentjangkul tanah ladangnja, te rakjat didaerah itu, Menurut ke Jah menemukan seputjuk “ sendja  “—oomos terangan,, didaerah | Kabupaten ta IE. dan beberapa potong pa . BERGULAT DGN HARIMAU. Brebes terdapat. 138. pemegang kaian serta sebuah kantong temy Pada tg, 81/10 jl. Suratmin se- idzin pembelian beras (stamp ver pat beras. Untuk selandjutnja ba orang petani didaerah Kajen Se gunninghouder), Jang menurut rang? tsb, diserahkan kepada jg |latan Pati telah terlibat dalam djatah sekurang2nja memperoleh berwadjib. Pada hari itu  djuga pergulatan dgn seekor harimau bagian sebanjak Ik. 1.200 ton se serombongan ” OPR jang sedang (tutul sehingga Suratmin mende- bulan. 3: mengadakan patroli disekitar de!rita luka2, Untung Suratmin da- Na Aa MV. S8: Kemuhing telah. menemukan pat menghindari maut, Jang ke HARGA EMAS. seputjuk senapan model Djepang mudian harimau tsb terbunuh (Chusus untuk ,,Suara Merdeka”) bersama. 4 butir pelurunja dan oleh rakjat disekiftarnja jang me- SEMARANG, 6 Nop. 1956: sehelai | sarong jang didapatkan ngedjar larinja harimau 'itu. Me- 24 karat: djual Rp. 52,— ditepi sungai. Diduga barang? nurut keterangan pergulatan itu beli... «Rp, 51,— serta sendjata api jang diketemu terdjadi sewaktu Suratmin mentja 22 karat: djual ... . Rp. 47,— kan tsb. ' adalah milik serombo-|ri air minum didekat suatu su- beli Rp. 45,— lan jang baru2 ini memasi F Utk. harga emas Djakarta, Me 
dan dan Luar Negeri, hari ini 
kami tidak menerima tjatatannja, 

sa Kemuning jang setjara 
dadak mereka itu Melarikan diri 
akibat serangan OPR, 

iki de ngai Sidak djauh dari Iailangnja, 
men dan mengjampai binatang tsb jg 

jtelah siap akan 
nam 

menerkam diri- 

ngan ini dipindahkan, atau seti- 
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Komunike tadi mengatakan ba 

me- 

rut kor 
hnangkis 
Said 

gagal dalam serangannja dan 
mentjoba menjelamatkan sisa? 

| Tadio resmi Inggris di Cyprus 
mengatakan, bhw. segala pesawat 
terbang jang.ikut mendjatuhkan 
pasukan? pajung Inggris dan Pe 
rantjis itu telah. kembali ke-Cy 

Kerahkan Beribu? 'Tentara Psjung 
h'Terusan Suez-Penduduk Port 

'djurkan Supaja Mengungsi oo” 
bahwa komunike komando 

MT hari Senen mengatakan, 
bumi Mesir. Penduduk kota 

nggelamkan tiga kapal lagi di Terusan Suez, djadi djum 
u rintangi pemakaiannja oleh kapal2 'pihak  Pelartaga 
diantaranja veteran2 dari perang Indotjina terdjun dari pe 

Port Said “dalam serangantija be- Port Said, Ismailiah, Suez dan 
sar2an  diudjung Utara Terusan 

rut siaran ' Radio Kairo, 
Inggris dan Perantjis itu 

ah gagal dan pasukan2 Mesir 
pat menguasai sepenchnja per 
mpuran ,,beach head” itu. Mu 
uh berusaha menghantam Port 

Said dari udara setelah mereka 

sukan pajung mereka. Sebalik 

  

  

  

  

Inggeris Perantjis jang dike 
bahwa 'pasukan2 pajung Ing- | 
Port Said diserukan supaja | 

       
hwa pendaratan2 pajung terdja 

Tampak dalam gambar ini 
Iskandariah.  Akibatnja kebaka- |diatas sebuah tank meng: an, 
ran2 di Alamaza (dekat Kairo) 
dan Port Fuad (seberang menje- 
berang dengan Suez) serta  ke- 
hantjuran djembatan Al Firdan 
jang menghubungkan kedua tepi 
Terusan Suez. "0. f 

Sebuah geredja hantjur kena | 
bom tepat dan dua orang tewas, | 
dan 12 orang 'luka2. Swerusnja 
berita UP dari Kairo mengatakan 
hari Senen, bahwa dikota Mesir 
dalam keadaan tegang dan tim- 
bul dugaan pendaratan dimulai | 
djam '07:00 GMT Senen pagi. 

tak terhadap pemerintahnja dan 

Hongaria. . 

Inggris - 

  

k
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n
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  Asal Mesir Oan 1 

        

Sebab, Orang2i Dari 

prus dengan selamat. Pendjatuhan 
kan? pajung jang beribu:ribu 

Orang djumlahnja dilakukan se- 
udah berhari-hari lamanja siang 
an malam  pesawat2 terbang 

pembom Inggris-Perantjis menje- 
rang lapangan terbang dan ber- 
bagai-bagai bangunan lainnja. De 
mikian UP. Menurut komunike 
(nggris-Perantjis “dikatakan, bhw. 
malam Senen: jbl. Angkatan Uda 
a Mesir sudah habis. Berita UP 
lari London mengatakan, bahwa 
nenurut dugaan kalangan politik 
lisana, maka Inggris dan Peran 
jis berharap dapat selekasnja men 
luduki daerah Terusan Suez. Kr 
mudian mereka hendak menjerah 
Tan ,,tugas” tadi untuk ms 

  

   

  

   

        

   
   

        

   
   

            

   

   
    

  

   

    

  

| polisi” di Timur Tengah Yesad: 
pasukan kepolisian PBB. (Ant.). 

Sementara itu dinas pers Ke- 
dutaan Mesir di Djakarta mengu 
mumkan- komunike no. 22 “jang 
dikeluarkan oleh ' Markasbesar 

dari Hongaria | Angkatan Perang Mesir hari Se- 
nen jg menerangkan sbb.: Djam 
Il malam Senen jbl: pesawat2 

#|terbang- Inggris-Perantjis melaku- 
kan serangan2 terhadap Kairo, 

toomTidakAkan 
“Didunia Ini 

Plaonit2 : Lain Akan 
- Serbu Dunia Utk Menengahi? — Ramalan 

— Atau Lamunan Fernando Sesma f 
PERANG ATOM TIDAK akan terdjadi didunia ini. 

Piring-piring terbang dari planit-planit lain akan datang me 
ngetengahi, bila keganasan peperangan dibumi ini mulai me 

. munijak dan manusia-manusia 
ta 

Madrid, jan 
AJ 

Ketuanja, Fernando Sesma, me 
. ngakui “bahwa - perhimpunannja 

ingin mempunjai sedikit Tagi bukti 
untuk dapat membantunja mena 

, Tik sesuatu kesimpulan jg tegas: 
— tapi ia jakin bahwa perhimpunan 
nja ea 2 Tan bukti utk. 

      

  

2 

  

pi. (Rupanja -machluk-machi 
tersebut g melakukan satu 
diantara jang dua itu, “katanja). 

Tapi kemudian didapat kepas- 
tian, ' bahwa — manusia-manusia 

penghuni bumi inilah kambing 
hitam didalam keluarga machluk 
machluk alam jang berpikiran! 
benar. Dan hampir seluruhnja 
perhimpunan sepakat  mengata- 
kan, bahwa piring-piring terbang | 
lah jang sebenarnja akan menje 
lamatkan kita dari tjekek-mentje 
kek antara Kita. Uks 2 

Ea asa ? 
- 

  

| Sesma, seorang “Setengah tua | 
jang telah beruban, .suka terse-- 
njum dan ramah, mengatakan 
bahwa hanja seorang anggota 
dari perhimpunannja. : jg pern    

    

  

   bertemu dengan seorar ra 
dari planit lain. Tapi perhimpu- 
nannja“mempunjai hubungan dga 
orang-orang diseluruh dunia jang 
sudah berbitjara dengan machluk 
maehluk dari langit. Dan seorang 
anggota“telah menerima sepu- 
tjuk surat dari ,,seorang Taki-laki 
jang mengenal seorang laki2” jg 

dilapangan 

sberganti . warna 

|ig harus 

1 |radjaan Swedia 
Ikan utk membagi hadiah Nobel 

ga|Sir Norman 

|ta dari Akademi 

mau meletus-letuskan sendja- 

atomnja. Demikianlah maksud ramalan ketua dari ,,Perhim 
habat- at para tamu dari planit-planit lain” di 
jang terdiri dari 100 anggota, dan telah menjelidiki 

Universitas Madrid 
diam dua dinihari dalam bulan 
November 1954. , 

Sambil mengaijau-ngatjiu kopi 
susunja jg seuaang panas, Sesma 
menerangkan, bahwa batu .ka 
rang itu pada mulanja merah 
mawar warnanja, tapi kemudian 

hidjau. Hawa 
lembab “merdjadikdwaia kuning, 
kata..Sesma,: lan. terbakar , bila 
bersentuhin dengan api, dan ra 
sanja asin. Pada mukanja ada 
tulisan jg terdiri dari selusin 
gambar, bagaikan berasal dari se 

Ibush makam di Mesir. 
Batu karang itu telah dikirim 

untuk diperiksa kepada dua Ia- 
boratorium “geologi Spanjol dan 
sebuzh lembaga ilmiah di New 
York, tapi ketiganja mengirim- 
kan batu karang itu kembali, 
karena mereka tidak punja alat 

|ig tjotjok untuk  memeriksanja. 
Sekarang Sesma tidak tahu, apa 

dilakukannja dengan 
batu itu. Seorang anggotanja "me 
njimpan batu keramat itu dika 
mar tidurnja, 
Ketua Sesma berkata, bahwa 

perhimpunannja menganggap "ti 
dak penting” perdebatan antara 
ahli-ahli falak, tentang apakah 
'di planit Mars ada machluk hi 
dup atau tidak. "Kami dewasa 

'lini sedang memperhatikan pla- 
nit Zuhal (Venus)”, kata Sesma, 
"dan disamping itu tentu sadja 
'planit Buru”. (UP). 

