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menerima keterangan 
memperkukuh bahw: 

& 

        RADIO Israet menjiarkan 
David Ben Gurion malam 
sudnja supaja pulau Joz 

sebwah. desa Ibrani. Seperti 

tidak mengandung 
wilajah Mesir.   

  

menghentikan tembak-me 

Tahun Umurnja 
ahwa perdana menteri Israel 
Rebo telah memaparkan 

“Tiran, bagian dari wilajah Mesir 

jang terletak dimuara Teluk Agabah, tetap diduduki oleh 
Israel sebagai bagian dari wilajahnja. 
kira2 110 mil dari udjung Israel jang paling selatan, dekat 

pantai wilajah Mesir dan diseberang wilajah 
bia. Sebagai alasan untuk memasukkan — pulau kepunjaan 
Mesir tadi kedalam wilajah Israel, Ben Gurion 
kan bahwa 1400 tahun jang lalu dipuliu tadi 

hari jang lalu perdana menteri Israel berkata bahwa Israel 
-maksud untuk mengambil bagian dari 
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1 Eden — Pp. 

mbak Ia 
djam 23.59 GMT. Demi 
BB Dag Hammarskjoeld 

menerangkan bahwa ja telah 
isi jang minta kepadanja untuk 

3 Israel telah menerima baik peng 

      

- Alasan Jong 

  

mak- 

Pulau ini letaknja 

Saudi Ara- 

mengata- 
terdapat 

telah. diwartakan, beberapa 

(Antara—UP).   
  

Dasar? “Pembentukan 
Pasukan Polisi :P.B.B. 5 

Hammarskjoeld ' Adjukan' Rentjananja — 
Sudah Ada'10 Negara Sedia Ikut 

Didalamnja 
EKRETA ' DIENDRAL PBB, Dag Hammarskjoeld, hari 

Selasa telah imemadjukan rentjanz2 untuk pasukan polisi PBB 
di Timur-Yengah jang akan ditempatkan di Mesir, dari Terusan 
Suez hingga keperbatasan Mesir-Israel, bila perdamaian di Timur 
Ten telah dipulihkan kembali, 

IP. arski | nmarskjocid mengadjukan Japorannja 
hingga dengan demikian para delegasi2 davat 

demikian diperoleh kabar dari 
itu Selasa pagi, 
mempeladjarinia 

dan membitjarakannja dalam sidang darurat madjelis umum PBB 
jang diadakan petang barinja atau malamnja. 

Dikabarkan, bahwa  rentjana 
tsb. dikemukakan berkenaan de- 
ngan diterima baiknja penghen- 
tan tembak menembak oleh Ing- 
gris dan Perantjis dan persetu- 
djuan jang diberikan oleh Mesir 
kepada PBB untuk menempatkan 
pasukan? polisinja di Mesir. 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa pasukan? polisi PBB itu 
akan terdiri dari pasukan2 suka 
rela negara? anggauta PBB, de- 
ngan keketjualian semua negaraj 
begara anggauta tetap Dewan 
Keamanan PBB, 'jaitu Inggris, 
Perantjis, Amerika Serikat, Umi 
Sovjet dan Tiongkok-Yaiwan, ka 
rena taruhan2 besar jg € i 
oleh negara? tsb. di Yimur. Te- 
ngah. MA ea 

” 

Menurut Dag Hammarskjoeld, 
ia telah menerima tawaran2 banj 
tuan dari Kanada, Kolumbia, 
nemarkan, Pakistan din Sweden. 
jaitu negara? ig telah menjata 
kan kesediannja. untuk menjedia 
kan pasukan2nja untuk “pasukan 
polisi PBB itu dan selandjutnja 
Hammarsjkoeld djuga mengha-| 
rapkan tawaran2. bantuan dari| 
negara2 lainnja.  Dikatakannja, 
ia telah memintanja supaja bebe 
rapa dari pasukan? PBB itu di 
atur dalam kesatuan2 bataljon. 

Dikabarkan oleh UP selandjut 
nja bahwa laporan tsb. masih 

kurang lengkap sekali dan Ham demikian maka 
marskjoeld telah meminta supaja 

Idjumlahnja.. 

kan kepada sekertaris djendral 
PBB, Dag Hammarskjoeld. 

India setudiu kirim pa- 
sukan untuk polisi P3B. 

Djuga pemerintah India malam 
Rebo mengumumkan bhw peme- 
rintah negara tsb. dalam prinsip 
nja telah menjetudjui utk mengi 
rimkan suatu pasukan jg terbitas 

guna menghensikan)| 
permusuhan2 di Timur Tengah 
dan mempertahankan penentuan 
garis2 gentjatan sendjata jg lama 
antara Mesir dan Israel, demikian 
dikabarkan oleh Reuter. 
Pengumuman tsb. mengatakan, 

pemerintah Mesir telah mendje- 
laskan bhw ikut sertanja India 
(dan aktif dalam pasukan2 polisi 
PBB -hanjalah dapat diputuskan 
setelah ditjapainja rentjana jang 
lengkap jang harus mendapat per 
setudjuan. dari pemerintah- Mesir. 
Kemudian dikatakan, bhw .pa- 

sukan2 polisi PBB itu harus di 
bentuk dalam hubungannja dgn. 
penarikan kembali pasukan2 ten 
tara asing jang telah memasuki 
wilajah Mesir. (Antara-Reuter). 

: Djuga Ceylon. 
Sementara itu UP mewartakan 

dari markasbesar PBB bahwa 

beritahukan kesediaannja untuk 
menjumbangkan pasukan bagi 
pasukan kepolisian PBB. Dengan 

sudah ada 10 

dibentuk sebuah Panitia jang mejannja untuk ikut dalam pasukan 
rjelesaikannja hingga keperintji- 
arnja dan bertindak sebagai ba 
Ten penasehat baginja. 

Tetapi dalam pada itu Ham- 
marskjoeld telah memberikan sa- 
ran-sarannja: Tau ga 

1. Pasukar2. polisi PBB itu 
akan mulai bekerdja hanja bila 
permusuhan telah diachiri, 

2. Pasukan2 . polisi PBB itu 
akan merupakan para-militer dan 
Lukan sebagai sebuah pasukan? 
dengan tugas2 militerz dalam hal 
ini ia menerangkan bahwa pasuf 
kan2 PBB itu akan dipersendjatai, 
tapi tentang detail2 daripadanja 
tak ia terangkan lebih landjut. 

3. Pasukan2 polisi PBB itu 
tidak mempunjai hak2 lain dari | 
pada jang diperlukannja utk pe 
laksanaan ' daripada fasilitet2/: 
funksi2nja. - Pasukan2 tsb. akan 
lebih daripada merupakan korps | 
penindiau2 sadja, tetapi sama se 
kali 
militer jg setjara sementara meng 
awasi daerah2 dimatia pasukan? 
itu ditempatkan: Hrg 

polisi PBB itu akan meliputi sua 
tu daer:h jg setjara kasar terben 
tang dari Terusan Suez hingga 
keperbatasan Mesir-Israel, 

5. Pasukan2 - polisi, 

tidak merupakan pasukan) 

jang sedang direntjanakan itu. 
, (Antara-UP) 

saw ma 

Operasinja : Den 

“Igris di Cyprus (,,Voice of Bri- 

bemerintah Ceylon telah mem-| 

begara jang menjatakan kesedia- 

tuk pasukan kepolisian 
si PBB. Inggris men 
dapat mempe : 

   

  

      

    

      

menembak tanpa bersjarat, dan bahwa akan diben 
PBB jg mampu menilik pelaksanaan resolu 

takan seterusnja bhw apabila Hammarskjoeld 
| bahwa Israel dan Mesir telah” menerima 

cease fire tanpa bersjarat dan menerima baik penempatan ke, 
an PBB, maka Inggris (dan Perantjis) ,,bersedia untuk menghenti 
kan operasi2 militer seterusnja”, 

Inggris-Perantjis tawar- 
kan diri, 

njatakan 
perlu 

pi 

gas penjingkiran perintang2 ini. 

hentikan operasi2 militernja, djika 
pasukan kepolisian PBB jg akan 
dibentuk itu mampu menilik pe- 
laksanaan resolusi2 PBB", kata 
delegasi Inggris. 

Sjarat2 jang dikehendaki oleh 
negara2 agresor supaja mereka 
menghentikan operasi2 militer 
di Mesir ialah pelaksanaan reso- 

lusi PBB jang diadjukan oleh 
AS, jang berisi : 

1. Segera diadakan penghenti- 
an tembak-menembak:  penghen- 
tian gerak-gerik. pasukan2 militer: 
dan alat2 sendjata. 

2. Segala pihak dalam persetu 
djuan2 perletakan sendjata  (di- 
maksudkan perletakan  sendjata 
Palestina, antara Israel dan ne- 
gara2 Arab) harus segera meng- 
undurkan pasukan masing2 “sam 
pai kebelakang garis2 demarkasi 
dan djangan melakukan serang- 
an2 “lagi. 

3. Pihak2 jang - bersangkutan 
djangan mendatemgkan perbeka- 
lan militer dan djangan melaku- 
kan perbuatan2 jang mengham- 
bat atau mentjegah pelaksanaan 
resolusi ini. 

Siaran radio Inggris ten- 
tang cease fire. 

Sementara itu radio resmi Ing 

tain”) jang dipantjarkan kepada 
Mesir mengumumkan hari Rebo: 
»Sudah diadakan penghentian 
tembak-menembak “antara Inggris 
Perantjis dan ' pasukan2 Mesir. 
'Ini mulai berlaku djam 2 malam 
Rebo, atau beberapa menit jang 
lalu. Kepada penduduk Port Said 
dan Port 'Fo'ed dan-tempat2 lain 
nja dimana ditempatkan dgn sa 
ngat dinasehatkan supaja mereka 
tetap ada ditempat2 dimana me 
reka berada pada saat, ini”. 

: Ike menelepon Eden. 
Sementara itu presiden -A:S. 

Eisenhower malam Rebo telah 
menelepon Anthony Eden, P.M. 
Inggris, - untuk- menjatakan ,,ke- 
gembiraan 'nja “ berkenaan dgn 
keputusan pemerintah Inggris jg. 
menjatakan menerima “baik peng 
hentian: tembak-menembak di Me 
sir. , 

Dikatakan oleh  Eisenhower 
bhw ia pertjaja berachirnja aksi 
militer akan dapat membawa dja 
lan ke perundingan2. 

Demikian menurut Reuter. 

“ Eden membela agresi Ing 
gris-Perantjis: utk. tjegah | 
mendjalarnja peperangan. 

“ Dalam pada itu perdana men 

Seterusnja delegasi Inggris me 

“Inggris setudju untuk meng- 

telah membatasi  persengketaan 
antara Israel dan Mesir”. 

Seterusnja ia a.l. mengatakan 
| bahwa “Terusan Suez bahwa sekarang bagi PBB ,,ter 

| dibersihkan dari perin-. bukalah kesempatan2 jang dulu 
tang2, dan bhw pasukan2 Inggris : 
dan Perantjis sudah diperlengka | membuktikan 

untuk melakukan pekerdjaan 5 
ini. Selandjutnja diusulkan supaja 
teknisi segera melaksanakan tu- 

tak. pernah ada baginja, 
dirinja 

suatu organisasi internasional jg 
effektif.. Kekuatan achlak sadja 
tak tjukup untuk sokong PBB, 
guna menghadapi tantangan2 du 
nia ini”, kata Eden. (Ant.-Reuter) 

     

untuk 
sebagai 

lesir Min- 

   Tentara Sukarela 
MESIR hari Selasa telah ber- 

seru kepada. Amerika Serikat 
'entuk memberikan — bantuannja 
akan pasukan2 sukarela, sendjata 
sendjata dan lain2-nja dalam per 

Ikan sebagai agressi jang tak ter- 

Duta besar Mesir utk. A.S., 
Ahmed Hussein, telah menjam- 
'paikan sebuah nota kepada ac- 
ting menteri luarnegeri Herbert 
"Hoover Jr. jang isinja suatu se 
ruan minta bantuan dan  mene- 
rangkan bahwa rakjat Mesir kini 
sedang bertempur dalam suatu 
perdjuangan utk. hak kehidu- 
pan dan kehormatannja. | 

Demikian dikabarkan oleh UP 
dari Washington. (Antara). 

  
  

itu mendjadi agak panas, dalam 

dah rapat raksasa terdjadi pula 

ranfjis. 

Insiden terdjadi sekalipun poli 
si dan tentara berusaha unuk 
mentjegahnja a.l. dengan mele- 
paskan -tembakan peringatan ke 
udara sedang barisan pemadam 
api menjemperotkan air kearah 
demonstran2 . umuk membubar- 
kannja. Beberapa orang demon- 
stran dan seorang anggauta ten 
tara (jg membantu melakukan 
pendjagaan) dapat luka2. Menu 
rut berita kemudian, kira2 20 de 
monstra, dibawa kekantor polisi 
untuk diperiksa. $ 
- Mengenai rapat demonstrasi 
dan insiden2 itu wartawan "An- 
tara” melaporkan sbb: Jg meng- 
hadliri rapat raksasa dilapangan 
Merdeka Selatan itu Ik. 800.000 
pemuda, peladiar, mahasiswa, bu 
ruh, pedjoang dil. dan mengam 
bil resolusi jg pokoknja mentjela 
keras tindakan Pemerinteh Tan 
gris, . Peranijis,. Israel di Mesir 
dan mengadjak “seluruh  rakja: 
Indonesia bertindak setia-kawan 
dengan pemerintah dan rakjat 
Mesir, dan menentang agresi isb. 
sampai mereka mundur kembali 
dari seluruh wilajah Mesir. 

Suasana rapat agak panas, di 
liputi kemarahan2 pemuda2 dan 
rakjat umumnja terhadap agressi: 
jg dilakukan oleh ketiga negara 
tsb. terhadap Mesir. - 5 

Dalam demonstrasi jang kemu 
dian diadakan dan semula hanja 
direntjanakan ke gedung P.M., 
Kemlu, Parlemen, terdjadi insi- 

  
tidak lagi mau mengikuti petun- 
djuk2 panitia jang menghendaki 
hanja ke Pedjambon dan  Parle 
men berhubung dengan adanja 
larangan Polisi utk ke Kedutaan 
Inggeris dan Perantjis. Sebagian 
besar demonstran itu menudju ke 
kantor Kedutaan Besar Inggris 
dan kemudian ke kantor Kedu-     teri Inggris malam Rebo telah 

membenarkan dilakukannja agresi 
Inggris-Perantjis terhadap Mesir, 
dengan argumen bahwa ,,hanja 
pengetahuan dan hadlirnja pasu- 
kan2 Inggris dan Perantjis jang 

  

  

Masih 

kan hari Selasa malam, bahwa 
menamakan diri ,,Radio Merdeka 

Inja dalam hari2 ini tidak bersu 
dan dalam siaran2-nja mereka meminta bantuan2 

'untuknja. Mereka dalam siaran2-nja jang memakai tanda2 sinjal 

,Radio Rakoczi” dan ,,Roka” terdengar disepandjang perbatasan 

Eropa-Timur. Demikian diwartakan wartawan UP itu seterusnja. 

'udara lagi, 

Pemerintah Revolusioner 
kuasai keadaan. 

Berhubungan dgn keadaan ter 

achir di Hongaria HNA . dari 

Praha jang menerima berita dari 

|Budapest, ibukota Hongaria me 

Oni ae una sup watakan . bahwa dengan penum 

4. Tugas2 daripada . pasukan2|pasan tjepat atas kekuatan re- 

aksioner di Hongaria, pemerintah 
revolusioner kaum buruh dan 

tani Hongaria telah menguasai 

PBB itu Keadaan diseluruh Hongaria. Ke   akan terdiri . dari kesatuan2 : 'Itertiban revolusioner sedang ber-      

  

Palang Merah Honga- 
ria Mengadukan Rusia 
Pertempuran2 Di Hongaria Malam Selasa 

Hangat — Tapi Pemerintah Janos 
Kadar Bisa Kuasai Keadaan 

WARTAWAN U.P. dari Wina, ibu-kota Austria mengabar- 
Radio pemberontak Hongaria jg 
Honggaria” setelah sedjak lama- 
ara, pada hari itu terdengar di 

dadu2 Sovjet telah membakar 
markas Palang Merah di Buda- 
pest dan membunuh dokter2 dan 
djururawat2 jg. sedang bertugas 
disana.. TEA 

Diplomat? Barat di Wiena me 
nerangkan bahwa menurut lapo- 
ran2 jig mereka terima dari Bu- 
dapest, pertempuran diibu kota 
Hongaria pada malam Selasa jl. 
itu ”tjukup besar”. Malam Sela 
sa jl. masih terdengar siaran2 
radio rahasia pihak pemberontak 

i masing2 negara, ha 'djalan “menudju kenormalan di|ig merupakan kantong2 di 2 dis 

Uta Pa aa ani tape serta tempat2 lain dif|trik di kota Budapest, dalam ma 

efesiensi “jg ditimbulkan oleh|sana. Semua penduduk jang men |na mereka berseru supaja diki 
tjampuran dari pelbagai2 bangl tjintai kekuasaan Rakjat dan pa| rim alat2 sendiata dan bukannja    

   
   

sa. Selandjutnja akan -diadi 
pula beberapa. kesatuan2 
Ion ig diambil dari negara2 angj 
gauta PBB jg lebih kuat. 

6. Masing2 negara. Na 
biajai pasukan2nja sendiri jg di 
gabungkan dalam pasukan2 poli 
si “ nan u : 'ppe 5 33 

Ts adjelis Umum PBB akan , 
menentukan berapa lama polisi| " Palang Merah an sa 
PBB itu akan ditugaskan. mengadukan  perbua 

Sementara itu Pemerintah Tje-| serdadu2 Sovjet. 

koslowakia malam 

lisi PBB di Timur 

Praha, 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

"Aa 

Rebo telah| 
menawarkan kepada PBB satu 
bataljon pasukan2nja untuk di 
pergunakan dalam pasukan2 po! 

ur Tengah, de 
mikian menurut siaran radio 

  

|triot2 sedjati Hongaria menjam- 
but hangat seruan pemerintah di 

Kadar, 

La mereka setjara aktif ikut am 
awah pimpinan Janos 

lutjuti 
'dan membersihkannja. 

Sementara itu 

bahwa mereka 

newa, bahwa tentara Sovjet jg   tawaran bantuan itu diberikai sae 
Oleh menteri . luar negeri ieko hormati ' Palang Merah Honga 

slowakia. Vadlav David dalami ria”. adan 

sebuah telegram jg ia sampaih Menurut pengaduan tadi, ser 

bil bagian dalam pekerdjaan2 me 

kaum kontra revolusioner 

pembesar2 di 

Wiena hari Selasa menerangkan 
telah menangkap 

siaran radio Palang Merah Ho- 

agaria jang mengadu kepada Pa 

lang Merah Internasional di Dje 

beraksi di Hongaria tidak meng 

kata2. (Antara). : 

(but dan merusak semua alat2 be 

taan Besar Perantjis. Insiden per 
tama terdjadi di kantor Penera- 
ngan Inggris, dimana Polisi dan 
Tentara tidak kuat lagi menahan 
arus demonstran. 

Dengan paksaan demonstran 
masuk kantor Penerangan terse- 

rupa buku2, medja, kursi2 dli. 
dan kemudian semua isi kantor 
itu dibakar dalam gedung, sehing 
ga gedungnja sendiri akan habis 
terbakar kalau tidak seaera di 
datangkan barisan pemadam ke- 
bakaran, Tapi kantor tsb. men- 
derita kerusakan2 hebat. Dapat 
dikabarkan, bahwa dalam insiden 
dikantor Penerangan Inggris ter- 
djadi ketjelakaan, Seorang de- 
monstran terkena petjahan peluru 
dan seorang lainnia kena petjahan 
.dipahanja, 

Insiden di Kedutaan Besar Pe 
rantjis adalah seorang anggauta 
tentara terkena lemparan batu di 
kepalanja dan menderita luka. 
Resolusi jg dismbil oleh rapat 
raksasa tsb. dan disampaikan ke 
pads Pemerintah2 Inggris, Peran 
tjis, Israel, Pemerintah Mesir 
dan rakjat Mesir, PBB berbunji 
sbb: 1. Mentjela sekeras2nja tin 
dakan Pemerintah2 Inggris, Pe 

na merupakan agresi kedji ter 
hadap kedaulatan negara dan 
rakjat Mesir dan merupakan pe 

800.000 Rakjat Djkt. 
Marah Thd Agressor 
Isi Kantor Penerangon Inggris Vibokar— 
Kedutzan Perantjis Diserbu — Polisi Dan 

Tentara Tok Kuat Menahan 
: Arus Demonstran 

AGRESSI INGGRIS-PERANTIJIS dan Israel terhadap Mesir 
jang meluapkan perasaan2 di Indonesia hari Rebo kemaren me- 
rjebabkan diadakannja rapat raksasa dan demonstrasi oleh 

| 800.000 penduduk Djakarta. Selain suasana dalam rapat raksasa 

Kantor Penerangan Inggris, penurunan bendera Inggris jg diganti 
dengan Merah Putih dan perusakan Kantor Kedutaan besar Pe- 

rantjis dan Israel di Mesir, kare|. 

Lk. 

demonstrasi jang diadakan sesu- 
insiden berupa pembakaran dim 

itu wadjib ditentang dengan se 
keras2nja: 3. Bertindak setia ka 
wan dengan Pemerintah dan rak 
jat Mesir untuk terus menen 
tang agresi Inggris, Perantjis dan 
Israel sampai mereka mundur 
kembali dari seluruh wilajah Me 
sir, 

4. Mengadjak kepada seluruh 
rakjat Indonesia menginsjafi ke- 
pentingan bersatu dalam meng- 
hadapi tentangan 
agresor Inggris, Perantjis dan 
Israel dan agar waspada terha- 
dap golongan2 jg mungkin akan 
mengambil kesempatan pula dari 
kegontjangan dari pada akiba: 
peristiwa di Timur Tengah pada 
dewasa ini: 5 Mendukung 'sepe- | 
nuhnja - pernjataan — Pemerintah 
RI. “dan resolusi DPR R.I. ten 
tang Mesir: scrta. mengandjurkan 
diadakannja Ianglah2-g. tjepat,| 
baik dilapangan diplomasi mau- 
pun dengan saluran2 Uni “Parle 
menter dan organisasi2 interna- 

  

a Bantuan| 
Amerika' | 

a Sendjata &| 

Ijuangannja —— mempertahankan 
(diri dari apa jang dapat dilukis- 

Pemerintah2 | 

  

Maan 

Mesir Lakukan 

.Stalingrad 1Y”. 

Diumumkan bahwa pasukan2 
Mesir terus bertempur dari ru- 
mah kerumah melawan pasukan2 
penjerbu jg mengepung Port. Said 
dari darat, laut aan udara. 

Radio Kairo dalam pada itu 
menjiarkan malam Rebo, bahwa 
rakjat Mesir akan terus bertem- 
pur selama masih ada 
dibumi Mesir. 

Berita dari markasbesar PBB 
di New-York mengatakan bahwa 
menurut keterangan  dutabesar 
Mesir Umar Lutfi kepada pers 
pada djam 1815 GMT, Port 
Said masih terus bertempur me 
lawan agresor, dan disana tidak 
pernah berlaku pengheritian tem 
bak-menembak sebagaimana dika 
aa oleh wakil Inggris Selasa 

Kairo, Iskandariah, Ismailiah, 
Suez dan Port Said dan banjak 
kota2 lainnja lagi, termasuk pu 
la penduduk sivilnja, masih te 
rus sadja mendjadi sasaran pem 
boman2 Inggris-Perantjis, jg me 
langgar segala azas perikemanu- 
siaan: beribu-ribu penduduk sivil 
mendjadi korban. Dan segala ini 
merupakan kenjataan jg sama sc 
kali berlawanan dengan apa js 
dikatakan oleh delegasi Inggri: 
dalam PBB, jaitu bahwa Inggris- 
Perantjis sudah menghentikan se 
gala operasi pemboman atas selu 
ruh Mesir. 

Pesawat2 pemburu Mesir 
menjerang. 

Berita Reuter dari Nicosia (Cy 
prus) mengatakan bhw menurut 
penerbang2 Inggris jang telah 
kembali di Cyprus sesudah ,,ter 
bang “diatas Port Said” Selasa 
jl, - pesawat2 pemburu pantjar- 

   

agresor2 

   
TAHUN KE VII No. 220 

P 

2 nana 
: 5 ya (TKA E 

SITI ATI TT MENIT Weldana 
DARI PIPA DAN KAJU:  « 

DJL. DR. TJIPTO N2 76 (KR.TEMPEL)SMG. 
LIAT En B 

  mat cz 

rad II 
Pembelaan Nekat 

Yerhadap Serangan Agressor— Dju 
ga Rumah2 Penduduk Rupakan 
Kubu2 Pertahanan — Tak Pernah 
Ada Penghentian Tembak Menembak 

KOMUNIKE MARKASBESAR angk. perang Mesir jg dike- 
fuarkan pada malam Rabu djam 20.00 (18.00 GMT) menjatakan, 
bahwa pengumuman2 pihak agresor (Inggris-Perantiis) 
akan kota Port Said telah djatuh adalah bohong belaka. Sebalik 
nja, tentara, polisi dan rakjat Mesir jang mempertahankan 
Said terus bertempur, untuk mendjadikan kota Terusan Suez ini 

seakan- 

Port 

Radio Kaire menamakan Port 
Said "batu karang jg akan me 
ngandaskan setiap penjerbuan”. 
Kepada pedjoang2 jg memperta- 
hankannja, diserukan: "Rakjat be 
bas diseluruh dunia memperhati 
kan perlawananmu jg gagah be 
rani! Terus berdjuang! Bunuh 
musuhmu sebelum dia membu- 
nubh!” 

Kehidupan 
biasa sadja. 

Sementara itu wartawan k.b. 
Inggris Reuter di Kairo menga- 
barkan hari Selasa, bahwa kehi 
dupan sehari-hari di ibukota Me 
sir berdjalan sebagaimana biasa 
nja, walaupun kendaraan2 ten- 
tara jang bercamouflage dan ser 
dadu2 jang bersendjatakan mi- 
traljur ringan tampak dimana- 
mana: 
Reruntuhan pesawat2 terbang 

Inggris dan Perantjis jang telah 
ditembak djatuh oleh tentara Me 
Sir, dipertundjukkan kepada rak 
jat dilapangan2 dikota Kairo. 

Radio Kairo sementara itu me 
njiarkan kisah pertempuran2 me 
lawan pasukan2 penjerbu.  Di- 
mana-mana orang berkelompok- 
kelompok mengelilingi pesawat 
radio: dicafe-cafe, dibawah radio 
umum. . 

Kata harian ,,al Akhbar”, bang 
sa Arab jang bertempat tinggal 
didaerah jang luas, dari Lautan 
Atlantik sampai keteluk  Parsi, 
memperlihatkan semangat anti 
imperialis Inggris-Perantjis dgn 
djalan meledakkan pipa2 minjak 
jang menjalurkan minjak-tanah 

di Kairo 

  gas MIG kepunjaan angkatan 
udara Mesir telah menjerang pa 
sukan2 Inggris jang ada dilapa- 
ngan terbang al Djamil disebelah 
barat kota Port Said. 

Serangan oleh pesawat2 pem- 
buru Mesir terhadap agresor2 
tadi ,,berat", kata penerbang2 
Inggris. Dalam mendaratkan pa- 
sukan2 tugas istimewa Inggris di 
Port 'Said. Selasa pagi. telah -di 
pergunakan pesawat2 helikopter 
— dari kapal2 sampai kedarat. 

Pertempuran sengit   
tindakan lantjang dari Pemerin- 
tah Inggris, Perantjis dan Israel 
sekarang: 6. Menjokong sepenuh 
aja usaha Pemerintah R.I. dalam 
menghadapi. konperensi Pantja- 
negara jang chusus akan diada- 
kan,di New Delhi: 7. Resolusi 
itu disampaikan kepada Pemerin 
tah dan Dewan Perwakilan R.I., 
Pemerintah2 Inggris, - Perantjis, 

den: Sebagian besar demonstranfisrael dan Mesir serta PBB. 

“Patut ditambahkan bahwa sesu 
dah selesai pidato2 dirapat samu 
dera tsb. diadakan pembakaran 
lambang ,.majat Inggeris dan Pe 
rantjis”. Pembakaran majat itu 
didahului dengan  pembatjaan 
do'a cleh Hamka. P.M. Ali Sas- 
troamidjojo jang menerima  de- 

monstran2 ai Pedjambon dalam 
ss mbutannja pokoknja menjata 
kan, bahwa ia gembira menjam- 
but adanja demonstrasi itu dan 
nniat kan terima kasih atas 
pernjataan dukungan mereka ke 
pada tindakan Pemerintah. Tun 

tutan demonstran? memang se- 
djalan dengan sikap Pemerintah 

dalam menghadapi masalah 
egresi  Inggeris dan  Perantjis 

Israel di Mesir. PM Ali menga- 
takan adanja demonstrasi dari 
pemuda, 'buruh rakjat lainnja itu 
menundjukkan  adanja semangat 
anti kolonialisme dari rakjat In- 
donesia. Menurut PM Ali, kaiau 
demonstrasi — diadakan dengan 
tiara teratur maka demonstrasi 
tsb. akan merupakan kekuatan 

jang besar dan bisa mentjapai 
hasil baik. (Antara). ET 

  

KedutaanRu 
sia Diserbu 

Oleh Mabasiswa2 
Luxemburg 

MAHASISWA” di Luxemburg 
malam Rebo telah menjerbu ge- 
dung kedutaan Uni Sovjet. Me- 
reka melempar-lemparkan pera-   langgaran ig berbahaja terhaday 

segenap dasar2 piagam PBB: 2. 
Mengetjap tindaka, Pemerinth2 
Inggris, Peran'jis dan Israel di 
Mesir itu adalah suatu antjaman 
larigsung atas perkembangan pai 
da hari depan dari semua bang 
sa2 di Asia-Afrika termasuk pu 
la bangsa Indonesia d?n karena   bot rumah jang terdapat didalam 

nia, keluar lalu  membakarnja. 
Perbuatan ini dimaksudkan se- 
bagai protes terhadap ,,serangan 
tentara Sovjet terhadap Honga-' 
ria”  Djuga ikan kaviar 
mereka temukan didalam 
buang. (Antara-Reuter) 

jang 
di 

  

PERDANA MENTERI Ing- 
gris Eden malam Rebo berbitjara 
dimuka madjlis rendah, dalam 
mana ia al. membitjarakan surat 
dari perdana menteri Uni Sovjet 
Bulganirn, dalam mana Bulganin 
dengan “sangat minta supaja Ing 

|gris dan Perantjis segera meng- 
hentikan agresi mereka terhadap 

.|Mesir, serta membajangkan bhw 
URSS mungkin akan memakai 

-|kekerasan terhadap Inggris apa- 
bila negara ini tidak mau menu 

-Vruti seruan,   
Kata Eden, Inggris sudah me 

njampaikan djawabannja kepada 
pemerintah Sovjet, dalam mana 
dinjatakan bahwa surat Bulganin 
itu diterima dengan perasaan 
sangat menjesal '. 

| Dalam surat djawaban tadi Ing 
gris seterusnja bahwa ,,tudjuan 
Inggris adalah mendapatkan pe- 
njelesaian setjara damai, dan bu 
kannja bertengkar dgn Sovjet”. 