Hadiah Nobel 
Kimia 1956 
AKADEMI Pengetahuan Ke 

telah memutus- 

besar antara 
Hinshel- 

wood, gurubesar pada Ulniver- 
'sitas Oxford  (Inggeris), dan 
Prof. Nikolai Vikola- 
jevitch Semenov, anggau 

: Pengetahuan 

utk kimia sama   selama dua. tahun terbang kese-!t 
buah planit jg bernama 1,Buru”. 
dan kemudian pulang kebumi. 

Surat tersebut, jang tidak men 
tjeritakan selengkapnja tentang 
hal-hal diplanit Ba i- 
kan bahwa Takillaki itu kini se 
dang membuat persia 
pergi lagi keplanit itu. Sinar k 
mos telah mentjuri 35 tahun dari 
umurnja, dam se j ia akan 
pergi lagi kesana 
umurnja jang dil itu, 

Sesma mengatakan, bah 
ganisasinja jang berapat 
lasa malam - diruangan 
dari sebuah warung kopi 

      
     
   

    

kokoh seperti karang. Ditjerita 
kannja, bahwa batu sudutnja ada 
lah sebuah batu kara “jang ber 
lobang-lobang, empat persegi, jg 
diserahkan kepada salah seorang 

     

anggotanja oleh seorang penge- | 
mudi piring terbang, Bi dapat 
ditangkapnja ketika sedang ber- 
henti dibawah “sebatang. pohon 

     “      

   
. 

  

DAVID G. WOLTMANN, Flk 
    

hsrt, di South- Bend, Indiana 
| (Amerika Serikat), didenda 6,75 

. daltar karena terlalu lambat 
ia egara autonja. Kata polis 

'David mengganggu lalu-lintas, | 
karena mendjalankah utonja 48 | 
kilometer sedjam,, didjalan jang 
mestinja 100 k lometer se 
djam, (UP). 

    

Baru, mengata- | 
an Saat 

pan aa 

   

  

   

    

   
    

    

  

drid, berdiri diatas satu alas jang bl m 

siswa 

RSS jang merangkap pula se- 
bagai direktur ' Lembaga Physi- 
ca-Kimia dari Akademi Pengeta 
huan URSS itu. 

| Hadiah Nobel itu diberikan ke 
pada kedua sardjana jang telah 
mempunjai nama internasional 
tsb. adalah sebagai penghargaan 

pada penjelidikan2 keilmuan 

'mereka dalam mechanisme reak- 
i caksi Kimia. 

'SUKA-RELA AFGHANISTAN 
"FK BERTEMPUR MELA- 

VAN INGGRIS, PEKAN- 
. CJIS DAN ISRAEL. 
0 Kabul mewartakan pada 
jur'at bahwa 37 orang te- 
engadjukan diri sebagai su 

t rela bertempur dipihak Mesir 
(melawan Inggris, Perantjis dan 
Israel. Perlu dikemukakan bahwa 
lorang?2 Afghanistan turun-temurun 
telah berperang melawan Inggris 

        

Khyber. 

PPMI Solider 
1 -PERSERIKATAN Perhimpun 
Jan-perhimpunan Mahasiswa Indo- 

nesia berhubung dengan kedjadian 

'kedjadian di Eropa Timur dan 
Timur Tengah telah berseru kepa 

Ida seluruh mahasiswa di Indone- 
“Isia, organisasi2 mahasiswa jang 
tergabung — didalam International 
Studenss' Conference, Internatio- 

Inal Union of Students dan maha 

Isiswa2 peserta Konperensi Maha- 
sia— Afrika untuk bersa 

ma-sama menjatakan setiakawan 

(solidariteit) terhadap perdjuang- 

an dan tuntutan mahasiswa2 Hon 

garia dan Polandia dalam mentja 

pai kemerdekaan dan kebebasan   

terutama di djalan melalui tjelah 

   

   RRT A 
$ Ta 

3 BI Kirim 
ai 8 Ta s6 

“ AhliZnjai Ke 
& Indonesia SB 
Perdjandjian : Dagang 
Indop.-BRE Meliputi 
Ojumleh 24 DjutaPound 
RADIO PEKING. menjiarkan 

maklumat jang menjatakan bhw. 
pada tgl. 3 Nopember 1956 telah 
Kitanda-tangani perdjandjian da- 
gang antara Indonesia dan RRT 
berlaku 1 tahun jang meliputi 
ijuralsh barang s harsa 24 djuta 
Cousdoterimg. Ketua delegasi per 
dagangan Indonesia merangkap 
Juiabesar Sukardio menanda-ta- 
ngani perdjandjian tersebut .atas 
nama ' Indonesia, sedang menteri 
perdagangan luar negeri Yeh Chi 
Chuang . bertindak atas nama 
RRT, 

Menurut. 

  

   

pihak  lainnja 
1 djuta poundsterling. Perdagang 

sip keseimbangan antara. impor 
dzn ekspor. RRT a.l. akan me- 
ngekspor ke' Indonesa alat2 me 
sin, alat2 kimia, bahan2 mentah, 
barang2 mineral, kain tjita, be- 
nang. kapas. kertas dan sebagai 
nia. 

Indonesia akan mengirimkan 
ke RRT karet. kopra, miniak ke 
lapa, gula, kopi, meritja, kenine, 
rotan dan sebagainja. Waktu per 

  
djandjian itu ditandatangani di- 
adakan pula pertukaran tiga 
nota. 

(3) Nota untuk memperpan- 
diang waktu berlakunja perdjan 
diien pembajaran jang ditandata- 
ngani pula pada 1 September 
1954 sampai 31 Oktober 1957. 

(?) Nota pertama debet Indo- 
nesia jang terdjiadi dalam pelak 

.sanaan. protokol perdagangan pa 
da tanggel 1. September 1954 
akan diselesaikan dengan djalan 
ekspor beberapa matjam barang 
ke Tiongkok selama tiga tahun 
berikut. 

Mana JzLe 

Wanita'Jg Rupawon 
— Djand 

1 maklumat tsb. ma- 
sing2 pihak akan mengekspor ke 

barang? seharga 

an itu akan dilakukan etas prin- 

nempata   
ngan 57 lawan 9 dan 9 abstain.' 

, Semen:ara itu Inggris Peran: 
fjis "hari Senen jbl- "memberitahu 
kan pad, PBB, bihwa kedua ne 
gara tsb. akan menghentikan a- 
gresi mereka terhadap Mesir (ka 
ta mereka',,aksi polisionil”), sege' 
-a sesudah Mesir-Israel - meneri- 
m- baik rentjana jang mendapat 
sokongan PBB untuk menempat 
“an sebuah pasukan ,,kepolisian 
PBB” antara kedua belah pihak 
(Mesir Israel). Inggris Perantj's 
menjarankan “supaja selekasnja di 
adakan sidang Dewan Keamanan 
pada tingkat Menteri guna beru- 
sah, mentjapai penjelesaian inter 
nasional jang — kemungkinannja 
besar akan kekal. 

Surat bersama Inggris-Perantjis 
tadi di-alamatkan kepada  Sek- 
djen PBB, dan seterusnia dinjata 

Mengngngngnpngngn gapapa papa PPA 

(3) Nota  menjatakan bahwe 
kedua negar? tersebut akan mem 
perkuat kerdja sama dilapangan 
ekonomi dan tehrik. 