Selandjutnja Inggris mengata- 
kan bahwa korban2 manusia jg. 

telah ditimbulkan oleh Inggris 

  

“ 

  “ van Kunsten an Wetanickeepan 

Lamhaga Kebudaisar Indonesia 
Kon Batavisasch Gerootiehap 

    

, an F : & 5 Tn Ne masih ber 

Eden Ganti Tuduh Bulganin: Lihat (255 wo 
| . . . " Itu Agressi Di Hongaria 

dan Perantjis di Mesir tidak 
bisa dibandingkan dengan kor- 
ban2 jang ditimbulkan oleh pa- 
sukan2 Sovjet di Hongaria”. 

" Dinjatakan seterusnja — dalam 
surat djawaban tadi, bhw meng 
ingat keadaan ini ,tidak patut- 
lah pemerintah Sovjet mentjela 
tindakan2 pemerintah Inggris se- 
bagai tindakan2 biadab”. 

Demikianlah ,bagian dari pida- 
to Eden jang mengenai surat ba 
lasan Inggris kepada P.M. 

Bulganin. (Antara-Reuter), 

sional lainnja untuk melenjapkan | 

Sovjet i 

di 
pusat Port Said. 

Komunike MBAP Mesir jg. di 
keluarkan pada-diam 18.00 GMT 
hari Selasa mengatakan bahwa 
tentara, polisi dan rakjat Mesir 
jang mempertahankan diri di- 
tengah2 kota Port Said terhadap 
pasukan2 agresor jg datang me 
ngepung dari darat, laut dan 
udara mempertahankan diri dibe 
lakang barikade2 didjalan-djalan. 
Pertempuran jang paling sengit 
"berkobar didjalan ra'a terpenting 
disana, Sharia Fw'ad al Awwal. 

Kubu2 pertahanan rakiat Mesir 
bukan sad'a terdiri dari barikade2 
didjalan-djalan, tapi djuga kubu2 
didalam rumah2. 

Sementara iiumusuh ig telak 
mendatangkan pasukan? balabar 
tuan berupn pasukan tugas istims 
wa disamping sisa2 pasukan pa 
iung. tak henti2nia menghudjani 
pasukan2 dan rakjat di Port Said 
dengan peluru2 mitraljur dari pe 
sawat2 pemburu. Disamping itu. 
kapal2 perans js berlabuh dilaut 
mendentum-dentumkan temba-   'kan2 meriam terhadap kota. 

Tarif Muatan Ka 
pal Dinaikkan 
DJAKARTA Vrachten Conferen 

tie hari Rebo memutuskan untuk 
menaikkan netto toeslag tarip pe 
ngangkutannja dengan 1570 diper 
hitungkan menurut basis muatan 
nja. Putusan tersebut diambil me 
ngingat gentingnja keadaan di 
Timur Tengah, dan dinjatakan ha 
nja berlaku sementara. Tarip ba 
ru ini berlaku mujai tanggal 10 
Nopember jang akan datang, dan 
“mulai tanggal tersebut semua mu 
atan tertudju Eropa akan dikena 
kan tarip tersebut. : 
Menurut Djakarta Vrachten 

Conferentie kenaikan tersebut ha- 
nja berlaku buat sementara, dan 
akan dihapuskan apabila waktu 
nja sudah memungkinkannja, 
Djuga dari Principals Outward 

Java Freight Conference diumum 
kan, bahwa antara Eropa ke In- 
donesia tarip muatannja akan di 
naikkan dengan netto toeslag 15Y6 
“dari tarip basis muatan. Kenaik- 
Ikan tarip tersebut akan berlaku 
untuk muatan2 kapal jang diang 
kut dari pelabuhan2 di-kontingen 
Eropa sebelah Utara termasuk da 
ri Inggeris ke Indonesia. Tarip 
baru ini berlaku mulai: tanggal 
12 Nopember jang akan datang. 

Dewan Asuradur Indone- 
3 sia belum merubah premi 

asuransinja, 
Sementara 'itu berhubung dng 

dinaikkannja tarip2 muatan ka- 
pal, diperoleh keterangan bahwa 
Dewan Asurador Indonesia belum 
mengambil sesuatu keputusan utk 
menaikkan premi asuransi. Sela 

    
  

dinjatakan oleh direktur maskapai 
asuransi nasional “Wuwungan" 
pada Antara” hari Rebo, 

Konperensi Muatan Kapal 
Laut Timur Djauh naik- 
kan taripnja. 

Djuga Konperensi Muatan Ka- 
pal Laut Timur Djauh (Far Eas- 
tern Freight Conference) di Si- 
ngapura hari Rebo telah memutus 
kan untuk naikkan kembali tarip 
muatan kapal lautnja dengan net 
to toeslag 1575 dari tarip muatan 
nja (tanpa dengan pengurangan 
dan rabat), untuk semua barang 

ijang diangkut mulai tanggal $ 
Nopember, 4 
Keputusan menaikkan tarip dgn 

1570 itu seperti diketahui telah 
'dilakukan peda tgl. 17 September 
|jang lalu kemudian dibatalkan 

  

jang vital bagi Barat. Satu hal 
sudah terang, jaitu bahwa Inggris 
dan Perantjis untuk selama-lama 
nia sudah kehilangan prestise di 

  

    adaan 

Menurut Lukas Kustardjo, po 
kok jang terpenting ialah untuk 
mendjaga ketertiban dan keama 
nan umum, umpamanja diada- 
kan segera pembatasan pemakai- 
an persediaan, segera diadakan 
distribusi agar djangan ada ke- 
sempatan untuk para pengatjau 
ekonomi bergerak dgn leluasa. 

Dan selandjutnja harus segera 
diangkat seorang Gubernur-mili- 
ler untuk tiap propinsi sebagai 
pelaksana didaerah. 

Indonesia tidak dapat 
tetap neutraal. 

Keterangan Lukas Kustarjo itu 
diberikan berhubung dgn situasi 
internasional sekarang ini. Dite- 
rangkannja, bhw melihat gelagat 
nja daerah Timur-Tengah akan 
didiadikan Korea ke H dimana 
blok Barat dan blok Timur akan 
menggunakan pengaruhnja masing   dunia Arab”. (Antara-Reuter). masing. Djika ini terdjadi maka 

  

Rusia Bukan Menjerang 
- Tapi Membantu Ho- 
ngaria — Kata Aidit 
Menurut Pendapat Aidit Di Hongaria 

Tidak Ada Agressi 
DALAM SEBUAH statemeninja jang dikeluarkan hari Sela- 

sa, sekretaris dienderal CC PKI D. N. Aidit menegaskan, bahwa 

di Hongaria tidak ada agressi. Jang ada jalah bantuan militer 
Uni Sovjet Kepada Hongaria dan ini tidak bertentangan dengan 
kemauan regeri jang dibaniu. Soalnja adalah membela dan mem- 

pertahankan hasii2 sosialis. Demikian Aidit. 
Dikatakannja, bahwa berdasar 

kan persetudjua, Warsawa, Uni 
Sovjet berkewadjiban mengguna 
kan pasukan2nja untuk memban 
tu pemerintah dan rakjat Honga 
ria mempertahankan negara de 
mokrasi rakjat jg sudah diba- 
ngunkan itu. : 

Djadi, bantuan militer Soviet 
adalah dimaksudkan untuk me 
lawan dan menggagalkan aksi2 
sabotase dan konira-revolusi dari 
kaum imperialis Amerika, Ing- 
gris dil-nja jg hendak menum 
bangkan kekuasaan demokrasi 
rakjat ig sah dan merestorasi ke 
kuasaan kaum kapitalis dan 
iuan-tanah- di negeri2 tsb. 
Djelaslah pula, kata Aidit, 

yahwa tindakan? tentara Sovjet 

Uni di Polandia dan Hongaria 
sukanlah suatu agresi jang ber- 

maksud hendak mendjadjah dan 

menanamkan kekuasaannja sen- 
iri di-negeri2 tsb., melainkan 
uatu bantuan militer jang bersi- 
fat defensif dengan maksud 
menanggalkan intervensi # Can 

agresi bersendjata imperialis ter 
hadap negara2 tsb. Dengan ter 
tasinja keadaan di Hongaria de 

ngan bantuan tentara Sovjet ga 
taljah rentjana kaum  imperialis 
untuk membuka dua front pepe 
rangan sekaligus, front di Mesir 
lan front di Eropa Timur (Po- 
sadia dan Hongaria). 

Ini berbeda sekali dengan pe- 
sierbuan tentara Inggeris-Peran- 
“is Israel terhadop Mesir jang 
memang merupakan suatu agresi 

karena ditudjukan untuk. menum 

Yangkan kekuasaan Republik Me 
ir jang merdeka dan berdaulat 
dan merestorasi kekuasaan Ing- 
zeris dan Perantiis atas daerah 
Terusan Suez. Tidak pernah ada 
satu 'kekuasaan di Mesir jang 

meminta kedatangan tentara 

Ingseris-Perantjis-Israel ke Mesir. 
Terhad:p kedjadian2 ini sikap 

PKI, menurut Aidit adalah: me 
n'okong pembelaan terhadap ha 
sil2 sosialis dan Demokrasi Rak 

2 Suara Dari 

In gg. Perantjis 
Mengenai Alasan tAgre 

sinja Di Mesir 

PERDANA MENTERI Ing: 
zris Eden malam Rebo mengata- 
kan di madjelis rendah, bahwa 
maksud serangan Inggris-Peran 
tjis terhadap Mesir itu (ialah : 

memisahkan dua pihak ig ber: 

perang, Mesir dan Israel.” 

Di Buenos Aires, Argentina, 

dutabesar Perantjis Philippe Bau 
det mengatakan Selasa dim. kon 
perensi pers bahwa maksud 
:gresi Inggris-Perantjis itu ialah: 
.Mentjegah supaja Dunia Arab 
iang disesatkan oleh propaganda 
subversif itu  djangan sampai 
berontak sama sekali melawan 
Barat hingga tak dapat dipadam- 
kan lagi”. 2 

Di Moskow, sekretaris CC Par 
tai Komunis Soviet Suslov me- 

ngatakan bahwa maksud agresi 
terhadap Mesir itu ialah: .,Untuk 
meri kutkan bangsa2 jang ter- 
(fadjah”. (Antara-Reuter). 

An Tan Ra “Aa 8 “Aa. Ga 0 “Ta Sa 0 an 

ruh dan rakjat di negeri2 tsb. di 
bawah pimpinan Partai Persatu 
an Pekerdja Polandia dan Partai 
Pekerdja Hongaria dengan diban 
tu sepenuhnja oleh tentara Uni 
Soviet. 

PKI menjerukan kepada peme 
rintah dan seluruh  rakjat Indo 
nesis agar waspada terhadap usa 
ha kaum resksioner jg, sesuai 
dengan siasat kaum agresor im- 
perialis, memano bermaksud mg 
nielewengkan perhatian dan per- 
djuangan rzkjat Indonesia dari 
perlawanan anti-kolonial rakjat 
Mesir terhadap agresi militer   jat di Hongaria jg sekarang se 

dang. dil-kukan oleh kaum bu 

Ga KTA Kab 

DALAM AMANAT Ratu Eli 
zabeth kepada peasidangan par 
lemen Inggris jang dibuka pada 
hari Selasa diantaranja dinjata- 
kan ' bahwa pemerintah Inagris 
akan meneruskan usaha2nja utk. 
mentjapai — dengan segala tjara 
jang desa ditempuh — penjele 
saian jang adil dan segera dari 
pada banjak soal jg timbul dari 
keadaan — jang mengcnawatirkan 
di Timur "Tengah.   lagi pada tgl. 25 September jar 

lalu, (Antara), 2 Ea 

  

Pidato Ratu Inggris ini ditulis 
oleh PM, Eden dan sudah di- 

dari Inggris-Perantjis-Israel. De 
mikian Aidit. (Antara). 

Pesan Ratu Elizabeth :!Inggris 
AkanMeneruskanSemuaUsahanja 

setudjui oleh kabinet. Seterusnja 
dinjataran bahwa utk mentjapai 
maksud2 tsb. tadi, ' pemerintah 
Inggris dengan gembira akan me 
ajambut adanja kerdjasama jang 
seluas-luasnja dengan negara? 
Commonwealth, dengan sekutu? 
inggris dalam Persekutuan Atlan 
tik dan di Eropa, dan dengan 
hadan2 internasional dalam mana 
Inggris ikut serta. 

Selandjutnja dikemukakan bhw 
dalam bulan Maret 1957 Gold 
Coast, salah satu daerah djadja 

Kembali Djadi Pres. 
— Leading Di 40 Negara Bagian A.$5.— 
bopat 56pCt. Deri Suara Jg Terhitung 

PRESIDEN Dwight D. Eisenhower (Partai Republik) telah 
dipilih kembali, berdasarkan hasil2 pemilihan pada djam 04.00 
GMT, Pada djam 04.28 GMT hasil2 pemilihan adalah sbb: E 
hcwer (Republik) 10.432.664 suara: Stevenson (Demokrat) 8.023. 
395 suara, Andrews 61.151 suara. Eisenhower leading di 40 negara 

bagian jang mempunjai suara 455, Stevenson di 8 negara jang 
punja suara 76. Untuk dipilih dibutuhkan 266 suara. Seterusnja 
pada djam 04.58 GMT, Eiscnhower mendapat 13.168.386 suara, 

Stevenson 10.170.209 suara, Andrews 70.627. Eisenhower leading 
di 40 negara bagian, dengan 455 suara, Stevenson di 8 negara de 

ngan 76 suara. Dengan demikian Eisenhower mendapat 5696 dari 
djumlah suara jang sudah terhitung, Stevenson 4476. Demikian 
diumumkan dari Washington hari Rebo pagi (Antara Ph 
Pede ot AAA IL Lahauaa 

Indonesia Harus Segera 

(Dinjatakan Dalam, Ke- 

  

isen 

TP 

Bahaja 
Indonesia Tidak Dapat Tetap Tinggal 

Netral? — Saran Lukas Kustarjo 
2 . 

DALAM KETERANGANNJA kepada ,,Antara” anggayta 
Parlemen Lukas Kustarjo menjatakan, bahwa untuk kepentingan 
dan keselamatan negara Republik Indonesia ia akan mengusulkan 

kepada pemerintah dan dwi-tungzal untuk segera mengumumkan 
bahwa negara kita dalam keadasn bahaja untuk mentjegah tim- 

bulnja kekatjauan2 disegala lapangan, $ 1 

politis, dan djuga untuk mentjegah aliran2 anti-Republik Indonesia 
mentiari keuntungan sebesar-besarnja dari kekatjauan2. 

baik ekonomis maupun 

logis negara2 Asia-Afrika tidak 
akan dapat neutraal, jakni (1) 
sebagai akibat konsekwensi dari 
bantuan Mesir kepada revolusi 

Indonesia waktu menghadapi Be 
landa dan (2) sebagai akibat kon 
sekwensi Konperensi Bandung. 

Lukas Kustarjo berkata  selan- 
djutnja, bahwa dalam hal ini 

kita harus menentukan sikap te- 

gas dan tidak dapat membiarkan 
Mesir begitu sadja, artinja kita 
harus bantu Mesir,”atau kareha 
Mesir berperang dengan Inggris- 
Perantjis kita djuga harus berpe 

rang disampingnja. 
Menurut Lukas Kustarjo, Rig 

harus melihat pula strategi dari 
segala konsekwensi agressi: Ing- 

gris-Perantjis itu, kita harus me- 

lihat kedudukan RRT. sebagai 
anggauta Konperensi Bandung jg 

diuga tentu akan aktif membantu 
Mesir. 

Kalau hal itu terdjadi, “maka. 
seluruh blok Timur akan solider 
lengan RRT, keta Lukas Kus- 

tarjo -jang seterusnja  menjata- 
kan, bahwabila RRT telah 'me- 
nentukan sikapnja membantu Me 
ip “tentu akan Mabirciomit anemia 
atz1 perangnie tesana. 

  

tustarjo. sebelum itu RRT akan 
melihat dulu keamanan disekitar 

negaranja ialah kedudukan  Ing- 

zris di Hongkong dan di Singa- " 
pura. Ini nistjaja akan mendjadi 
sasaran utama bagi RRT untuk   

  

terus mengirimkan pasukan?nja 

ke Mesir dan untuk mendjamin 
keamanan disekelilingnja itu. 

Dan djika ini terdjadi maka 
Seato pun tidak akam tinggal 
diam dan djika Seato bertindak 
maka Indonesia tidak akan da- 

pat neutraal lagi dan harts ter- 
libat dalam perang besar itu, 
kalau kita lihat dari sudut strate 
gi dan taktik. 
Maka untuk kepentingan dan 

keselamatan negara. Lukas Kuss 

tarjo selaku ketua Seksi Keama- 

  

yan dalam parlemen akan mema 
djukan usul2 tsb. diatass Demi- 
kian keterangan Lukas Kustarjof 
(Antara). A 

Infiltrasi Grom. 
bolan Kahar Ke 

Kalimantan? 
MENURUT berita resmi jang 

diperoleh ,,Antara”, baru2 ini di 
Bontang (Kalimantan Timur) te- 
Iah dapat ditangkap 4 orang jang 
baru tiba dari Makassar. Keem 
pat orang ini telah lama ditjuri 
gai gerak-geriknja, dan ketika di 
lakukan pemeriksaan mereka mo 
ngaku sebagai anak buah Kahar 
Muzakar, jang diperintahkan un 
tuk melakukan penjelidikan2 dan 
mentjari hubungan dgn. orang2 
jang mau membantu gerakan Ka- 
har. : 

Menurut pengakuan mereka se 
landjutnja, kelak akan tiba pula 
beberapa orang lagi jang mempu - 
njai tugas sama, jakni mentjari 
hubungan2. 

Sementara itu menurut  sum- 

ber resmi lain, ribuan orang jg. 
berasal dari daerah tidak aman 
di Sulawesi mengalir ke-daerah2 
Kalimantan Timur: untuk men- 
tjari mata penghidupan baru, 
antara lain bertjotjok tanam, me 

nangkap ikan den memburuh. 
Dichawatirkan, bahwa — diantara 
sekian djumlah pengungsi2 “dari 
Sulawesi jang berada didaerah 

Kalimantan Timur menjaru rula 

anggota2 gerombolan.  Demiki- 
an sumber itu. (Antara). 

  

han Inggris di Afrika Barat, 
akan mendjadi negara merdeka 
—, didalam lingkungan Common 
wealth: diumumkan bhw Federasi 
Karibia Barat akan mulai berdja 
lan. 

Sesudah mengatakan bhw pe- 
merintah Inggris akan menerus- 
kan “usaha2nja guna membentuk 
Konstitusi baru bagi Cyprus, 
ratu Elizabeth menjatakan bhw. 
pemerintah Inggris menganggap 
sangat penting diperkuatnja ker- 
djasama ekonomi di Eropa, 

Port Said Akan Didjadikan 
Staling 

Tapi menurut pendapat Lukas“ 

     

    

  



    

     
“udj ng samp: 
"djeritan” ajan Tah 
dan kalangan orang 

sekolah? landjutan 
a umumnja merasa 
8 baru itu. Alas 

n atas keadaan sosial 
jar. Da    

| | xapRaman MENGENAL 
I NGAMBILAN VITAMINE 

| NGAN ALAT? SEDERHA 
“di: 

  

    
   

| Dengan bertempat 

   

  

   

   
   

leng jang sudah terisi itu 
dian direndam dengan air 

| Isampai 3/4 bagian dan 

Igaleng jang te 1 
Ihidjau itu dapat me 
ngisap sebanjak?nja 

jada pada katjang hidja 
Imudian dapat diminum 
Iminum 3 kali air vitamine ( 
banjak 1 sendok teh dapat menje 
hatkan tiap2 orang. Tetapi vita 

Imine2. itu harus disi 
ngan kekurangan2 jan 
diri sendiri. Demikianlah 
dari pada tjeramah2 tad 
sil2nja dari j 
dirasakan 1 F 
jang hadlir, Pada waktu menung 
gu  dinginnja air jang mendidih Im 
itu, sdr. Lie memberi penera- 
ngan pula mengenai upatjara per 

Ikawinan jang terdjadi dalam kala 
ingan penduduk Tionghoa pada 
zaman dahulu jang kadang2 kini 
masih dipergunakan, jaitu . sebu 
ah gantang terisi beras dan me 
makai 16 matjam barang. jang 
merupakan symbool. untuk mem 
perkokoh rumah tangga .dan .ke 
wadjiban2nja seorang. suami-is- 
teri. Le 

DJANGAN . TN N. DA 
NAIKKAN HARGA BARANG2! , Haa Kena raga anna Jane, di 
sampaikan kepada Gabungan?nja, N 1 
sub konsulat2?nja, dll. Dewan Eko (kolah La 
nomi Djawa Tengah minta « 
memperingatkan djangan hendak- | 
nja para pedagang bertindak utk 
menimbun barang dan menaikk: 
harga setjara sewenang?  berhu- 
bung dengan ketegangan di 
mur. Tengah dewasa ini.. . 
tersebut telah disusun dengan 

    

   

    

        

   

          

   

   

    

   

        

NAS 

UN, DAN-:- | Dalam rai 

       

   
    

      
    
   

      
    

1 engundjungi Rapat Tahunan 
hari Sabtu tanggal 17 Nopember 1956, 

bertempat di-Gedung BANK SOERA- 

'Overste Slamet Rijadi 272, Solo. 
  

t CA tjarar A6 A3 

1. PEMBUKAAN. 

   
» 1 Tg 5. Ae 5 .. Imerk Hima No, 31826 dan 2 zgk 

Untuk mendjaga ketertiban diharap tiap-tiap: Pemegang Andil 
- jang mengundjungi Rapat tersebut diatas membawa Tanda-Andil- 

  

      
    
     

    

    

sa mempunjai barang itu bisa Bhikkhuni 
   

:Sgmentara. — : 
BU, 20 Neratja dan Perhitungan Untung-Rugi tahun-buku 1955 be- 

serta keterangan-keterangan lainnja mulai hari ini dapat diperiksa 
di-Kantor Direksi BANK SOERAKARTA M. A. B., Djalan Over- 
ste Slamet Rijadi No. 272, Solo. 

Solo, 1 Nopember 1956. 

US BANK SOERAKARTA M.A.B. 

membawa bukti2. mengenai diatas dengan 
" “dikatakan, seperlunja. 

PERKARA MENGHINA. 
Pengadilan Negeri 

  

  

    

kan hukuman denda Rp. 50,— Buddhisme 

- wa -D. PI. jang dituduh telah Keadaan/pengi 
     

dan  diakuinja. — Dalam perkara gunakan 
tersebut fihak Djaksa mintakan tuk 
“hukuman denda Rp. 100,— atau 5 
hari masuk pendjara. 3    

   

   
    
   
      

  

| PENIPU JG LITJIK MENGGA- 
j SAK SEPEDA MOTOR. - 

i guz tinggal di.Djl. Madjapahit he: 
: ng . dengan tipu jang litjik tih Pal 
m berhasil melarikan sebuah Sepeda Kan, 

- ' Motor milik. seorang Tionghoa jg 
5 jrinegal. di Dj “akrig Pen aDar ke 

, - imp. 'terangan dari fihak jang berwa- 
aa beska Party Speda-Motor dump. | Sih LWM jong kini telah dita 

aa di Pat NANG d B di Dar ea Pa Pang: lebih ajauh 
2 an isediakan Bekas Pedjuang Bersendjata. . di Semg. dalam perkara ini mem 

# 2g . akan Tea : 5 : beri kanan sebagai berikut: 
000b. Partyke LWH membatja iklan jang di- 
20 “aka 3 muat di Harian Kengpo dan Sin 

3 po Djakarta Is berisikan bah- 
wa seor: “Tionghoa jang ting- 
gal di Djl. Glodog Djakarta akan 
mendjual sepeda motornja merk 
Matchles. LWH . lalu pergi ke y 
Djakarta dan setelah bertemu dg 

ta itu dan 
    

      

pertanjaan2. 

      

   

    

   
   

    

   

  

   

   
   

  

   
    

  

   

  

   

   
   

  

   
    

  

   
   

  

   
   

   

   

  

    

    

PIA Rebo pagi 
supaja mengirimkan penawarannja dengan sam- 

j (2ezegeld), -dialamatkan kepada : 
TYA PENDIU: 

Gjual sepeda motor tersebut, ma 
ka ia akan mentjoba dulu - dan 
meminta ' nomer bewijs kepada 
seorang Tionghoa itu. Sesudah ia 
berhasil membawa. sepeda motor 
itu LWH terus melarikan diri 
ke Semg.. dengan maksud akan 

peda motor). 
aran mulai tgl 1 November 1956 dan 

. 20 November 1956, harus sudah 

bi 0 muda2 dari 

g 1956 djam 10.00 dgn. mendjualnja. Sesampainja di | 
: , Nepa $ Ea marang ia telah membeli blanko lang negeri Semarang “dan diminta kaauer di Kantor Polisi lalu- 

2 untuk turut serta menjaksikan. 
tertinggi menurut Panitya akan diberi tahu- 

u djuga dgn. ketentuan kepada penawar 
membajar kontan menurut pena- 

lintas dan kemudian diisinja sen sia 
diri dengan mendjual seped: - MO- (Ta 
tor itu di Surabaja seharga. Rp. 
15.000,—. Keterangan dari jang 
berwadjib selandjutnja mengata- 
kan bahwa LWH dalam keterang 
an-keterangannja telah mengakui: 
terus terang perbuatannja dani 
kini ditahan untuk pengusutan: 
lebih djauh. : 

PENTJEGATAN SEPEDA? JG 
TAK BERLAMPU. | 

Hari Senin malam 'j.l. selama 
dua djam oleh . Kepolisian Lalu- 
Lintas telah diadakan | rakai 
pentjegatan sepeda2 jang tidak 
berlampu diwaktu malam.  Gera- 
kan tersebut dilakukan di . Djil. 
Mataram dekat gedung Kuomin- 
tang dan di Djl. Bodjong dekat | 
Kantor Pcs. Dalam tempo dua 
djam Polisi telah berhasil mena 
han 94 orang jang mengendarai 
sepeda tanpa lampu. Orang2 jang Pi . 
terkena, pelanggaran itu pagi ha (Pi - 
rinja dipanggil di Kantor Polisi jorig, 
Lalu-Lintas di Bodjong, dan oleh 
|Inspek. KI. I Djojo telah diberi 
peringatan2 dan penerangan2 se- 
perlunja, 3 gi 2 
ULANG TAHUN KUO YU HUI 

KE 28, ' « 
Pada tgl. 16 Nop. j.a.d,, bertem 

pat dilapangan basketball Kebon 
karang 24, Chung Hua Kuo' Yu 
Hui Semarang akan memperingati 
hari ulang tahun ke 28 jg akan' 
diramaikan dengan tari2an, musik 
klasik Tionghoa dan demonstrasi: 
judo. Selainnja itu sedjak tgl. 6 
Nopember s/d 11 Nopember dila- 
pangan basketball dilangsungkan 
pertandingan2 baskelball jang di 
ikuti oleh Ik. 16 perkumpulan? 
basketball di Semarang. tuk 
perajaan tsb. telah terbentuk Pa 
nitia jang susunannja sb. : pena 
sehat2: Na Ta Liem Ek 

'hada djaan par- /Bien, Tan Tjhing Tjoan, ketua: 
: 3. P ena P Kho Bie Bho, -wk. ketua:  Kho 
aa ag Gian Ngo, penulis bahasa Tiong 

icer parlemen, dengan 

dipertjajai. 
im terfjatat tambah 1076. 

sel ae, djuga, lebih2 dalam 

kan diatas. 

5 “tidak ada jang memenuhi 

uh penawaran akan dibatal- 

rat tidak diadakan. 
melihat. 

$ 
Jbl. 

  

6 yari kerdja, dari djam 
“selain hari Djum'at dan Saptu, 
11.00 siang, .digudang ,,D J A- 

   
   

    

   

  

   

      

   

      
      

   

    

    

itu didekat   
      |saha2 

k Ik. 30 peru 
  

ikan bahan2 
kopra, 

    

   

  

    
     

    

   

          

   

   

  

   
    

440 halaman, memuat 
ta2 Dewan Perwakilan 

dalam kata sambutan- 
ra Anggota Parlemen, 24 Okt. jl. 

Ba asa, TIOME 'lahtada.9 hoa/Indonesia: Oei Kok In, Tjan ga 
Khik  'Tiong: bendahara: Liem |YaK dapat. 
Hwa Khengj t.-usaha: Tan Tjong 
Ek, ketua bag. olahraga: 
Swan Gak dengan dibantu 

Eng Tong, Tan Kong Liat, Go 
Diam Poen, Goei 'Tjang Djiang. 

| TUNGGAKAN . HUTANG DARI 
LEMBAGA DJAMINAN KREDIT 

Pihak Lembaga Djaminan Kr: 
dit (dahulunja bernama 
Kredit) Tjb. Semg. berhubung 
dengan berita kita baru2 ini jang) 
a.l. menjatakan bahwa tunggakan 
hutang para pemindjam dari Lem: 
ibaga tsb. masih ada sedjumlah | 
'Rp. 1.800.000,— . memberi Pn 
lasan sbb. : Djumlah Rp. 1.800.000 | 

rima. hari 
Kwee : EN Gol 5 op. 