Selandjutnja maklumat tsb. ja 
dikeluarkan bersama-sama ' “oleh 
pembesar2 Indonesia dan RR" 
menjatakan, bahwa atas permin- 
taan Indonesia maka RRT ,,da- 
lam batas kemungkinan persedia- 
annia” akan mengirimkan alat2 
perlengkapan “untuk industri ri- 
ngan ': dan. untuk. ” menairimkan 
ahli2 kepada Indonesia. Achirnja 
Resolusi tgl. 4 Nopember itu di 
maklumat itu menjatakan, bahwa 
perdjandjian perdagangan  terse- 
hut akan sanaat mempertat hm 
bungan ekonomi dan lebih -me- 
madjukan hubungan persahabatan 
Indonesia - Tiongkok. Hal tsb 
sesuai dengan resolusi dan semia- 
ngat kerdjasama dilapangan eko- 
nomi jang ditetapkan dalam kon 
perensi  Asia-Afrika. (Antara) 

  

    

   
— KERUSUHAN DI HONGARIA — 

sedjumlah orang preman dengan naik 
bendera Hongaria ketika terdjadi 

kerusuhan2 di Budapest jang ' mengakibatkan djatuhnja banjak 

korban. Seperti dikabarkan kaum nasionalis Hongaria memberon- 
menuntut supaja Hongaria lepas 

kekuasaan Russia Ugn | supais tentara. Russia ditarik dari 
(Gambar P.LA.) 

Peranijis Sedia 
ntikan Agresi- 

@ nja Terhadap Mesir' | 
Israel Sudah Terima Pe- 

) in »Pasukan Polisi PBB" 
MADJELIS UMUM PBB hari Senen pagi jbl. menerima 

| Ibaik rentjana jang diadjukan Sekdjen PBB mengenai pemben 
| Itukan sebuah pasukan kepolisian PBB jang akan ditempatkan 

antara pasukan2 Mesir dan Israel. Rentjana ini disetudjui de 
Sebagai diwartakan, jang tidak 

akan kut duduk dalam pasukan kepolisian PBB ini jalah Ing 
ger «. Perantjs, Amerika Serikat, URSS dan Tiongkok (KMT). 

kan, bahwa Pemerintah“ kedua 
faggara itu dengan Saksama telah 
mempeladjari resolusi2  Madijelis 
Umum PBB tgl. 3 dan 4 Nopem 
ber jl, jakni resolusi jg memuat 
seruan2 supaja segera diadakan 
penghentian tembak menembak. 
adjukan oleh persekutuan Asia- 
"Afrika. ,,Tari sediauh pengeta- 
huan, baik Mesir maupun Israel 
belum menjetudjui rentiana  pe- 
nempatan kepolisian PBB,” kata 
Inggris-Perantjis. (Antara) 

ting Bhb Ketegangan 

sangat penting kedudukan pan 
Lybia, Pangkalan Wheelus, did 

Pangkalan — itu dinamakan 
Wheelus, menurut nama Letnan 
Ba Nu: seorang pener 
bang dari Kommando Pengang 
kut n Amerika Serikat Jap awas 
di Persia ditahun 1945. Pangka 
lan..ita kini mendjadi satu dari 
ig terbesar didunia, ' mempunjai 
hampir 700 buah gedung tetap 
dan pandjang dinding jg meling 
karinja ada 10-mil. Lapangan di 
dalamnja dulunja adalah bekas 
patjuan auto jg dipergunakan se 
waktu Mussolini masih berkuasa   : bih Baik Un 

tuk Didjadikanjlsteri? | 
i 

Atau Jg Gunawan? NN anitas a,Dan WanitasJg”Ditjerai Badan- 
nja Lebih, Longsing'Dari Wanita Jang Ber- 
““ bahagia Hidup alam Keluarga? 

BEBERAPA ORANG dokter di Singapura berbeda pen 

Gapatnja mengenai soal apakah wanita jang hidup sendirian 

dan djanda lebih langsing daripada wanita jang bersuami. Dr, 
Stanley Gilder, pemimpin redaksi dari madjaliah Perhimpu- 
nan Dokter Kanada, menjatakar bahwa wanita hidup sendiri 
an dan djanda memang lebih langsing badannja. Dan jang pa 

ling langsing diantara semua wanita ialah mereka jg ditjeraikan 
oleh suaminja. 

Seorang dokter di Singapura da 
am kommentarnja ' mengatakan: 
“Wanita jang  ditjeraikan oleh 
,uaminja selama beberapa wak- 
u hidup didalam suasana 'te- 
zang, gelisah dan susah. Dalam 
keadaan begini tentulah berat ba 
lannja akan berkurang. Sebaiik 
aja wanita jg mengasuh anak, 

nerasa senang dan berbahagia 

lidalam perkawinan, “akan ber- 
1ambah berat badannja, dan tam 

yah gemuk” 
Seorang dokrer lain mengata- 

zan: Kita tidak dapat membuat 
seneralisasi jg merata mengenai 
ifat2 badan dari wanita2 jang 
litjeraikan oleh suaminja. 

se. yannananan 

Seorang wanita jang merasa 
yeruntung ditjeraikan oleh suami 
g tidak disukainja, tentulah akan 
ebih gemuk daripada wanita 
ang tidak beruntung dim per- 
kawinan. Sebabnja  'perempuan- 
perempuan muda, baik hidup sen 
lirian maupun bersuami, lebih 
angsing “ daripada - perempuan- 
serempuan jang tua, karena me 
reka biasanja “banjak 'bersenam 
Ian melakukan latihan2 lainnja. 

Wanita rupawan atau gu- 
nawanj mana jang lebih 

, baik didjadikan isteri ? 
Para “mahasiswa -pada Univer 

sitas Malaya di Singapura baru2 
ini ramai berdebat mengenai soal 
apakah wanita tjantik atau wani 
ta pintar jang lebih baik didjadi 
kan isteri. Semua mahasiswa itu 
mengakui suatu kenjataan, bhw. 
rada umumnia ketiantikan tubuh 

  

“anita, bukanlah tabratnja jang 
aik, jang mempengaruhi hati 

'aki-laki ketika hendak memilih 
isterinja. 

Seorang mahasiswa, Edward 
PSouza dalam referatnja menjata 
«an, bhw paras jang tjantik dan 
pctonygan badan jang bagus jang 
selalu menjenangkan dan meng- 
gembirakan hati laki-laki, sedan 
hidup bersama isteri jang djele 
sangat mengesaikan dan mem- 
bosankan. 

Utjapannja ini mendapat soko 
ngan dari Anne Chalwan jang 
berkata: ,,Sembilan: dari sepuluh 
laki-laki mengedjar muka jg tjan- 
tik. Dan laki-laki jang kesepuluh 
adalah orang buta. 

Sebaliknja Fred Samuel berpen 
dapat: ,,Ketjantikan itu terletak 
hanja dikulit, tidak lebih dalam 
daripada itu, dan potongan tubuh 
jang menggiurkan tidak lebih 
daripada gemuk jang ' berlapis- 
lapis. Jang kekal didalam diri 
wanita adalah pekertinja, dan pe- 
kerti jang baik itulah jang - di 
perlukan dari wanita sebagai 
teman hidup.” 

Sebagai penjokongnja 
Carol Arumugan dengan berka- 
ta: ,, Bukanlah minjak wangi dari 
Arabia jang selalu menarik Ro- 
meo pulang kerumah, melainkan 
rempah-rempah jang enak. Saja 
kerapkali heran melihat banjak 
laki-laki suka bermain-main dgn 
seorang perempuan tjantik, tapi 
tidak mau mengawininja.” 

Setengah mahasiswa berangga 
pan, bahwa ,,ketjantikan itu ada- 
lah suatu kepandaian bersolek. 

  

irangkat atau m 
Igitu berat pekerdjaan 

tampil. 

dan mendjadjah di Lybia. 
Menurut taksiran orang da- 

lam tiap 45 detik selama siang 
tentu ada pesawat terbang jg be 

at, dan be 
disitu bagi 

Oopsir-opsir  pendjaga mertju, se 
hingga mereka tidak dibolehkan 
bekerdja lebih dari dua djam te 
rus-menerus. 

Pentingnja. Wheelus 
pangkalan pengangkutan, pemeli 
haraan dn latihan makin ber 
tambah sewaktu baru2 ini dilaku 
kan penjerahan “dari Angkatan 
Udara Amerika Serikat jg ke-17 
dari bekas markas-bessrnja di 
bawah. kommando  Djenderal- 
Brigadir Richard J. O' Keefe, 
memainkan peranan strategis jg 
penting didaerzh Lautan Tengah 
— satu daerah tanggung-djawab 
ig hampir sama besar artinja de 
ngan jg dipikul oleh Armada Ke 
enam Amerika Serikat jg ber 
pangkalan di L2utan Tengah. 

Pesawat2 pemburu, melempar 
bom dan pengangkut dari Ang- 
katan Udara ke-17,” bersama de 
ngan Angkatan Udara ke-3 ip 
berpangkalan ditanah Inggris 
dan Angkatan Udara ke-12 di 
Diermania, semuanja - adalah di 
bawah kommando Letnan-Djen 
derel Willfam H. Tunner, Pang 
lima Besar “Angkatan Udara 
Amerika Serikat di Eropa. 

Berfunksi sbg pembantu, 
| Funksi Wheelus sebagai seba- 

rian dari organisasi ini baru-baru 
ini disimpulkan oleh tomandan 
pangkalan, Kolonel William F. 
Caine, sebagai pembantu.” Satu 
Gari tugas-tugasnja jang besar 
ialah memberikan. fasilitet hasi 
satu-satuan taktis dari Angkatan 
Udara Amerita Serikat di Fra: 
pa. jang datang kesini untuk 
latihan perang-verangan, seperti 
melemparkan bom dan menem- 
bakkan meriam, iang dilakukan 
disnrun-gurun pasir Lybia. 

. Dipangkalan itn baniak. beng- 

sebagai 

istimewa, seperti djawatan hawa, 
keamanan dan pertolongan - di 
udara dan laut. 

Severti Inggris jang mempunjai 
pangkalan angkatan darat dan 
angkatan udara di Lybia, Ameri 
ka diuga harus menjetudjui pem 
batasan bagi djumlah pegawai 

  
  

Wanita jang kurang tjantik pun 
dapat dipertjantik dengan “giat 
bersolek. Dan biasanja  wanita2 
tjantik itu tidak tadiam otaknja.” 

(U-P.) 

Thd Perdjoangan Mahasiswa2 Hongaria 
anah air mereka. 
Mengutuk setiap intervensi ber 

sendjata jang bersifat ' menekan 
-elaksanaan hak menentukan na- 
sib sendiri. 

Mengenai Timur Tengah seru- 
an tersebut mengandjurkan supaja 
menjokong perdjuangan mahasis- 
wa dan rakjat Mesir dalam mem 
pertahankan keutuhan wilajahnja: 
mengutuk, agressi Israel, Inggeris 
dan Perantjis terhadap Mesir jang 

masalah dengan kekerasan: meng 
andjurkan pemboikotan terhadap   

  

dipakai sebagai tjara penjelesaian ' 

30r jang dapat memudahkan agres 
si mereka dan tindakan2 diploma 
tik lainnja serta mengusahakan 
bantuan jang sebesar2nja” untuk 
meringankan penderitaan bangsa2 
jang diserang. 

Pengurus Besar Peladjar Islam 
Indonesia dalam sidangnja tanggal 
4 Nopember a.l. memutuskan utk 
berseru agar Presiden Internatio- 
nal Assembly of Moslem Youth 
(TAMY) untuk segera mengambil 
inisiatief terbentuknja brigade Pe 
muda dan Peladjar Islam Interna 
sional sebagai barisan sukarela 

jat Mesir, 

Keputusan2 lainnja ialah PPI 
nendesak kepada Pemerintah R. 

I. dengan tjepat mengusahakan 
pemberhentian permusuhan baik 
dengan melalui PBB maupun kon 
perensi A—A, dan merealisir pem 
berian bantuan jang rieel kepada 
Pemerintah Mesir. PB. PPI meng 
andjurkan kepada seluruh anggota 
PPI untuk selalu bersiap membe 
rikan bantuan jang berudjud mo 

“bilisasi tenaga, pikiran dan harta 
benda untuk disumbangkan kepa teri luarnegeri Syria, pemerintah 

Ken Mn Re utk meng 
entikan hubungaa konsuler dgn 

Inggeris, f 

da perdjuangan rakjat Mesir, De 
semua kepentingan negara2 agresjuntuk disumbangkan kepada rak-|mikian PB, PPI. (Antara). 

kell dan markas2. bagi satuan? 

agah - I#KI Serukon 

menghadapi kemungkinan jang 

- dari Kem. Perburuhan. 

Konggres ke-I Ikatan Pendukung 

Kemerdekaan Indonesia di Sura- 

baja hari Minggu mengeluarkan 

resolusi jang mendesak Pemerin- 

tah Indonesia dan Pemerintah 

negara2 Asia-Afrika untuk me- 

ngadakan pemboikotan total, me 
mutuskan hubungan diplomatik 

Inggris-Perantjis- 
kepada seluruh 

diserukan 

rang terhadap 
Israel.  Djuga 
bangsa2 Asia-Afrika 
untuk bangkit serentak melawan 
agressor untuk melenjapkan ko- 
lonialisme dan imperialisme dlm 
bentuk pasukan djuga, dan IPKI 
bersedia menerima tugas mem- 
bentuk pasukan2 sukarela. 

Seterusnja dapat dikabarkan, 
bahwa tgl. 3 Nopember DPP Ger 
wani mengirimkan delegasi ke 
Kedutaan Besar Mesir untuk me 
njampaikan solidariteitnja pada 
wanita Mesir dan memprotes si 
kap Pemerintah Inggris-Perantjis. 
Delegasi diterima oleh Dutabesar 
Mesir dan  menjatakan terime 
kasihnia, dan pernjataan tsb. akar 
disampaikan - kepada Pemerintah 
dan  organisasi2 wanita Mesir 
Bersama itu Gerwani mengirim 
kan surat kawat pada PB3 ian: 
menuntut, supaja agresi di Mesir 
segera dihentikan. (Antara). 

  
Wheelus Field Di Libya' 
A. S Anggap Kedudukannja Semakin Pen- 

Di Timur Tengah Se- 
karang— Tiap 45”Sekon Satu Pesawat Naik 
Atau Mendarat — Kalau“Semangat Anti Barat 
Mendidih Di Libya: Pangkalan Wheelas (Jg 

Pertama Akan Djadi Sasarannja 
DENGAN MENINGKATNJA ketegangan di Timur Te 

ngah pada waktu belakangan ini, Amerika Serikat menganggap 
gkalan Angkatan Udaranja di 
ekat Tripoli. Pangkalan itu di 

sewanja dari Administrasi Inggeris di Lybia delapan tahun jg. 

lalu. Sewaktu bangsa Lybia ditahun 1951 memperoleh kemer 

|dekaannja dibawan Raaja Idris 1, satu persetudjuan baru di 
adakan untuk melandjutkan sewaan jang lama. 

militernja jang” dinekerdjakannja 
dipangkalan Wheelus.  Puntjak 
djumlahnja itu dirahasiakan, be- 
gitu pula djumlah bagi angkatan 
Inggris, tapi “menurut dugaan 
orang, pihak Lybia menentukan 
tidak -boleh--lebih...dari - 10.000 
orang: 

- Sumber-sumber resmi Angka 
tan Udara. Amerika Serikat di 
Fripoli mengatakan, bahwa kira2 
6.009 orang Angkatan Udaranja 
pada waktu ini di Wheelus, dgn 
sedjumlah 3.500 orang isteri dan 
anak-anak, '. 

Disamping itu ada kira2 se- 
djumlah antara seribu dan dua 
ribu orang Lybia jang bekerdja 
dipangkalan tersebut, dikantin 
dan restoran, dan setengahnja se 
bagai tukang dan pekerdja jang 
membuat sebuah sekolah rendah 
baru bagi kanak-kanak Amerika. 

Pangkalan Wheelus memainkan 
peranan pula dim perekonomian 
Lybia. Bersama dengan pembaja 
ran jang 'dilakukan “ oleh pihak 
Inggris untuk fasilitet-fasilitet mi 
liter mereka, uang jang dikeluar 
kan oleh Amerika Serikat menje 
babkan Lybia punja neratja per 
dagangan jang menguntungkan. 
Amerika Serikat membajar ke 

pada Lybia 4 djuta dollar seta- 
bun untuk hak-hak pada pangka 
lan itu. Tahun ini, djumlah itu 
ditambah lagi aga 5 djuta dol 
lar, dan tahun depan, djika di- 
setudjui oleh Konggeres, diduga 
akan ada pembajaran ekstra se 
banjak 7 djuta dollar. Dan se- 

Serikat mengeluarkan biaja 10 
djuta dollar lagi untuk pangka- 
lan ita sebagai pembajaran sewa 
dan pembelian barang-barang se 
tempat. 

. 'Yuan-tuan tanah Tripoli me- 
mungut sewa jang tinggi dari ke 
luarga2 Amerika, kebetulan pang 
kalan itu terletak diluar kota, 
dan ruangan rumah sangat terba 
tas disekitar instalasi jang ber- 
tambah besar dgn tjepatnja. 

Wanita dilarang bertje- 
lana pendek. 

Pembesar2 pangkalan berusa- 
ha supaja tiap orang Amerika 
iang hidup dan bekerdja di Ly- 
bia dapat menjesuaikan  dirinja 
dengan Lybia, dan berkelakuan 
jang tidak menjinggung perasaan 
bangsa Lybia. 

Tiap orang jang baru datang 
diberi sebuah buku kefjil jang 
menguraikan keadaan di  Lybia 
dan dipangkalan, Diperingatkan, 
bahwa ,tiap kelakuan tuan akan 
tetap dikenang erang, biarpun 
"tuan sudah pergi lagi,” dan orang 
harus ,,selalu jar hati-hati 

Idan sabar, dan ,,adat setempat 
(melarang wanita memakai tjela- 
na pendek dan jengki ditempat 
ramai.” 