  

kan masalah    
   

  

    

   

   
   
       

   

    

    

  

    

  

   

  

   
       

        

   
    

    

dari tunggakan ,hutang, ' tetapi 
ajumlah dari banjaknja kredit FE 
dikeluarkan oleh L.D.K, Tjab. Se Gi 
marang, mulai tahun 1953 hingga |HARGA 
sekarang. Sisa hutang seluruhnja L 
jg masih ditangan para pemin- 
djam adalah sebesar Rp. 360.000, — 
Dalam sisa ini termasuk pula 
tunggakan jang — hanja meliputi 
ajumlah Rp. 220.000-—— Kini dari 
pihak atasan sudah diterima in-| e 
struksi, untuk mengadjnkan beba|. Utk, harga rapa 'pemindjam' jang "membandel | d 
dimuka hakim, 2 wa 

dupan peruntungan, pertjintaan, 
cri advies untuk menghindar- 

a lam memetjahkan hal jang 
- Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
ang ingin punja anak atau jang tidak 

bel 

l 
KAMAR No. 12 

— SEMARANG.      

  

    
« 

3 

menghina R.J. Sp. dengan kata2 laman dalam dir 
jang tidak pantas dalam surat laman2 tentang 

empat tersebut 
Indonesia .itu sudah. bujar sebe-j 
lum Polisi datang. 

Kopra itu 
diketahui, untuk 
didatangkan dari Sulawesi. 
meliwati pelabuhan Semarang. 
tapi karena akibat aksi anti ker 
djalembur jang dila: 
sedjumlah buruh 
tergabung dalam 
Pelabuhan dan P 

jang. diangkut den 
datang dipelabuhan 
nja ,,seret” pem 
barnja, selama - 

iHadisubeno telah 
AB Papan Ta 

4 MK laa, 
na ritakan, 

£ bur SBPP tersebut d ti Jajasan | karena merasa belum 
hubung (keputusan P4 Pusat 

Adapun, keputusan itu 

wa pihak madj 
jar 'gratipikasi 
gadji putusan mana diangg 
dak sesuai dengan tuntutan 

1 semula, Tuntutan 'SBPP itu — itu sebetulnja bukan djumlah |gadji. (Antara), V 

22 karat: djual .. 

    

  

  

  

jol, 

erhadap keberatan » 
|uang udjian jang 

| ZEN BUDDHISME, 
denga 

bertempat . digedung . Khong Tik 

semen. Kepada siapa jang mera Su, Gg. Lombok Semarang, tjalon 

  

    
terhadap K. 

  

ari Senin bl oleh Pengadilan Negeri Djakarta, telah dilangsang 
pemeriksaan terhadap Ir. Han Swie Tik mengenai pemukulan- 

ten Dr. Haryono. 

    
      

    

    
      

    Gambar: Didepan sebelah 
ri kanan terdakwa Ir. Han Swie Tik, dibelakangnja dari kiri kekanan 

   

  

   
      

  

   
     
    
     
    

     
   
   

      
           

  

         
     
     

   

  

   

      

me- 

ta bentuk Panitya- 

dat kilatnja jang di- 
adakan pada tanggal 2 Nopem- 
'ber jl. 14 organisasi peladjar Se- 

jutan di Djakarta Ra 
dan |ya telah membentuk sebuah Pa- 

nitia Aksi Peladjar “ Penentang 
“Kenaikan Uang Udjian. Panitia 
cksi.jang diketuai oleh S. Ana- 

Ti- fido ini menurut rentjana akan 
kat menjelenggarakan rapat wakil2 

£ “pada tanggal 11 Nopember jang 

an 

5 ba 'PENGURUS djasama — Kantor Pengendalian peladjar seluruh Djakarta Raya 
Aa APO AN PENGU: 9. Targa.: sung Ig Na NN Peng papan BARANG? JG DIKETEMUKAN. kan datang. 

|. 3. MENGESJAHKAN NERATJA dan PERHITUNGAN Kantor Polisi Seksi II Djom- Ma 
| UNTUNG-RUGI TAHUN-BUKU 1955 blang Semg. minta dikabarkan, | aa 

« UNLUP -R Nana TE sa bahwa. di Kantor tsb. telah dita ' 
: PN : han barang2 jang berasal .dari 4 

aa, OP. temuan jaitu sebuah sepeda laki2 Selasa malam 

Sunjata (Mrs. Lish- 

3 ar 5 4 man) telah mengadakan tjeramah berhubungan dengan. Kantor. tsb. Png Bau AA agar 

bahwa asal. mulanja 
Zen Buddhisme itu adalah dari 
India, kemudian dialirkan ke Ti 

Semarang ongkok dan achirnja berkembang 
hari Senin jbl. telah mendjatuh baik di Djepang. Peladjaran Zen 

itu dititik beratkan 

alama 
i r rdak kepada tjara2 berfikir, mengenai atau 5 hari kurungan pada terdak Pp: jara. ban batas. 

i sendiri. Penga 
itu dapat -diper 

sebagai djembatan un- 
mentjapai hidup jang lebih 

sempurna atau singkatnja peladja 
ran. “Zen Buddhisme.itu adalah 

' hidup dalam kewaspadaan dan ke 
sedaraan. Pelbagai negara di Ero 

j pa s3 mulai Sen ai 
F4 23 Kr, ran Buddhisme jang belum pe | seorang pemuda bernama LWH BM bera mmnaa SU ana 

“sesuatu peperangan,  melain- 
perdamaian jang  dikehenda- 

Demikianlah inti sari dari pada 
tjeramah Tjalon Bhikkhuni Sunja 

selesainja tjeramah 

jol. 

a.- 

'tadi kepada pada hadlirin diberi 
kesempatan pula untuk madjukan 

KEROJOKAN DI TANAH PUTIH 
di Dji. Tanah 

Putih terdjadi kerojokan atas diri 
beberapa pemuda keturunan Be- 
landa dengan pemuda2 Indonesia, 

i Ik. 7.orang pemuda ketu 
ri C Apa Ta 

BAY AaI Da Uu CS iringan dan perlu diobati di 
ukan untuk 1 (satu) Party (ter- seorang Tionghoa jang akan men (21082 Kanan sebab2inja terdjadi 

) insiden itu menurut keterangan 
dari fihak Seksi II ialah karena 
agak lama sudah terdjadi insiden 
iketjil di Tanah Putih, kalau pe- 

keturunan Belanda 
itu pada waktu pagi hari dengan 

Se Yaik sepeda menudju ke masing? 
“ sekolahnja di Karangpanas. Seba 
|liknja dari Tjandi telah datang 
pula rombongan pemuda2 Indone 

jang bersekolah di Semarang. 
brakan ketjil2an itu achirnja 

menjetuskan suatu bentrokan jg 
membawa akibat seperti ditutur 

Setelah mendengar 

tempat tsb. 

 JEEP MASUK DJURANG. 
“Sebuah Jeep AA 216 Selasa sore 

. waktu melalui ron: 
gerakan |9ol tiba2 telah njelonong keka- 

cjnan dan jeep. masuk kedjurang 
jang tidak hegitu.tjuram. Jeep 
tersebut hendak pulang ke Ma- 
gelang dari Semarang dan semula 
berdjalan dgn. sangat kentjang. 
Beberapa saat. sesudah kedjadian 

terdjadinja bentrokan itu, fihak 
Polisi dengan segera 'menudju ke 

tetapi pemuda? 

“peladjar sekolah2 

djalan Sron- 

ajuga 
terdjadi sebuah jeep CPM jang 
sip k ian hingga njelonong 

halaman asrama  Mob- 
tapi. tidak  menimbulka 

suatu ketjelakaan. 

AKIBAT ANT KERDJA 
LEMBUR S.B.P.P. Ka 

Diperoleh kabar bahwa 3 pengu 
paberik minjak kelapa dan 

n se 

paberik sabun 

“Walikota Semarang Komandan Det. II Be 17. : 
. bertolak menu- 

rta untuk membitjara- 
“anti kerdjalembur 

Sebagaimana per 
anti 

sebesar 3/4 

SEMARANG, 7 Nop. 1956: 
24 karat: djual oo. Rp 

di Semarang dewasa ini setengah 
nja telah mendjadi lumpuh dise 
babkan karena 'kurang mendapat: 

jang utama  jalah, 
sebagaimana 

perusahaan2 tsb, 

sg 
ntjarkan oleh 

pelabuhan jang 
Sarekat Buruh 

1 elajaran sedjak! -. : i .imaka banjak kopra' PERLU  ZELF-KOREKSI PARA 
gan kapal dan 

ini mnampak- 
hongkarannja. Ka 

) ini jang terang te 
kapal muatan kopra ti- 

Gapat dibongkar sama sekali. 
| (Kabar lebih landjut jang dite- 

ini mewartakan bahwa 

kerdjalem- tidak puasan masjarakat sekarang 
ilantjarkan ini disebabkan karena demokrasi 
puas atas jang ditelorkan revolusi 17 Agus 
baru2 ini. tus 1945 disalah gunakan oleh. be 

S :jalah bah berapa golongan, jang hanja me 
ikan harus memba mentingkan golongannja sendiri? 

bulan tetapi tidak memikirkan keadaan 
ap ti- rakjat. 
SBPP marang menjokong penuh andju 

2 bl ran Presiden Soekarno dan Wa- 

  

EMAS DI SEMARANG 
TURUN 

au Li 
i 

  

Peranan 

“Rp. 
«Rp. 

Naa ». 4 
emas Djakarta, 

a 
,—— 

4,— orang. Sekretaris I dipegang oleh 
Me. Ruspan Sudargo, 

dan dan “Luar. Negeri, hari. ini dan III masing2 dipegang oleh 
kami tidak menerima tjatatannja. Wahjo dan Sartiman. 

pembela, saksi Soemadi dan Kapt. Dr. Haryono 

  

  

Captain A.L. Gay dari pesawat 
Jantas jang membawa ,,Njala 

Niympia” itu dari Junani dgn. 
| Wiringi oleh wakil Oantas di Dja 
karta, Captain Solly dan seorang 

.Hit puteri, setelah menjerahkan 
Ybor Olympia kewakil ketua II 
TOT, Maladi, atas nama Organi- 
sing Committee Olympiade Mel- 
journe,  mengutjapkan pidato 
ingkat, menghaturkan selamat 
ang setinggi?nja kepada  Indo- 
lesia sebagai negara jang. perta 
na2 didaerah Selatan jang meng 
“mbil oper ,.Njala Olympia” itu. 
Maladi, dalam sambutannja me- 
agatakan, bahwa untuk pertama 

kali dalam sedjarah, Indonesia 

serada dalam route perdjalanan 
Api Olympiade jang hanja sekali 
lalam 4 tahun mengadakan “per 
dijalanan itu. 
Dikatakan oleh Maladi selan 

djutnja, bahwa untuk pertama 
kali dalam sedjaran pula peruja 
lanan Api Olympiade  meliwati 
4 Benua. Maka sungguh ' suatu 
peristiwa jg bersedjarah, bahwa 
hari ini rakjat Indonesia dapat 
melihat ,.Njala Api Olympiade” 
itu di ibu-kota negaranja. Api 
Olympiade. adalah — perlambang 
|Gari tjahaja tjita2 Olympiade jg 
luhur dan. tinggi, jaitu tjita-tjita 
untuk mentjiptakan suatu dunia, 
dimana semua bangsa dapat hi- 
dup damai dan dengan penuh 
rasa persahabatan, dengan tidak 
memandang perbedaan ideologi, 
agama, warna kulit dan kebang- 
saan. : : 3 

Indonesia sebagai anggota gera 

kan Olympiade i.erasa" berbesar' 
hati, hari ini dapat menghormat 
kedatangan Api Olympiade dan 

| mendapat kesempatan untuk me- 
“1gambil sepertiik njala dari api 
itu untuk disinarkan ditengah? 
Sangsa Indonesia sampai achir 
nerajaan Olympiade di Melbour- 
ne. Sekarang obor penjongsong 
api Olympiade telah meniala din 
kami bangsa Indonesia mengha- 
rap sem iga tjita2d ' ympiade da- 
sat bersinzr dan berkumandang 
dalam djiwa bangsa2 seluruh du- 
nia, dan semoga Olympiade jang 
ke-XVI di Melbourn nanti. ber 
'angsung dengan: selamat, - dan 
Islam semancat Olvmpiade jang 
sedjati. Demikian Maladi, : 

fOlympia” itu dibawa setiara dja 
lan kaki beranting oleh barisan2 

| landjutan me 
lalui 3 pos. penggantian, ialah 
dari Lapangan Terbang Kemajo 
ran .— Gedung Bioskop Chatay 
—, Gedung Kesenian — Stasion 
Gambir ke Gedung Olahraga. 

Upatjara2 penj ia 
ngan ”Njala Olympia”  dilapa- 
ngan terbang Kemajoran dan pe 
masangannia di Gedung Olahra 
ga itu diramaikan oleh barisan 
musik .dari Djawatan Pemadam 
Kebakaran ig al. memperdengar 
kan lagu PON. & 

Rombongan Olympic Italia 
turut pesawat @antas! 

Dalam pesawat terbang Oantas 
jang membawa ,,Njala Olympic” 
itu turut pula rombongan perta- 
ma Olympic Italia ' jang terdiri 
idari 18 orang, termasuk 12 atlit | 
wanita. Diantara anggota laki? 
"dalam rombongan Olympic Italia 
itu terdapat djago angkat besi 
Kelas Menengah, Ermanno Pig- 
natti, Ia adalah salah satu hara 
|pan Italia untuk menangkan me 

  

“PEMIMPIN “UTK. KESLAMA- 
| TAN NEGARA DANG BANGSA. 

Pada tanggal 6 Nop. '56 di ge- 
dung Balai Wartawan. Semarang 
telah diadakan pertemuan para 
Pemuda Bekas Tentara .Peladjar 
Kota Besar Semarang, jang di- 
hadliri pula oleh sdr. Achmadi ex 

  
Dalam pertemuan tsb. pada po 

koknja membitjarakan ketidak 
puasan para pemuda mengenai ke 
adaan masjarakat dewasa ini. Ke | 

Pemuda bekas T.P. Se- 

kil Presiden Mohamad Hatta utk 
memperketjil partai2 di Indonesia 
serta. mengandjurkan hendaknja . 
para pemimpin2 partai mengada- 
kan zelf-koreksi demi untuk kes 
selamatan Negara dan Bangsa. 

PEMUDA RAKJAT RANDUSARI 
Pemuda Rakjat Ranting Randu 

sari baru2 ini telah membentuk 
pengurus baru jang terdiri. dari 7 

sekretaris Lb) 

-paran, 

:jrangan, 
jan rabuk terutama rabuk hidjau, 

BREBES 

sihan didaerahnja masing2. Maka 
setelah rakjat jang beratus-ratus 
ibanjaknja 
persembunjian gerombolan, . mere 
ka berhasil 
gubug tempat 
rombolan, 
battery. 