Dan dua sesudah da- Ingg 
tang, danaa Tepat disuruh 
mendengarkan tjeramah tentang 
tjara menghindarkan perbuatan 
jang menusuk perasaan bangsa 
Lybia. 

| Di Lybia kritik terhadap Ame 
rika tidak. begitu keras seperti 
terhadap Inggris dan  Perantjis, 
tapi ada perasaan kurang senang 
pada rakjat Lybia, karena Ame- 
rika tidak pro-Arab.  'Setengah 
orang Amerika kuatir, bahwa 
diika perasaan anti-Barat mulai 
mendidih di. Lwbia, mungkin 
pangkalan Wheelus akan men- 
djadi sasarannja jg pertama. 

  
(Reuter) 

  

SXYRIA PUTUSKAN HUBUNGAN 
KONSULER DGN INGGRIS. 
Berita UP dari Damascus menga 

'takan bahwa menarut acting men 

  

“Sementara itu sidang istimewa | 

dan djika perlu menjatakan  pe- f- 

Utk Djamin Kelangsu- 
ngan:Kehidupan Rakjat 
PM Adakon Pertemuan Dgn Wakil2 Vak 
senirol bertolen &Wgn Situosi Timur Te- 

' Pemboikotan Total 
“Terhadap Agresor 

DIGEDUNG SEKRETARIAT PM di Pedjambon hari 
'enin diadakan pertemuan antara PM dan Menteri Perburu- 

|han dengan wakil2 Vaksentral2. Pertemuan tsb. diadakan utk 
diterbitkan dari situasi di 

Timur Tengah dan dimaksudkan untuk mendapatkan saling 
mengerti tentang tindakan2 jang akan diambil untuk mendja- 
min kelangsungan penghidupan rakjat, Vaksentral2 itu jakni 
KBKI, SOBSI, SBii, Sarbumusi, KBSI, SOBRI, GOBSI dan 
HISBI. Pertemuan tsb. dilangsungkan dalam suasana baik se 
kali dan dengan pengertian jang mendalam. Demikian kabar 

  

'Se-Akan2 Ti- 
dak Ada PBB, 
Ment. Kalam Azad Ke- 
tjam Serangan Inggris- 

Perantjis 
MENTERI Pendidikan India 

Maulana Abul Kalam Azad hari 
Senen telah membuka konperens: 
umum UNESCO (Organisasi PBB 
Urusan Pendidikan, Keilmuan 
dan Kebudajaan) di New Deltu? 
Dalam ' pidato  pembukaannja 
Azad mengatakan, bahwa ,,tidak 
dapat dimengerti bahwa dua ne 
gara besar seperti Inggris dan 
'eranijis jang ikut serta menegak 
kan PBB itu telah menjerang 
Mesir jang seakan-akan tidak ada 
PBB atau Dewan Keamanan. 

Azad mengatakan, bahwa di- 
vetonja usul Amerika dalam De- 
wan Keamanan supaja segera di 
adakan penghentian tembak me- 
nembak oleh Inggris dan Perantjis 
telah ' menimbulkan 
tidak enak, bahwa sekarangpun 
pemeliharaan perdamaian interna 
sional dan masa depan ummat 
manusia masih djuga dianggap 
kurang penting dari pada kepen- 
tingan2 nasional jang sempit atau 
kepentingan2 perdagangan. Da- 
lam hubungannja dgn UNESCO 
Azad mengemukakan antara lain, 
bahwa tanpa adanja ketjintaan 
perdamaian dan pengabdian ke 
pada  kesedjahteraan manusia, 
maka tidak banjak  manfaatnja 
temadjuan2 tehnologie dan  ke- 
madjuan ilmijah. Adalah tugas 
UNESCO jang utama utk men- 
dapatkan penjelesaian bagi per 
entangan antara ideologie2 jang 
membagi-bagi dunia modern dan 
ang sekarang mengantjam per- 
damaian dunia dan kehidupan 
1immat manusia. (Antara) 

DUTA? BESAR INGGRIS DAN 
AMERIKA MENEMUI MEN- 
TERI LUAR NEGERI RUS- 

LAN ABDULGANI. 
Duta2 Besar Inggris Mac Der: 

mott dan Duta Besar Amerika 
Serikat Hugh Cummins bari 
Senin pagi berturut2 telah me- 
ngundjungi Kementerian 

pembitjaraan2 dengan 
zuar Negeri Rusian Abdulgani. 

oleh ,,Antara” dari Kementerian 
Luar Negeri, kundjungan kedua 
Duta Besar itu adalah berhubu- 
ngan dengan perkembangan2 jg 
terachir di Timur Tengah serta 
perimbangan2 politik jang.haru 

india Mau Keluar 
“Dari Common- 
wealth Inggeris ? 
Konyeren-i Partjare- 
gara Akan I imulai Be- 
tuk Kemis Di New 

Delhi 
PEMBESAR2 INDIA mengata 

kan di New Delhi hari Minggu 
ib., bahwa P.M. Panfjanegara 
Kolombo, jaitu Indonesia, India, 
Pakistan, Birma, Sailan mungkin 
sekali akan berkumpul di New 
Delhi hari Rebo dan Kemis j.a.d. 
guna merundingkan keadaan di 
Timur Tengah disebabkan sera- 
ngan Inggris, Perantjis dan Israel 
terhadap Mesir. Seterusnja me- 
reka merigatakan, 
terutama masih mengharapkan 
tertjapainja penjelesaian melalui 

lama dua tahun jg lalu Amerika lppg 

Sementara itu P.M. Nehru hari 
Minggu jbl. telah menerima dja- 
waban2 terhadap pesan2-nja me- 
ngenai masalah tsb. diatas tadi 
dari Presiden Eisenhower dan 
Menlu Amerika Serikat  Dulles. 
P.M. Inggris Eden hingga kini 
belum memberi djawaban atas 
pesan Nehru itu. Pembesar2 In- 
dia tadi mengatakan, bahwa kon 
perensi Pantjanegara itu akan di 
adakan di New Delhi, karena 
Nehru tidak dapat meninggalkan 
ibu-kota India bertalian dengan 
konperensi UNESCO jg dimulai 
hari Senin dan bertalian pula de- 
agan  kundjungan2  pembesar2 
Asing. 

Lebih djauh Reuter mengabar- 
kan, bahwa keinginan  supaja 
India keluar sadja dari Common 
wealth sebagai protes terhadap 
agressi Inggris terhadap Mesir 
kini masih tetap merupakan po- 
kok pembitjaraan penting dika- 
langan2 politik di India, demiki- 
an menulis wartawan dari K.B. 
Inggris Reuter” dari New Del- 
hi. Harian “Hindustan Times” ig 
pro Pemerintah mengatakan hari 
Sabtu jbl., bahwa apa jang dise- 
but “aksi polisionil” jang dilaku 
kan oleh Inggris dan Perantjis 
terhadap Mesir menjatakan, bah 
wa beberapa anggauta Common 
wealth seperti Australia jang me- 
njokong perbuatan Inggris itu 
sangat berat menekan hubungan 
antara India dgn Commonwealth. 

Orang jang berfikiran sehat 
dan tenang akan bertanja pada 
diri sendiri, apakah tidak mung- 
kin dilakukan pernjataan protes 
jang lebih dramatis terhadap ting 
kah laku Inggris itu. Diduga da- 
lam sidang Parlemen India j.a.d. 
masalah itu akan ramai diperbin 
tjangkan. Mingguan — “Eastern 
Economist” berpendapat, bahwa 
dalam saat2 seperti sekarang ini 
prinsip2 achlak harus unggul atas 

apabila India keluar dari Com- 
monwealth, djanganlah gentar. 

(Antara)   
  

     

  

. a : 

Pernjataan Terima Kasih 
Dengan djalan ini kami mehghaturkan diperbanjak terima 
kasih kepada segenap famili Yan handai taulan jar telah 
memberikan sumbangan baik moreel maupun materieel dan 

- sebagainja, pada waktu wafatnja, sehingga “dimakamkannja 
anak kami jang ke-40 : 

Nini Prajitno Kresnodewanti 
dalam usia 2 th. 3 bulan 

pada tanggal 28 Oktober 1656 di Pati. 
“ 
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Hormat kami, 

Kel. Dokter SADJIMIN 
Pati. 

  

  

O203/KMI St Sa 
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perasaan ' 

   
    

       
    

     

      

untuk resep” jang 

menguatkan badan 

Perlu KLIM 
... Susu jang terbaik! 

Betul-njonja, banjak dapat dibuat 
| resep? jang njonja gemari dan menje- 

hatkan dengan memakai susu KLIM. 
KLIM mengandung segala bahanz pe- 
nguatkan badan jang didapat dari 
susu sapi . . . ditambah dengan 
Vitamin D. 
Keluarga njonja akan gemari kepala 
susu dan rasa enak dari KLIM itu, 
djika njonja pakai dalam resep? susu. 
Tjobalah sekarang djuga susu KLIM 
ini dalam resep susu jang njonja sukai! 