“LNjala Olympia" Mampir 
''Di Kemajoran Djakarta 

kat | Rombongan Indonesia Ke Olympiade “Di- 
x |perbesar — Liem : Kieng Lim Dari Peka- 

: longan Ikut Serta bim Atjara Angkat Besi 

' PESAWAT OANTAS ,,Southern Horizon” jang membawa 

og |,Njala Olympia” dari Athena di Junani ke Cairns di Australia 
Pada djam 9.30 pagi hari Selasa 3 

joran, Djakarta, disambut oleh Panitia ,,Njala Olymnia”. 
sengurus KOI, wakil2 toporganisasi dll. Untuk menghormat ke 

|tatangan ..Njala Olympia” itu oleh Panitia KOI diadakan upa- 
.jara dilapangan terbang Kemajoran, dimana ,,Njala Olympia" 
tu dipindahkan ke Obor Olympia dan kemudian diserahkan ke 
pada wakil ketua II KOI, Maladi untuk dioperkan ke Obor, Besar 

8 Iindonesia jang ditempatkan dibagian parkir mobil lapangan ter- 
bang Kemajoran, sampai sore hari. 

tiba dilapangan terbang Kema- 
para 

dali Olympiade. Prestasinja ada 
lah 380 Kg. dengan perintjian 
press 11715 Kg., sratch 120 Kg. 
dan clean & jerk 14715 Kg. 

Rombongan Olympic In 
donesia diperbesar. 

Menjambung berita tentang 
maksud KOI untuk memperbesar 
djumlah anggota rombongan jg. 
akan diutus kepertemuan Olym- 
piade Melbourne jang akan da- 
tang, lebih djauh diperoleh ka 
bar, bahwa djumlah utusan2 In 
donesia jg. akan diberangkatkan 
ditambah. dengan 5 orang men- 
djadikan seluruhnja 40 orang pe 
Iserta dan officials. Putusan ter- 
sebut diambil dalam rapat KOI 
jang diadakan Senen malam, dim 
mana ditindjau hasil2 seleksi jg. 
diadakan oleh masing2 toporga- 
nisasi pada tgl. 2.— tgl. 4 Nop. 

'il. Menurut putusan KOI itu 
5 orang ahli olahraga Indonesia 
jang mendapat kehormatan  me- 
njertai rombongan Indonesia ke 
Melbourne nanti adalah : 

1. J. Gosal dari Surabaja utk 
lari 100M, prestasi terachir 10.9 
detik. 2. Liem Kiem Lieng dari 
Pekal gan untuk perlom- 
baan angkat besi Kelas Bulu, 
prestasinja jang terachir adalah 
295 Kg. 3. Soekarno dari Ban- 
dung untuk perlombaan anggar 

ydegen. 4. Kapten Lukman Saketi 
dari Bandung untuk perlombaan 
(menembak ',.rapid fire pistol”. 
'Prestasinja jang terachir adalah 
1567 bidji dari kemungkinan men 
dapatkan. djumlah bidji sebanjak 
600. 5. Untuk nomor perlombaan 
berenang. Penetapan siapa jang 
akan diutus diserahkan kpd PBSI. 
Kabarnja untuk itu, - PBSI telah 
menundjuk perenang wanita Mar 
tha Gultom untuk nomor 100 M 
Gaja.punggung dengan prestasi 
terbaik 1 menit 20.7 detik. 

Sebagaimana diketahui, semula 
rombongan Indonesia ditetapkan 
sebanjak 35 orang jang terdiri 
dari 24 orang utk bagian sepak 
bola, 5 untuk bagian atletik dan 
6. officials. 

Menurut rentjana, 

    rombongan 
(indonesia ke Melbourne akan di 
berangkatkan dim 3 rombongan 
talah jang pertama pada tgl. 9 
Nop., ke-2 pada tgl. 16 Nop. dan 
induk rombongan pada tgl. 17 
Nop. dengan pesawat GIA. 

Sorenja dilapangan terbang Ke 
majoran diadikan lagi upatjara, 
kali ini untuk ' memindahkan 
”Njala- Olympia” ke Gedung 
Olahraga guna dipasang disana 
sampai pertemuan  Olympiade 
Melbourne selesai. Dari “lapa- 
ngan terbang Kemajoran ”Njala 

  

WONO8080 
PENDERITA HONGEROEDEEM 

- BANJAK BERKURANG. 

Dari daerah Wonosobo dipero 
leh berita, bahwa daerah Wadas 

ambutan kedata lintang jang dalam bulan Nopem 
ber th. 1955 kedapatan beberapa 
orang jang terserang penjakit 
kelapara: ran “ jang diantaranja 78 
djiwa jang dirawat, kini didaerah 
tsb. hanja terdapat 6 orang jang 
disangka terserang .penjakit kela 

Menurut keterangan ke- 
madjuan2 tsb. disebabkan agak 
baiknja hasil2 usaha tanam-mena 
nam, dan  menghebatnja penja- 
kit kelaparan pada.th. jl. itu di 
sebabkan serangan hama tikus. 

Untuk lebih mempertinggi ha-' 
sil pertanian didaerah itu baru2 
ini wakil Kepala Dinas Pertani 
an Propinsi Djawa Tengah Suman 
iri mengadakan penindjauan di- 
|daerah .tsb. Menurut keterangan 
dalam masa tanaman th.  1956- 
1957 ini untuk daerah Wadaslin- 
tang Dinas Pertanian Rakjat 
menjediakan beaja Ik. Rp. 70.000. 

| Beaja sebesar itu antara lain 
untuk ' mendjaga kesuburan ta- nah, memperbaiki tanaman. peka | 

memperbanjak pemakai- : 

menggerakkan tanaman karang- 
kitri. dan gerakan membrantas 
hama termasuk persediaan obat2 
an, Dan untuk mendapatkan ba 
han makanan jang mengandung 
banjak protein digerakkan mena' nam sajur2an, kedele, gude, ka 
tjang tanah dllnja, 

  

PENGGROPJOKAN KB TEM- | PAT TERSEMBUNJI, 
GEROMBOLAN. 

Baru2 ini rakjat dan O.P.R./ 
dari. daerah Brebes Selatan 'se- 
hanjak 550 orang dengan dipim 
pin oleh seorang: anggauta Ten 
tara telah mengadakan penggero- 
pjokan ketempat persembunjian 
gerombolan, Kebentjian rakjat 
kepada gerombolan itu demikian 
memuntjaknja sehingga mereka de 
ngan tiada bantuan dari TNI. 
telah berani mengadakan “pember 

itu sampai ditempat 

membakar 26 buah 
persembunjian ger 

dan mensita 50 huah 

Setelah itu mereka kembali ke   
  

tempatnja masing2 dengan sela- 
mat, 

— Sekali Lagi : Birokrasi Jg 

'an'& Rugikan Negara 
Menghambat Kemadju- 

Keterangan Dosen-Dosen Indonesia 
BEBERAPA DOSEN, pada nerguruan tinggi di” “Indonesia 

menaruh perhatian pada andjuran Prof. Wolhoff dari Makasar 
supaja didatangkan lebih banjak guru? besar dari luar negeri ke 
Indonesia, dan membenarkan adanja burokrasi jang sangat meru- 
gikan seperti,jang disinjalir oleh Wolhoff itu, Tetapi oleh dosen2 
Indonesia itu ditambahkan, bahwa burokrasi itu bukan — hanja 
mengenai. soal didatangkannja guru.guru besar dari luar negeri, 
tetapi djuga dalam soal menggunakan tenaga? Indonesia sendiri, 

PGPN dan 'soal2 padjak Gas 
   

na. pula, Sistim dosen luar 
Ta “au Tinmial a lini sedikitpun ' tidak. bermanfaat 

Dgenai padjak ini disinjalir pula bagi perkembangan ilmu penge- 
Oleh Sudjojono dalam keterangan (tahuan @inegeri kita. 
'nja jang kita muat dilain bagian) Kegandjilan dalam soal 
dikatakannja mendjadi pula peng padjak. 

Kalaupun ada tenaga ahli jang 
disamping ,,hoofdberoepnja'" ma- 
sih suka mendjabat dosen Yuar 
biasa, maka diwaktu2 achir ini 
nampak. ada. keseganan dari fihak 
ini, berhubung dengan sistim pa 

hambat effisiensi dalam penggu- 
naan tenaga dan keuangan ne- 
gara, sehingga djuga merugikan 
usaha penjempurnaan perguruan 
tinggi. 'Tjontoh2 . diberikannja ' ajak jang dinamakan progressif" 
sbb.: Ditjeritakan sebagai berikut: Se 

“Burokrasi dalam soallorang  tjerdik-tjendekiawan  di- 
perdjalanan, Samping bekerdja pada suatu per 

usahaan merangkap pekerdjaan 
dosen luar biasa. Ia memberikan 
kuliah pada. dua kelas di Djakar 
ta dan satu kelas di Djawa Ti- 
mur, Honorarium jang diterima- 
nja dalam satu tahun untuk pem 

“Seorang dosen jang harus me 
Jakukan perdjalanan untuk mem 
berikan “kuliah dilain tempat 
biasanja kehilangan satu hari utk 

mengurus surat perintah djalan, (berian kuliah 8 djam sebulan di 
minta persekot uang saku, dan Djakarta dan 8..djam sebulan di 

sebagainja,. Meskipun sudah se- An Mn ahaha BD PARA 
minggu dimuka  perdjalanan ini 2G BO) MA RE BALAP. 

dipersiapkan, masih PENA, aa Tetapi oleh karena orang tsb. 
kali dosen itu tidak dapat be- djuga menerima gadji dari per- 
rangkat pada waktu jang ditentu|usahaannja sebesar Rp. 2.500,— 
kan. sebulan (jang tentu djuga an 

1 y $ e 3 - tong. padjak), maka oleh jawa 
Mahasiswa2nja sudah diberi- tan 'Padjak honorarium sedjum- 

tahukan bahwa kuliah akan di- lah Rp. 3.840,— setahun (jang su 
berikan pada tanggal sekian djam|dah dipotong Rp. 286,80) itu harus 
sekian dan mobil untuk mendjem 

ga untuk pemberian kuliah (jang 
Iput dosen “sudah diperintahkan (dimaksudkan tidak sebagai tam 
untuk pergi kelapangan terbang, (bahan ' penghasilan, karena hono 
akan tetapi dosen tidak datang, Jrarium hanja Rp. 165,— sebulan 

untuk 8 djam kuliah dianggap ti 
dan memang tidak dapat datang, dak ada artinja) dipotong padjak 
'karena burokrasi gagal untuk me Rp. 286.80 plus Rp. 2.091,62 men- 
njiapkan perdjalanan dgn sempur |ajadi Rp. 2.378,42. Djadi. dari ho 

a. Se ja, dosen jang mesti-Inorarium Rp. 3.840,— untuk satu 
an Sebabnja, jang tahun itu hanja ketinggalan sisa 
nja harus berangkat dgn. plane 
pertama, ticketnja baru diterima 
nja satu malam sebelum berang- 
kat, bukan untuk plane pertama, 
tetapi untuk plane terachir ! Se 
orang dosen jang bertempat ting 
'gal di Djakarta dan harus mem 
berikan kuliah di Djawa Timur 
menerangkan, bahwa dalam satu 
tahun hanja dua kali ada persia 
pan perdjalanan jang dilakukan 
dengan sempurna. 

Rp. 1.461,58. 
Bahkan sebenarnja jang diteri 

manja itu bukan Rp. 1.461,58, na 
(mun kurang daripada djumlah 
lini, karena PP dan K masih ber 
hutang ongkos plane Surabaja— 
Djakarta sedjumlah Rp. 
jang hingga kini belum dibajar- 
Ikan kembali pada dosen jang 
membajar dulu ongkosnja. 

  
Mengapa begitu ? 

Dalam hubungannja dengan se 
Iruan Prof. Wolhoff dari Makasar 
Idikatakannja, hahwa di negeri 

x je ai sesungguhnja. masih ba- 
Burokrasi dalam pemakai (njak tenaga ahli jang suka. me- 
an tenaga. : njumbangkan tenaganja kepada 

Prof. Wolhoff menjarankan un (pendidikan, akan tetapi  sjairat2 
tuk mendatangkan sebanjak mung juntuk menggunakan tenaga itu 
kin guru besar dari luar negeri, (dapat dikatakan tidak ada dan 
itetapi didalam negeri sesungguh (jang ada tidak benar dan merugi 
nja. masih banjak terdapat ahli2 Ikan. 
bangsa sendiri jang suka menjum 
bangkan tenaganja untuk pergu-   

"TEGAL 
! 

| 

| 

| Hari Senen jl. kira2 djam 22.00 

PEMALANG 

  
    

'ruan tinggi. Akan tetapi tenaga2 
ahli ini dipersulit untuk berbakti 
kepada negara dan bangsa. Peng 
halangnja : PGPN, Djika peme- 
rintah “suka mengadakan peratu- 
ran tersendiri diluar peraturan 
PGPN, pastilah banjak tenaga 
ahli dapat menjumbangkan tena- 
ganja. Beberapa kegandjilan dike 
mukakan sbb. : 

Seorang dosen luar biasa jang 
berpangkat lektor luar biasa atau 
lebih tinggi pangkatnja — djadi| rantjis, Israel dan perbuatan Uni 
Be na negeri kan Uhrke |Sovjet di Hongaria. BKOI men- 
nankan u menggunakan plane. : 
Umpamanja seorang dosen jang desak kepada PBB supaja menge 

bertempat tinggal di Djakarta da |itarkan tentara2 Inggris, Peran- 
lam satu bulan harus melakukan |4is dan Israel dari Mesir dan 
perdjalanan dua kali ke Djawa|ientara Sovjet dari Hongaria. 
Timur untuk memberikan kuliah Kepada negara2  Asia-Afrika 

Giserukan untuk melakukan pe- 
disana, maka biaja plane jang di 

mogokan totaal terhadap Ingge- 
ri, Perantjis diseluruh  Asia- 

keluarkan adalah I.k. Rp. 2.000,—. 

ditika, sedangkan seluruh. ne- 

BKOI: Kobarkan 
DjihadMesentang 
Pendjadjahan 
BADAN KONTAK Organisa- 

si Islam di Djakarta telah me- 
ngeluarkan sebuah pernjataan jg 
mengutuk perbuatan Inggris, Pe- 

bilamana diberikan 8 djam kuliah 
— maka dosen itu menerima ber 
sih Rp. 165,—- honorarium. "Uang 

Untuk dua kali perdjalanan itu, 

a2 Arab diandjurkah supaja saku untuk 4 hari dalam dua per £ 5 P3 berdjuang terus menentang pen: djalanan itu adalah Rp. 60— panen irni Djadi pemerintah mengeluarkan |Sjadjahan. Achirnja BKOI  me- tiap bulan untuk dosen luar bia |(ngadjak seluruh ummat - Islam sa ini Lk. Rp. 2.250,—. 
Akan tetapi bila dosen ini ingin 

mendjadi pegawai negeri, ajadi 
bukan lagi tenaga guru luar bia 
sa, maka gadji jang akan diteri 
manja hanja IL.k. Rp. 900,—. Dgn 
peraturan PGPN seperti ini, ma 
ka seorang ahli jang ingin me- 
njumbangkan tenaganja dalam Ia 
pangan. pendidikan, lebih suka 
berbakti sebagai dosen luar bia 
sa sadja daripada mendjadi pega 
wai negeri. 
Bahwa sistim dosen luar biasa 

ini tidak bermanfaat sedikit pun 
njata, karena persiapan 'ilmiah jg 
harus dilakukan oleh dosen Juar 
biasa ini hanja ,,sambil-lalu” sa- 
dja, Karena ia merangkap peker- 
djaan lain, dan sebagai akibat ke 
tidak sempurnaan persiapan ku- 
liah maka mahasiswa? pun tidak 
mendapat pendidikan jang Sempur 

didunia untuk mengobarkan se- 
mangat djihad dalam usaha me- 
nentang pendjadjahan itu. 

(Antara) 

A-A MauAdjukan 
| Resolusi Lagu: 
Utk Menghukum 'Pen 
daratan Inggr.-Perantjis 
NEGARA2 Asia/Afrika ma- 

lam Selasa telah memutuskan un 
tuk menunggu resolusi melihat, 
apa jang akan terdjadi, sebelum 
mengadjukan resolusi lagi kepa- 
da sidang darurat  Madjelis 
Umum PBB jang menuntut su- 
paja menghukum pendaratan Ing 
gris dan Peranfjis di Mesir. Be- 
tum dapat dikatakan, apakah di 
adakan perobahan2 atau ditarik 
kembali sama sekali naskah re- 
solusi jang hendak diadjukan itu. 

Negara2 A/A masih akan me 
nentukan Sikap mereka terhadap 
usul Sovjet supaja diberi uliima 
tum 12 untuk menghentikan 
aggresi terhadap Mesir. Sementa 
rs itu didapat kabar, bahwa men 
lu Sovjet, Dmitri Shepilov, akan 
terbang ke Amerika dan mung 
kin datang hari Selasa. Kata Ab- 
doh, ngeara2 A/A hendak mem 

TEMBAK MENEMBAK DGN. 
GEROMBOLAN. 

Ik. 25 orang anggauta gerombo 
lan dan bersendjata kira2 50x te 
lah masuk kesebuah desa dekat (peladjari. apaksh antar, resolusi 
Pangkah sebelah Timur Slawi |A/A dan resolusi Soviet terda 
(Tegal), Gerombolan itu hendak pat titik2 persamaan Usul. So 
melakukan : penggarongan, tetapifFs 2 2 Ne Ing at Na 5 TNI jglviet itu kirania akan. diadjukan kebetulan ada. satu regu ig X1 
sedang - patroli. Tembak menem- |ke Madjelis Umum PBB, kata 
bak terdjadi dan setelah gerom |Abdoh. (Antara). 
bolan melarikan “diri, ternjata di 
pihak tentara ada seorang anggau 
ta jang gugur jakni Kopral Sunar 
to. Bersamaan  waktunja dengan 
peristiwa. tsb. djuga didesa Ka 
ranganjar Bumiaju. telah  kema- 
sukan 40 orang gerombolan jg. 
bersendjata kira2 3076. Gerombo 
lan membakar sebanjak 22 ru- 
mah penduduk, dan sebelum ban 
tuan dari pihak jang berwadjib 
datang gerombolan telah mening 
galkan desa tsb. 

Peladjar Islam & 
Sosl Hongaria 
PENGURUS BESAR Peladjar 

Islam Indonesia dalam statement 
nja jang dikeluarkan hari Selasa 
menjatakan, bahwa perdjoangan 
yakjat . Hongaria  sesungguhnja 
merupakan perdjoangan rakjat jg 

maka PPI menjatakan rasa sim- 
pati dan solidernja terhadap per 
Gjoangan “rakjat Hongaria itu! 
serta mendo'akan agar lekas men | 
dapat pertolongan dari Allah 
S.w.t. dan  mentjapai kemena- 
ngan. 

Selandjutnja PPT mendesak ke 
pada pemerintah Republik Indo 
nesia, sesuai dengan keputusan? 
Konperensi Asia-Afrika di Ban- | 
dung tahun 1954 jang lalu, utk 
memberikan bantuan sepenuhnja 
kepada rakjat Hongaria jang se- 
dang berdjoang, baik dalam fo- 
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DJALAN PEKALONGAN — PE- 
MALANG ADA JG DITUTUP, 

Oleh Dewan Pemerintah Daerah 
Peralihan Propinsi Djawa Tengah 
diumumkan, “bahwa terhitung mu 
lai tg. 1 Nopember 1956 hingga 
ada pengumuman lebih landjut, 
djalan Pekalongan—Pemalang -.an- 
tara km 17, 100 dan km 19 ditu- 
tup untuk lalu lintas. Tanda2 pe- 
nutupan bagian djalan tsb. dan 
petundjuk2 djalannja lalu-lintas   diselenggarakan oleh Dinas Pe- : 
Kerajaan Umum Propinsi Djawa UM PBB ataupun melalui salu- 
Tengah. ran-saluran lain. Demikian P.B: 

PPI. (Antara) 

Gipotong lagi Rp. 2.091,62, sehing | 

1.000.— | 

terdjadiah dan oleh karena itu! 

        AN MOBBRIG S Uu 
INDONESIA DI SEMG. 

Dari Panitia Pekan Udjian Ke 

tangkasan Mobile Brigade seluruh 

Indonesia ' diperoleh keterangan, 

bahwa besuk pada tgl. 14 Nopem 

ber 1956 ja.d. di Semarang akan 

dilangsungkan "PUKET” (Pekan 

Udjian Ketangkasan) dari Mobile 

Brigade jang akan diikuti olen 

tiap2 Propinsi seluruh Indonesia. 

Pekan ini diadakan utk ke 2 kali 
nja. dan jg' pertama. di Surahaja, 

Dalam rentjana “ tiap2 Propinsi 

akan mengirimkan peserta2nja se 

banjak 45 orang: Djumlah Propin 

si ada 12 buah. Adapun atjara da 

ripada Pekan Udjian Ketangkas- 

an ini: meliputi olah-raga jang 
berupa Sepakbola, “ Badminton, 

Volleyhall, Tennis, Berenang dan 

ketangkasan jam! berupa  Kom- 

pos Lopen dan ja g ada hubung 

annja dengan Kemiliteran. Pada 

pembukaan Pekan tersebut akan 

diundang antara lain P.M. Ali 

Sastroamidjojo,. Kepala Polisi Ne 

gara, Kepala Staf Angkatan Da- 

rat-Laut dan Udara, Sri Sultan 

Hamengku Buwono dan Paku 

Alam, Kepala? Polisi Prop. Selu 

ruh Indonesia, Panglima dan Gu 

bernur Djateng. Upatjara perahu 

kaan akan dimulai pada tgl..14 No 

pember '56 pada  djam 07,30. di 

Stadion Semg. dengan berbagai 

atjara. Panitia Pekan Udjian Ke 
tangkasan di Kota Semz. terdiri 
dari: Pelindung: Panglima TT. 
IV Div. P. Diponegoro, « Gubers 

nur Djateng. Penasehat: Kom. 
Besar Polisi Prop. Djateng Bas 
tari, KPK Sadikun Semg. dan Ke 
tua Tj. Rake PKB dan Wakil 
Ketua Soetjipto Danukusumo. Pa 
nitera sdr. Oetoro KMP Djateng, 

Bandahara sdr. Moch. Soegih dan 
beberapa pembantu2 lainnja. 

KES. DENMARK — KES. 
NEDERLAND —2. 

Kesehelasan nasional ,,A” Den- 
mark telah bermain seri 2—2 dgn 
kesebelasan nasional ,,A”  Neder- 
land dalam pertandingan jg diada 
kan hari Minggu di Kopenhagen, 
demikian ,,Antara” , mengabarkan 
dari Amsterdam. 1 
Kedudukan diwaktu turun  mi- 

num 1—0 utk kesebelasan Neder- 
jand 
Dalam menit ke-16 dibahak ke- 

dua, dgn perantaraan tendangan 
enalty, kesebelasan Denmark ber 

hasil leading 2-1. Tapi kira2 15 
menit kemudian, kesehelasan Nc- 
derland dapat membikin keduduk- 
an mendjadi sama lagi 2—2 

RADIO R. I. 

SEMARANG, 9 Nop. 1956: 

SIARAN 

Aibar. 06.30 Pe- 
ngadjian. 06.45 Suara Nien. 07,10 
O.M. Bukit Siguntang. 07,45 Lu- 
ciano Tajoli. 13,15 Orkes Gambus. 
13,45 Trio Tas. 14,10 Gema Siang. 

Djam 06.25 S. 

17,00 Hidangan Perguruan Kara- 
witan dan Beksan- Mardi Bekso. 
17,40 Permainan Piano. 18,15 Pus- 
paragam Indonesia. 18,30 Langen 
suara A.P. 19,30- Ruang 'Wanita. 
20,05 Menjambut Hari Pahlawan 
dari Surabaja. 22,15 Hiburan Ma- 
lam. 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 9 Nop. 1956: 
Djam 06.15 Pengadjian. 06,30 La 

gu-lagu Melaju. 07,20 Lagu2 Dae 
rah. 07,30 Malaya Gembira. 07,45 
Malando dan Maria Zamora. 12,03 

|Ali Albar. 13,15 Xavier Cugat. 
13,40 Aneka tanah air, 14,10 O.K. 
|Tjandrawasih. 17,00 Dunia anak2. 
117,40 Varia Djawa Tengah. 17,50 
|Rajuan pemuda pemudi. 18,15 Kri 
idoraga. 18,30 Sendja gembira. 
19.30 Hari Pahlawan ke XI 45 
Gan sesudah 'itu. 22,15 Gremang- 
remeng  diseling Genderan. 23,30 
Penutup. 

  
JOGJAKARTA, 9 Nop, 1956: 
Djam 06.10 Pembatjaan Al Gur' 

an. 06,30 Vocal dan Instrumenta- 
lia. 07,20 Kwartet Irama. 07,30 
Gending2 Semarangan. 13,10 Ru 
jangan Wanita. 14,10 Hidangan 
Siang. 17,00 Taman Kanak2. 17,40 
Njanjian Tionghoa. 18,15 Dunia 
Olahraga. 18,30 Peladjaran Njanji. 
19,40 Hidangan O.H. Suara Istana 
20,05. Menjambut hari Pahlawan. 
22,15 Padamu Pahlawan. 22,45 Gen 
@ing2 Lambang Djiwo.. 23,45 La- 
poran Pandangan Mata. 00,30 Pe 
nutup. 

DJAKARTA, 99 Nop. 1956: 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. 

TJIREBON, 9 Nop. 1956: 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.35 Se 

ni. Sunda Studio Djakarta. 07,16 
Suara Herijati dan Didi, 07,40 
Alam Ambon. 12,02 Irama Padang 
Pasir, 13,10 O.M. Bukit Siguntang 
13,40 Beberapa overture, 14,10 
Gamelan Surabaja. 17,00 Sandiwa 
ra. Kanak2. 17,30 Siaran A.P. 18,15 
Tenang Meraju. 18,20 O.H. Mana 
Suka. 19,20 Gelanggang Peladjar. 
20,30 Orkes Manaco. 21,15 Orkes 
Kr. Hasrat Menjala. 22,15 Pem 
batjaan Buku. 28,00 Penutup. 

maa 

KULONPROGO DISERANG 
TIKUS. 

Menurut laporan dari pihak pa mongpradja, pada waktu ini dibe 
berapa ketjamatan didaerah ka- bupaten Kulonprogo sedang me- ngalami serangan hama tikus. Ra 
tusan ha tanaman padi. surak dan tidak dapat dipanen, Pada musim panen tahun ini panen padi tu- run rata2 mendjadi 407 akibat Serangan hama tikus itu. Kabar nja tindakan jang berwadjib utk mentjegah mendjalarnja hama ti kus didaerah Kulonprogo ini agak Men dilakukan, sehingga panjak tanaman padi jan Ia 
djur rusak. $ Mn 

| 

TJIREBON 
TAK. ADA PENJELUNDUPAN 
DARI DAERAH TJIREBON, 

| Baharuddin kepala  Djawatan 
Bea dan Tjukai Daerah Tjirebon 
menerangkan bahwa selama 10 pu 
lan. dalam tahun ini didaerah 
Tjirebon belum tertjatat adanja 
kegiatan2 penjelundupan jang be 
rarti, Ini berkat adanja pendja- 
gaan kuat dan rapi dari alat2 ne- 
gara. Ditanja mengenai. keadaan 
export dari pelabuhan 'Tjirebon 
diterangkan bahwa pada. tahun 
ini (sedjak Jan. s/d Oktober) bo 
leh dikatakan kegiatan export 
itu matjet. Hal ini disebabkan ka 
rena .exportir2 tidak berani. me- 
ngexport barang2nja berhubung 
harga dipasaran luar negeri tidak tjotjok., 

Export hasil bumi memang ma 
sih berdjalan tapi jang sifatnja 
bebas dari bef.keluar. Export ha 
sil bumi in? meliputi bungkil ka 
tjang, pinang dan tapioca, jang 
kehanjakan diexport ke Singapu 
ra | dan Negeri Belanda. Sedang 
1mpost jang masuk tertjatat da 
lam keadaan normal, 

  

SBPP Akan Lajani Kapal Inggris 
Jg Muat Barang” Utk Konsumsi D.N. 
PENGURUS  Serekat Buruh 

Pelajaran dan Pelabuhan  'Tan- 
djung Priok hari Selasa dipanggil 
oleh Pengusaha Pelabuhan untuk 
diminta perhatian meseka, terha- 
dap barang2 untuk rakjat, berhu 
bung aksi mereka terhadap kapal (pagi telah kedapatan meninggal- 
kapal kepunjaan Inggris “dan|kan “ Tandjung Priok. Mereka 
Perantjis, dalam menentang agres meninggalkan pelabuhan — tanpa 
si kedua negara ini terhadap pandu laut dan tidak pula ditarik 
Mesir, demikian didapat kabar “oleh “sleepdienst” sebagaimana 
pada hari Selasa. Dalam pada | mestinja, Berhubung peristiwa ter 

itu tiga kapal Inggris "Malay" 
“Glenberg” dan "Teucer” jang 
sudah empat hari Jamanja berlax 
buh .di Tandjung Priok “dengan 
tidak mendapat Tajanan dari para 
kaum buruh pada hari Selasa 

  

sebut, SBPP telah minta perhati- 
an kepada pemerintah, - Dalam 
pada itu kapal Belanda "Oranje” 
jang sedang berlabuh disini tidak 
dimuati dengan barang2 untuk 
London, Hari Rebo ditunggu ke 
datangan kapal Inggris “Clyto- 
meus", tetapi kaum buruh akan 
melajani untuk. membongkar ka- 
pal ini, karena kapal ini memba: 
wa bagang2 untuk keperluan kon 
sumsi dalam negeri, 
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avigatornja, Fred Noo 
etengah Samudera Pasifik 

      

, bahwa dulu Amelia per- 
nah berkata kepadanja, bahwa 
lada beberapa hal jang harus di 
rahasiakan, 'dan tidak boleh di 

“Atlantik, | terangkan. 
Tati. "Dia mendarat disebuah pulau 

afkarang ketjil, satu diantara pu- 
Hau jang banjak tersebar di Se- 
Imudera Pasifik, dan dia dipungut 

    

   
   

  

   

NA oleh perahu nelajan Djepang, jg 
bea n mbawanja terus kekepulauan 
baik Marsekal, jang pada masa itu 
2. | dibawah kekuasaan .Djepang,” 
Sialah kata Njonja Earhart. ,,Disana dia 
Kaka Imendjumbai satu ketjelakaan — 

satu ketjelakaan jang telah diatur 
lebih dulu, jang menghabiskan 
hidup Amelia,” katanja menam- 

memuii bahkan. 
k mel Njonja Earhart 2 mengatakan, 

bahwa menurut dugaannja anak 
“Djuni| perempuannja “itu mungkin akan 

$ pulang ke Amerika Serikat dlm 
IPerang Dunia kedua, sebagai 
tukaran bagi beberapa orang 

Idjenderal atau laksamana  Dje- 

-Iberachir, harapannja putus, bah- 
pang. Tapi pada waktu perang/ 

“BB men k 
dari pauksan 
Dila suatu penghen 
menembak telah di 

  

an kembali segal 
san Mesir dan m 

(raman sesuai d 

    . mempunjai hak 
dari diperlukan untuk m 
tan funksinja itu dengan kerdja 
jama penguasa? set: 5 , 
   

      

   
   

arskjoeld pasukan: interna: 
tu merupakan 

     

   
   

     

  

   
   

      

    

      

    

  

   
    

    
    

  

   

    
        
    

    

   
    
    

    

  

   

      

   
   

    

Isert: (tanpa tudjuan2 militer jang akan 
2 n memasuki Mesir dengan persetu 

sendiri € £ Jijuan Pemerintah Mesir. Daerah 
Ielah dilengkapi gu 0 penyawasannja dalam garis2 be-' 

Ma .dan 'fsar dari Terusan hingga garis 
min effis 

: Swiss tawarkan persetudjuan gentjatan  sendjata 
baiknja. — ftahun 1948 antara Mesir-Israel. 