A& 

  
   

   

| Ambillah 4 bagian OTO | 
air djernih — ! 
ditambah dengan 1 3 
bagian Klim O i 

| dan Njonja akan memperoleh | 
| susu murni dan sehat! i 

ts —.o.c.-ami SDITAMBAH DENGAN 
. VITAMIN D. 

| KIM Len jangterbaik 

  

  

    Luar | 
Negeri dan telah mengadakan: 

Menteri | 

Menurut keterangan jg dipei- 

jang ditimbulkan oleh karenanja. : 

   
Djika susu 

sadja tidak 

tjukup lagi untuk baji! 

  

    

  

     

    

Tidak lama sesudah lahir, susu sadja 
tidak tjukup lagi buat baji untuk 
memenuhi kebutuhan pertumbuhan 
badannja mendjadi. kuat dan giat. 
Itulah sebabnja dokter menasehatkan 
Cuaker Oats sebagai makanan tam- 
bahan disamping susu dan ongkosnja 
ringan. 

' @uaker Oats mengandung lebih 
banjak zat? makanan jang penting 
dari pada susu! Kalau baji “diberi   bahwa India ! 

kepentingan nasional. Djika perlu | 

Ouaker Oats dengan tetap, berarti 
mendapat lima kali lebih . banjak 
hidrat arang, 'limabelas kali . lebih 
banjak vitamin B1 dan empatpuluh 
kali lebihbanjak zat besi jang berguna 
untuk tumbuh badan mendjadi kuat 
dan sehat. Susu sadja tidak tjukup! 
Berilah baji makanan jang mengan- 
dung segala unsur? pokok, gampang 
ditjernakan — Guaker Oats! 

       

    

   

  

    

      

   

£ 

OGUAKER 
Oats 

membantu anak tum: 

buh kuat orang 

. dewasa tetap kuat! 
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PANGGILAN 
| WIMINTAK LEKAS PULANG 
UNTUK PENJELESAIAN PERKAWINAN 

DARMU dan HADIDJA bin SA 
asal TJIKINI, KRAMAT, KEMODYA, DJAKARTA. 

Amat bin H. Djama' 
  

    
  

MN MA gak II SAN 

» ha 

Tanggal 6 — 7 Nopember 1956 y 
GENE TIERNEY — DON AMECI 

HEAVEN CAN W 
TECHNICOLOR 

5 Oo ' Oo nian Palak Adab Sh LN Da 

Mn Bu nak 
 



   
     

    

    
   

    

    

    

     

   

    

   

   
   

    

s . DIREKTUR“: 

   
    —  DJEPANG) 

     
N.V, ex) 

9 jang dilangsungkan 

sebagai berikut : 

   Wk. DIREKTUR: 
KOMISSARIS :- 
KOMISSARIS : 

€&.. KOMISSARIS 

Kemudian kepada 
kan periksa adanja,” 

“Terima kasih. 

R
o
 

  

BERDASARKAN KEPUTUSAN 
PARA PEMEGANG SERO - 

P.P.N. ,SINDORO SUMBING" 
Wonorobo ) 

pada hari tanggal 36 September 1956, £ 
maka terhitung mulai hari tanggal 1 Oktober 1956 susunan 
baru dari Dewan Direksi dan Dewan Komissaris adalah 

Sdr. FREDDY SOEPANGAT. 

—. S. SASTROMOELJONO. 

jang berkepentingan agar mendjadi- 

DIREKSI: 

     
RAPAT UMUM 

3 

“», R. SOEBANDI. 
'» R. SOEKARNO. 
» R. BAMBANG WIBOWO. 

  

Pusaka : Tungg 
   SUNAN 

" 

Dr.A. Foerster-W
ien dan “Untuk : 

    

   
   

  

antaranja : 

: tan 

Dr, R. 

Dr. R. 

  

GUNTZEL & SCHUMACHER 

     
  

Baar Li 
Adpertensi mengenai pengumum- 
an pertandingan Basketball, Body If 
Beauty Contest dB. jang dimuat 
kemaren, dibawah sendiri masih || 
ada kekurangannja. 
Dan seharusnja ditambah: A/n 
Panitia Hari Ulang Tahun ke 28 

CHUNG HUA KUO YU HUI 
SEMARANG. 
  

P3
 

DJAM UTK. PESAN TEMPAT: 
“Lux” » Gran” 1 “HI 
“Rex” « "Orion? 101 All 
Gris - Indra - Royal: 10.—11.— 

"ROYAL" 5x Fe Ie AA th) 
Rd. Mochtar - Sofia 

"BENGAWAN SOLO" 
(Copy Baru) 

Ea aa 5 
TINGGAL INI DAN BESOK 
MALAM PENGHABISAN : 

“ u 1 

John Wayne - Susan Hayward 
Ray Milland - Pau. Goddard 

in Cecil B. DeMille's 
”"REAP THE WILD WIND” 

(Widescreen) Technicolor 

TINGGAL INI DAN BESOK 
| MALAM PENGHABISAN : 
GRAND”. — "ORION” 
“ 500-7.00-9.00 (13 th.) 

(CinemaScope) 
Errol,Flynn - Joanne Dru 

"THE DARK AVENGER” 
(Color by Technicolor) 

“TINGGAL NI DAN BESOK 

  

  

—“ MALAM PENGHABISAN: 
"REM Sd Uas (17 th.) 

UU. Silvertra - L. Ruffo 
"THE GUEEN OF SHEBA” 

INi MALAM PENGHABISAN : 
"GRAS" 5 Tirto (17 th) 
Howard Duff - Eya Bartok.. 

SS PACEWAY SI 

  

  

"ROKP Se 3 W) 
Yoshiro - Yuko - Bontara 

(TARZAN "BROOBA" 

Iaket In donesia/Inggris 

TINGGAL SEDIKIT MALAM : 
INDRA” 4.45-7.9.15 (17 th) 

Shyama - Mahipal " 

?TATAR KA -CHOR" 
Film India Tekst Indon. 

"DJAGALAN” 57- @7 ni 
Chiang Hua - Liu Loan 

”CHIU AY SIN HWAN” 
  

  

Kisah menggelikan dari seorang 
laki? jang merasa lebih baik hi- 

- dup membudjang selamanja....! 
Sebuah film CinemaScope MGM 
dengan tokoh2 terkuat! 

9. 
STEREOEHONIL 

Sovng 

—M-G-M'3 Comedy Hit! 
Love is... THE 

TANRIAN | $ 
Fak SINATRA Jaa 

Dengye REYNOLOS (RS 
Dato WAYNE (ia 
GELEsT£ HOLM 
cm jarma LEWIS 

PERANGKAp) II 
ASMARA J|   

Ditunggu "LUX” & "GRAND”! 

Bantulah PMI 
SROYAIS INI MALAM PREMIERE 5.007.009.060 7th) 

Rd. MOCHTAR — SOFIA — Moh. MOCHTAR — 
: Rd. ISMAIL — 

Or PE 

5--715-9.15 (17 th) | 

|nwakte)e3- ds. VITANOL PILL. 
? 3 aa 1 ung dapat kembali. tenaga 

INY MALAM PENGHABISAN : | uga" tidak Bakti uang kembali 

4Tiga Bintang raksasa dalam se- 
Ibuah film M.G.M. 

| 
Pen 

»BENGAWAN SOLO” 

    

DATANG BULAN 
.. TERGANGGU 
Sakit peranakan, dsb.-nja, 
Datanglah bitjara dengan 

   

“ MIKALIN 
' Bedak dan Zalf 

Dr, R, Djundjunan Setiakusuma (Kepala 
Djawatan. Kesehatan Rakjat Kabu- 
paten 

Dr. R. S. Purwodihardjo (Kepala Djawa- 

njumas/Juli — 1948), 
Suprapto umat 
Umum di Purwokerto/Juli — 1950) 
Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- 

P3 Umum di Pasuruan/Maret - 1953). 
Ir, T, Canter Vischer (Motupgari FALS, 5 

i - di Bandung/Maret — 1949), 
Dr. Sr M. Achja, Djakarta/Aug. — 

Dr. R. Subjakto, Chirurg,  Purwokerto/ 
: Juli — 1949, NN 

Dr, Lie Pok King, Bogor/Juni - 1952, mn ma ne Ng Ann (ain Tabo- 

25 f 1S ratory o ical Hy: ba Bam 

. Tana agan DO” : jang /Juni — 1943), gien 

YAN GORKOM — BAVOSTA — Prof, Dr. R. Gispen (wd, Directeur dari 
Eijkman 
Djakarta/Aug. — 1948). 

  

  

  

P "ENG AR SORE NAN AU iga aa, NN 

  

  

oleh dokter? jang kenamaan, 

Bandung/April 1950). 

Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 

(Kepala Rumah-Sakit- 

Instituut — Laboratorium     

FIAT 
. Masih dapat dipesan! j 

Pjuga lain2 model FIAT dapat ' di pesan, misolaja 

Type 600 model 1957, Convertible, dan Mult'pla 
En 
Type 1100 - 

Type 14008 dan 19008 model 1957, satu kombinasi dari 

Pesan hari ini, sebelonoja ada perobahan harga. 

  

PICK UP dan AUTOLEFTE- 
CHASSIS, MODEL 1957. 
  

TEKS 

(untuk 6 orang) 
1957, Del-Vap, Stat'oncar, daa Sedan, 

dengan masin lebih kuat dori 
model 1956, 

Luxe, Comfort dan Technik. 

P.T. OUICK MOTOR   
    

Bodjong 84.88 SEMARANG, Tel. 233-234 

AA aa ane 30 Hn 

    

0. —. "20 LE te Lu Lu 

HEALTH IS BEAUTY 
A MODERN (   NJONJA GOUW 

DEPOK 20 Telf. 791 

  

3 

UNTUK DLEH - OLEH ! 

Trasi tjap », Bulu” 2 
Sedap — Lezat 

tper:st. Rp. 2,— Rp. 4,50 dapat 
heli : : 

BL. PASAR BULU No. 2 
. SEMARANG. : 
  

Ae AL LL LL 

' BUKU-BUKU 
— LURAH DESA oleh Mr. Soe- 

djono Hardjosoediro Rp. 6,— 
- Rp.1,50 (ongkos kirim). 

— MEMBINA KELUARGA ME 
NURUT RENTIJANA oleh 
Nj. R.S. Adiwinata Rp. 11,59 
- Rp.1,50 (ongkos kirim). 

— Dapat dipesan pada kami se- 
gala matjam buku2 jang ada 
gi Djakarta, terutama buku2 
SR. SMP gan SMA. 

— Beritahukanlah pada kami 
buku2 jang Tuan butuhkan, 
agar kami dapat mengirimkan 
tjatatan harganja. 
'1Yoko2 buku diberikan korting 
istimewa. 

SEPULSA COMPANY 
Kotakpos 2250 Djakarta. 

2 LL LL LE LL 

MEEKEKKKKKKKKKKKKKEEN 

1 LOT Rp.18,— 42 Rp.li,— 
4 Rp. 7,— Trekkl. & ongk. wrij. 
BADAN rasa lembek, dingin 

| malas, 4. Htlang2i Sakit: /fsexuele 

  
a Rp. 20— 3 ds. Rp. 57,—. 
EXTRA KERAS Rp.60,— . ' 
MAAGPILL.: Tanggung baik 
sakit Maag Rp.20,—. Sedikit 
tidak tulung uang kembali. 
RENA datang bulan tidak beres 
Rp. 58,- RIGASTA speciaal laki2 
tahan lama (nikmat) Rp. 20,—. 
EXTRA KERAS Rp.75,—. 
SORGA. ISTRI PILL,: Rp..20”— 
Porto Rp. I— pi vor z 

— THIO GIOK GIEM 
Gan Toroah 99 Somarana, 

Kie 

  

Film Amerika jang pertama di- 
buat dan diselenggarakan di ne- 
gara Belanda!.............. 
Terpadjang ketegangan - tentang 
spionage kontra Nazi.......... ! 

jang sangat 
mengagumkan ! 

Hemat. | 

  

OBAT KUAT. 

ALLAHOO RADIUM TONIC PIL. 
Extra Sirong. — Tanggung sem- 
buhkan segala penjakit seperti: Buah 
Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- 
bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor. 

| Alasan penjakit: Badan lekas tjapai 
makan tak hantjur, marah2, 

RATUNJA SEGALA 

putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 

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

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. : : 

Harga per botak eko dna GA an NB 
« »SPOWDER ADJAIB” 

Eczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
nPowder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa mandjurnja. Da- 
lam tempo jang sesingkat2- 

  

Eczeem, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 
Allah dgn Powder Adjaib 

S0. akan baik kembali seperti 
biasa. Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp. 25.— Bisa kirim seluruk 
indonesis tambah ongkos kirim 10 pCt. 

MOHAMAD SADIK JOHRIE 
(Pi nN AU NN Ph) ket Aan   Ratanja segaia Semir Rambat Hitam 

DIAMOND HAIRDYE. 
Harga per botol besar Rp. 15.— 

Harga per ketjil Rp. 10.— 
ini adalah pendapatan baru isti- 

mmewa, Ini semir jalah tidak panas. Dan 

     

  

$ 

    
  

  

  MOND HAIRDYE DIAMOND 
Harga per botol besar STIMEWA 

2 Pep: K5 $ KET MEwAAn : 
Harga per botol ketjil Ih Menujastihat Ly: | 

1! 2x39) MOHAMED SADIK DIORRI || Rp. 10,— 
KEPRABON-KULOM.13/D.soL0. FB    

Pil kuat: isti- 
mewa untuk     

GAELE 
LANA 

TURNER 

ATURE 

  

( sai 
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orang laki2 

. Gobs agoat: jang kurang 
ama “mani | Dae -Soto- dan lemah. 
2 Lemah sjah- 

BEE wat (impo- 
OBAT KRITING Rambut ala LAN PETA tentie, Sexue- 
Harga 1 botol Rp. 15.— le Zwakte), 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weakness, Lost Man- 
Rood, Nervousness, Build Blood,Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Se- kam. Penjakit ini timbul karenarusaknja achlak (moreel) diwak- 

mudanja. 

ALLA ZOR PIL KERAS 
Harga per 4oos Rp. 30.— 

MANUFACTURED BY: WORLD KNOWN 

PROF. M.S. COLLER 
SOLBE AGENTS: MOHAMED SADIK JOHRI 
Dji. Teuku Umar 15/D (Keprabom Kulon) — Sole. 

Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah ongkos 1099. Kirim uang lebih dulu. Ta 
Semua Agem' harga sama.       | DITUNGGU DI "ORION” 

La La La LL AN   R. SUKARSIH 

(Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat ,,Singa- 
pore” dan Toko Obat ,,Shanghai”, Pasar Djohar Semarang, Uni 
versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat sHOK AN”, 
Djll. Raja 114 Magelang K. A. Mohamed Yasin, Djl. Kepati- 
han 23, Pekalongan Pooran Sporting Coy, Djl. Pontjol 40, Se- 
marang: Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar: Salon de 

| Beaute ,,Ladis”, Djl. Srambatan 20, Solo, Toko Minang, Padang- 
pandjang, Samaftra-Tengah: Toko. Obat ELGECO, djl. Slamet 

Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka | 

nja segala matjam penjakit 

BA R-.U! e " : 
Tjerita-jang tak akan dilupakan untuk selanra-lamanja dengan 
lagu2 jang tak bosan dilihat dan didengarkan berkali-kali 3 Yg 
maka djangan hilangkan ini kesempatan untuk saksikan sendiri ! 

"DJAGAT AN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 
Chiang Hua - Liu Loan 
Li Tsing - Peng Hwan 2 : 

Sebuah film Tiongkok dengan tjerita drama jang mengharukan ! 

”CHIU AY SIN HWAN” (SEDAR) 

(Rijadi 73c, Solo, Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, 
Karanggetas, Tjirebon Toko Obat ABDULRACHMAN, Djil. 
Slamet: Rijadi 25 Solo (muka pendjara): Rumah Obat TEK AN 
iTONG, Pefjinan 81 Jogjas Toko Obat ENG NJAN HO, Petji- 
nan 75 Jogja Toko SINAR BARU, (Djl. Station 5) Purwodadi: 
iToko HIEN, Bodjong 25 Smg., Toko MINAH, Djl. Raya 65 
'Magetan: Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh. Amin, Tjo- 
kronegaran 93, Solo B. PIAR, Pasar Tundjungan, Stand no. 81 
- 82, Surabaja : " 

  

FGRIS”— BESOK PREMIERE BESAR” 7ROXY” 
4.30 6.459.000 (Untuk Segala umur) 5.09 7.00 2. 

Film Inda ”B OOT POLISH” nara 

Tekst Indon, : cpa 

OSCARS !!! 
Suatu tjerita mengenai anak2 manusia jang berjong untuk men- 

dapatkan suatu hidug baru..............iog 

SOAL KEHORMATAN! SOAL HARGA DIRI! 

: MENGEMIS ATAU MATI KELAPARAN ?? Lana Cg 

HANM SATU KALI SEUMUR HIDUP DATANG PADA 

“FILM SEPERTI INI......... Kian seraya 

  

Sebuah film Pe lu 
Eh an 

L GENE. TIERNEY: 

DITUNGGU: 

(ea Xx” ALA 15 

  

| isah seorang detektip jang datang untuk mentjegah kekedjaman 

ngan perkosaan... Na 
nias 

Type Pert). SEMARANG” Idzin No, 3498/111/A/171, 

FILM INDIA TERBESAR JANG MENDAPATKAN 3 BUAH | 

  

TINGGAL INI DAN BESOK MALAM PENGHABISAN : 

geng” Anggi 2    
  

! 

5.00 - 7.00 - 9.00 

(utk. 13 th.) 
TKOMKITOLON 4 aff of mankindre bloodtmt chapter... thatra 

most Infamous days of savagery 
201 gan 2 Nike musa Haming nighis of cenguset! 

ay ng . 

JUN 

k   

  

  

PT. BIRO ALA. 
KANTOR ARSITEK - INSINJUR - ANEMER 

DJAKARTA, Medan Merdeka Selatan 12, Tilpon Gambir 3154. 

KANTOR2 TJABANG : 

Bandung : 

Semarang: 

Surabaja : 

Djl. “Braga 19, Tilp. 3679. 

Dji. Tandjung 17, Tilp......... 

Djl. Sumatra 75, Tilp. S. 4043. 

Aduh Maak 
MURAH SEKALI TARIF ',,SIGUNTANG”, BERSAINGAN 
PALING SEDIKIT 4055. f " 
Datanglah sekarang pada: 

  

  

Photopress ,,SIGUNTANG” 
Bodjong 99A — Semarang. 

mutans 

BURAT-PUpJ AK. aa 

dang bertahda tangan dibawah ini kami: 
M.P ORRWOATMODJO, 

Pedagang merk TOKO BUDOSO DUNGUS Distrik KL (MADTUN ) memud 31 (mengakui ) Sengan sesungguhnja, bahwa LENG TJEFG ,minjak PAN LENO, dan BALSEM BAN LENG,banjak bukti-bukti benolong kesehatan, seperti IT PERUT,B18uL, 
5 SAKIT Pp, ,B: GIGI,GATAL-2, (sakit-2 SAKITPINGGAKG ,DESENTRIJ,dan PATUEr2,telah kawi tjoba dan banjar : bukti-2 sehingga orang-2 jang kami to1 ring jakan .. (Hrsebut d1 toko kami. 3 Ta Sae 
Waktu itu kami hanja 

sendiri di toko kari 

   

bersedia sedikit untuk persediaan » Intung pada t81.11-3-1955 motor BAN LENG da- F1 SURARAJA datang di DUNGUS, dengan 14Xa8-2 kami mendekati dan ba- njak kami mengambil Obat tersebut hingga @ipendjual menjiarkan de» ngan MICROPON, Sdr—2 81 DUNGUS dida membeli @bat-2 BAN LEEG di TOKO Bubovo Dungus.   AN LEN Sudah mendukti 1 segala panya tg kan 3 matjam obat bisa menca 

| akal! lagi Kand Derserai PAXATIAH BAP BAN LENG | Kepada .. 2 
Ptd. Tuan Kope1a: Rum Gta? 
RISA SHE TyONG 

« Kn 
ea Lea, 

a Minjak Obat »Ban Leng” 
djuga sangat mandjur untuk menjembuhkan : 
batuk baru atau lama, dysentrie, hosa, tenggn 

Tokan sakit, aambeien, bisu!2. kudis2. gatal2 
Inks2. digigit binatang berbisa dll 
Risa dibeli dimana-mana tempat. 
Kalau tiada boleh kirim Rp. 16— untuk 1 botol 
”Ban Leng.Tjeng”: Rp: 10.— untuk 1 botol "Ban 
Leng”: Rp. 3,50 utk. 1 blek "Balsem Ban Leng” 

ONGKOS KIRIM BEBAS. 
Aturan pakai ada tertulis dipinggir gambar botol. 

Dikeluarkan oleh : 

7 RUMAH OBAT 

Tjeh She Tong 
LA Dil. Bawean 22 - SURABAJA - Telp. S. 2207 

2 SOBAT OBAT- 
MELNAI 

   

  

   
   
  

  

: SELALU DIPILIH UMUM 
PENG AN SAN tjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, 
influenza, badan panas, pegal linu (zenuwpijnen), rheumatisme, 
sakit gigi, sakit kuping, sakit perut pada waktu datang bulan 
(menstruatie). 
Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, maupun dalam bepergian ber 
arti kesehatan badan tetap terdjaga, 
BALSEM tjap KATES, menjembuhkan -penjakit-penjakit seperti 
batuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu 
Amat berguna bagi penggemar olah-raga. . 
URUS - URUS tjap KATES, dari sari buah?, berguna sekali untuk 
membikin bersih perut urtuk mentjegah penjakit-penjakit jang tax 
di-inginkan. y 
OBAT MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : 
MUCHILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan penjakit 
mata mendjalar, mata gatal, mata bergetah, air mata merembes 
MUCHILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata 
berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- 
bes, mata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa 
pedih. MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- 
kan mata trachoom, mata berasa kepanasan, mata merah berasa 
pedih, ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me- 
rah dan sakit, kulit mata saki karena luka. 
OBAT - OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana. : 

| PERUSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & Co. 
DJAKARTA — SURABAJA. 

MA TA IA TS NS Ia LA TA 

Batjalah Harian 

»Suara Merdeka”   
“ sa Sa an PA ay Oa 2 Tn AU PTN MI 7 Tg Tea, 0 M4 RI LK 

STAF ANGKATAN DARAT 
DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 

PENGUMUMAN 
No. 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, 

H. Para pelamar harus memenuhi sjarat-sjarat : 
1. a. Mempunjai idjazah (c) bidan, 

b. Belum melampaui umur 35 tahun. 
c. Dapat menjimpang dari 1. b., djika pernah bekerdja pada Pemerintah selama waktu 

jang sama dengan selisih antara umur sekarang dikurangi dengan 35 tahun. 4 
d. Djika pernah membuka praktek partikulir supaja lamanja bekerdja ini dinjatakan 

dalam surat keterangan jang dikeluarkan oleh suatu instansi Pemerintah (Kota Pra- 
dja, Kantor Kabupaten dsb.), Surat keterangan termaksud diperlukan untuk menen- 
tukan pokok gadji. 

Berkelakuan baik (keterangan Pamong Pradja atau Polisi). 
Berbadan sehat (keterangan dokter). 2 
Pelamar jang bekerdja pada suatu Instansi diharuskan minta idzin/Keterangan dari Ke- 
pala Kantor jang bersangkutan, : : 
Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua/wali harus dengan idzin tertulis dari 
orang tua/wali untuk masuk dalam Angkatan Perang. 

6. Sanggup/bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia. sk 
HI. Jang memenuhi sjarat2 akan diangkat mendjadi pegawai Negeri golongan D.2 P.G.P.N. 1955/ 

P.P. No. 23/55 atau sebagai pegawai bulanan organik disesuaikan dengan pangkat menu- 
rut P.G.P.N, 1955, ( 
Bagi mereka jang tidak mendjalankan praktek partikelir, akan diberikan tundjangan sebanjak 
Rp. 75,— sebulan selama bekerdja di D.K.A.D, sesuai dengan Srt. Kpts. M.P. No. F/193/ 
54 tgl. 15-4-1954, 
Selain penghatsilan tersebut di ad. V para bidan jang tergolong perawatan akan menerima 
bahan makanan mentah (compo), ransum E. sesuai dengan Int. Dir. C.LA,D. No. 13/F/8/ 
CI. P/53 tanggal 29-4-1953, 
Tjara melamar : 
Surat permohonan disampaikan kepada: 

1. Direktur Djawatan Kesehatan Angkatan Darat, Djl. Dr. Abdurachman Saleh No. 24-A, 
Djakarta. : 
Dengan disertai lampiran-lampiran : 

n
a
n
 

IV. 

Vi, 

1. Riwajat hidup rangkap 4 lengkap. 
2. Turunan .idjazah bidan.rangkap 4: 
3... Keterangan? sepei la 

  

    

   

  

VI. Surat-menjurat tentang 4 tidak dia Iga : 

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

R. SAPARI SURIADIBRATA. 
Dir/ — Kolonel NRP — 15430. 

Bank ai Zi semar PN AA PAMA SESAME LS 
      
    

SAKSARKERERARBSEREEKA KKAH EKA KA KAB BAK KEKE KA RK KE SR KK KRB RR EK N 

PE BALSEM TJAP IKAN MAS:       
DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT 

  

  
  

Mun Ih AIR 

IT S0UNDS LIKE 
IM GOING TO | sSOME KIND OF A 
INVESTIGATE | SIREN COMING 
THAT NOISE, / FROM AROUND THE 

ALE/ BEND, ROY,/ 

      
    

    

  

   

Roy Rogers 
No. 66 

  
— Saja akan menjelidiki suara 
itu, Dale! 
— Kedengarannja seperti suara 
sematjam peluit dan datang dari 
sekitar belokan 'itu, Roy! 

    

        

            

   

  

   

  

THE HERD IS COMING UP $ 
FAST YOU STOP THEM Meanwhile, 

at the top 
of Boulder 
Canyon... ti 

ee 
aan Cet 
kaga « “siang | « Bag 

       

    

  

  

  
akan sampai disini se- aa 
gera! Engkau hentikan Orang-orangan dari karet 
sadja ternak itu disini | MeLean dan benda itu mulai ber bunji, 
— Okay, Roy! 

P3 : . - 

itu. mulai dilepaskan oleh kawanan 

    

   

   