Sementara itu hari Selasa jlLfo 0 
pemerintah Swiss PERAN Ea pe TR 
kepada pemerintahan Tiga Besar | A (€ 3 
Barat, Sovjet Uni dan MAL ANN AS, Mulai 
mengadakan konperensi menjela- Tee ng 
matkan perdamaian. Diusulkan kan Pengiriman 
supaja konperensi ini dilangsung | Wandiat: 1 
kan di Swiss dan dalam pada "s|Sendjata Ke lsrael 

KEMENTERIAN luar negeri 

  
pemerintah Swiss: menawarkan 

djasa baiknja dalam “penjelengga-JA.S. mengumumkan pada hari 
raan konperensi ini. Diterangkan, | Djun'at bahwa: pemerintah A.5. 
bahwa diundangnja India itu di Imenghentikan semua pengiriman 
dasarkan kepada perimbangan, j-endjata ke Israel dan Mesir, 
bahwa India dapat dianggap se- |dalam memenuhi seruan dari 
bagai wakil dari konperensi Asia | Iadjelis Umum PBB.  Djuru- 
Afrika di Bandung jang lalu.  Jbitjara kementerian tsb. Lincelu 

Dalam pada itu djuga, anggo White, menerangkan bahwa A.S. 
ta2 Pakt Bagdad tanpa Inger tidak mengadakan pengiriman 

harj Senen mulai dengan  Konpe/ 
rensi mereka untuk merunding- 
kan tentang kris's di Timur Te 
ngah. Konperensi itu diketuai 

     

usan A.S. tsb. pada hakekatnya 
alah bahwa Israel tak akan me- 
nerima sendjaia lagi dari     wa anaknja akan kembali. (UP) Ibahwa program bantuan 
negeri dari A.S. untuk Mesir,   

   
untutan2 Mozha 

iMasih Mendalam 
c   

Ja Idris. telah ' menundjuk 
. Dewan Mangkubumi jang 

C Jakan memegang kendali pemerin- 
: in, ana baginda sudah 

cat” Nama-nama  anggota- 
asih dirahasiakan, ditulis di 
| surat-Surat tertutup dan 

p, serta disuruh radja Parle- 
lan Pemerintah menjimpan- 

“Tapi menurut dugaan orang, 
' Menteri merangkap Men 

- Negeri sekarang, Mus- 
“Halim, mungkin seorang 
ggota2 Dewan Mangku- 

senindjau di Tripoli me) 
, bahwa tuntutan2 dari 

ai anggota mazhab Sanusi, 
cepalai oleh Radja Idris, 

i tidak akan dipenuhi, 
ika dipenuhi maka akam 
perpetjahan besar di 

i. .Mazhab Sanusi, 
hadap pemerinta- 

dari Mussolini se- 
1 yerang, adalah sebagian 
mazhab Serfi, jang berpusat 

| yrenaica, sebuah pro- 

dari Lybia. 

| Karena kaum Sanusi kerapkali 
Na perlawanan, dibawah 

"pimpinan Idris, maka bagi bang- 
i h sukar memerintah | 

enaica daripada pro 
ja, Tripolitania dan 

1 an. “Sjech Idris achirnja “di 
buang ke Mesir, dan disanalah 

tinggal sampai petjah Perangi 
| kedua. Di Mesir dibentuk 
ukan2 Arab jg berdjuang 

a 

    

    

   
     

    

     

    

   

          

     

    

   
    
   

  

   

  

   

         

  

    
   

am .peperangan digurun 
Afrika, Utara. 5 

an Sjech Idris mendja 
Ipin bagi seluruh bang 
ewaktu negerinja jang 

ari tiga “provinsi untuk 
- dibawah “administrasi 

  

   
   

   
   

      

  

ta sehari 1 
simis ditahun 1951, | Sjech 

Iris dilantik sebagai Radja L 
2 

Kalau'RadjalldrisMening 

      

n konstitusionil, akan petjah 1 
anti radja, bilamana Radja idris mangkat dibelakang 

Sebab Radja Idris jang telah 66 tahun usianja, menurut 
rnja selalu penjakitan, dan tidak mempunjai putera. Dua 
3 'isterinja, Fatimah dan Aliya, tidak melahirkan seorang 

pan, sedang saudaranja, Emir Muhammad Rida Mahdi 
i, jang mendjadi penungkatnja, meninggal dunia tahun 

orang, baik didalam maupun di 
|Tuar mazhab Sinusi, jang tjukup 

Tentara Kedelapan Ing-| 

Iganti, sebelum Radja Idris mang 
ikat, setengah penindiau — mendu 

"hg 

      
angsa Lybi, Gewasa ini mem 

   

    

     
    

   
   
   

    

    

   

    

udi d 

Na “GUY MOLLET, Perdana 
Ni ri Perantjis pada Senin 
Pe lam telah mengadakan 

aan antara  Inggris-Pe- 

ntang peringatan Bulga- 
ada Inggris-Perantjis me- | 

akan mereka di Timur | 
“jang pada malam Selasa 

kan Pasukan 'n 
sar-pembesar di Paris' tidak ber. 

sedia memberi komentar terhadap 

Utk Kirim 

    tiap-tiap usaha Uni Sovjet atau 
pasukan militer lainnja jg akanj 

an di Moskow, Pembe- | 

Israel, Syria dan Jordania tidak 
dipertangguhkan, tetapi suatu 
arogram baru. bagi daerah tsb. 
tidak akan diadjukan. 

IMR: LOEKMAN - WIRIADINA- 
TA DAN MR. TAN KIAN LOH 
PEMBELA MOCHTAR LUBIS. 
“Dalam sidang pemeriksaan per 

3 

        

Pengganti: 
Sanussi! 58 : ng /Sukar 

  

   

   

   

      

   
   

  

    

  

   

  

   
   
   

  

    

  

     

    

  

   
   
   

      

   
    

   
    

  

       

    

    
    

  

   

Dipenuhi—Perasaan$SedaerahanjDi Libya |xi2 Mochtar Lubis jang kedua 
d —$IRadja Idris Sangat : 

Hati2 Dalam Tjara2 Peperentehannja 
| BANGSA LYBIA SEKARANG sedang kuatir, kalau-ka| 

telah madju sebagai 
pembela2 terdakwa Mr. Tan Kian 
Loh dan Mr. Loekman Wiriadi- 
Matt Sa . 

Sesudah - sidang pemeriksaan 
rSatuan anfara keradjaan dan pemerintah federal jang oleh Hakim Maengkom dinjatakan 
wa Lybia kedjalan menudju pemerintahan demokratis | terbuka untuk umum dan kepada 

para pembela ditanjakan apakah 
mereka mempunjai hal2 jang per 
lu dikemukakan, Mr. Loekman 
memadjukan permohonan supaja 
sidang ditunda untuk selama dua 
minggu, Supaja para pembela men 

oleh perselisihan paham menge   dapat kesempatan  mempeladjari 
perkaranja. 2 

Permohonan - ini ' dikabulkan 
oleh Hakim dan demikianlah ma 
ka pemeriksaan ditunda lagi sam 
pai pada tanggal 17 Nop. jg.akan 
datang. : : 

punjai satu pemerintahin  fede 
ral dan du: ibitota: Tripoli «an 
Dena . Tn dan an 
rintahnja pada waktu2  ter.emu 2 35. 4 
berpindah dari satu ibukota ke PERTANJAAN ANGG, PAR- 
ibukota lainnja. LEMEN NJA' DIWAN TEN- Na anna dengan kedaula TANG PENEMBAKAN NJA 

" tannja, -2te P3 “NEH OLEH MOBBRIG, 
Walaupun ada persaingan an- — Anggota Parlemen Nja” Diwan 

tara suku2 bangsa dan provinsi fe-ah memadjukan pertanjaan ter 
disana, bangsa Lybia merasa ! 'is kepada pemerintah, apakah 
bangga dengan kedaulatannja, ka bener Nja” Neh, Kepala Mukim 
rena kedaulatan ini “adalah hasil an Pengurus Perti di Pubon, Ke 
dari perdjuangannja bertahun-ta- #amatan Sanatiga, Kabupaten 
hun melawan kolonialisme Italia. Atjeh Barat Meulabok sesudah 
Ketika Rada Idris kembali dari ditahan beberspa hari oleh polisi 
kundjungan negaranja ke Turki Mobile Brigade Meulaboh dgn. 
dan Libanon, beribu-ribu  rakjat rsnsa pemeriksaan terus ditem- 
an Long “ Na sak ati? "EN 
maupun di Tripoli. Radja. laris ai : i 
selalu bersikap. hati-hati supaja |. Arab Stop Mi 
djangan menjinggung perasaan 
kedaerahan dari tiap provinsinja, 
dan gubernur dari tiap provinsi- 
nja jang tiga mempunjai autono- 
mi jang tjukup . in 

Anggota senat dipili engan VI UI he ri F 

Hb sekali Arta tidak ter-| Pemerintah Saudi Arabia telah 
i 4 dil memutuskan segala hubungan de singgung perasaan persamaan di pan Pemerintah Inggris dan De 

antara provinsi-provinsi itu. (Irantiis serta. menghentikan pe- 
muatan minjak tanah kedalam 
kapal2 tangki | Inggris/Perantiis. 
Demikian disiarkan oleh . radio 
Kairo hari Selasa jbl. 1 

Dan Perantjis 
MENURUT berita dari Kairo, 

Tiap provinsi diwakili oleh 8 
orang anggota. Sedang perwaki 
lan didalam  Madjelis | Rendah 
diatur Lan bea Kena ja 
duk, jakni anggota untu ni, k ek 4 

poli, TS untuk Cyrendica dan $| KAPAL, INGGRIS DIBOIKOT 
untuk. Fezzan. Lai pang dewa Kena bi Dn 2 

ini ja belum ad, sesel.. Sebuah al Inggris ,.Fuki Sa ini, rupanja belum ese|.. Seb Pa na 

  

telah diboikot. Kapal itu sedang 
muat barang2 tekstil dari Dje- 
pang untuk beberapa importir di 
Makassar. Pembo'kotan itu be- 
rupa tidak mengangkut dan 

tid bongkar. barang2-nja. 

disegani oleh penduduk seluruh 
tiga provinsi untuk diangkat men 
djadi radja  seandainja « Radja 
Idris mangkat. 3 1 

Desas-desus ig beriilang-ulang | 
petjah, bahwa salah seorang iste 
ri baginda akan melahirkan sel 

       
   

    

    

  

   

      

   

  

   

  

Sa uk Timur Tengah, “demikian 
«hari Selasa diumumkan oleh se- 

   
     
        

      
pasukan militer $ 

demarkasi jang ditentukan dalam 

2 Antara)| 

Henti 

sendjata ke Mesir sehingga pu-|? 

A.S.iSukan pajung di Port Said. jad 
oleh Iran da- Presiden Iskadar |Hlagerty selandiutnja mengatakan Umumkan bhw. pasukan2 pajung fbesar, 
'Marza dari Pakistan dan diac: 

“| ybia Merasa Chawatir 

Sr and. Lebih djauh hari Selasa di 

njak'Ke ..Inggris 

"berlabuh “ dipelabuhan Makassar 

  

t Said 
   

   

  

Rakjat" Mesir Bersama 
ikan Per 

“Inggris /Mas   
Serat     

       fah mendarat Tn 1 pasukan baru 
terbang dan kapal2 laut, 
Dalam pada itu Inggris-Peran- 

tjis tetap mendjatuhkan bom-bom 
diatas" kota tersebut. Tentara, 
polisi dan rakjat Mesir melawan 

djalan-djalan 'dikota Port Said: 
Dikatakan selandjutnja kalau pa- 
Sukan Mesir tetap kuasai penuh 
keadaan, sedang semangat  per- 
tempuran mereka sangat tinggi. 
Demikian komunike tsb. 

Dim pada itu markasbesar Ing 
Sris-rerantjis di Cyprus hari Se 

pagi mengumumkan adanja 
endaratan dari sebuah. Brigade 
Komando Inggris didaerah Port 
Said dan melakukan operasi2 ri 

1 

   

  

  
Perantjis telah merebut Port 

Pasir oleh Kemen: 
Port 

umumkan, di 
terian Pertahanan bahwa 
Fuad seluruhnja diduduki. : 
Seterusnja “kementerian perta- : 

hanan Perantjis Selasa meng- 
umumkan bahwa pasukan2 Ing- 
gris dan Perantjis kini telah me- 
ngepung sama sekali kota Port 
Said .dan menguasai semua kota2 
perbatasan dan' sekelilingnja. 

“geri Mesir Mahmoud Fawzi hari: 
Selasa menuduh Inggris dan Pe-| 
rantjis telah melantjarkan pem- 
boman dengan ganas dengan tak 
membeda-bedakan penduduk si- 

  

Pada gmbar tampak T. Clift (kiri) dan KSAL 
a sedarg memberikan hormat ketika diperdengar- 

« aan 'adonesia dan Birma utk menjambut keda- 
ngan ini. Dibelakangnja adalah anggauta2. rombo- 

ng: n delegasi Birma tsb. 

| Djadi Me-| 
“Perang Dahsjat 

pendaratam itu dengan sengit di |mempersendjatai seluruh 

Dim pada isu Menteri Luar Ne| 

  

  
Tentara'Dan Polisinja ' 

Perlawanan Seru “Didjalan2 s5 Hari ijang mungkin bisa diterima dju- 

h Lantjarkan Pemboman? ' 
- Sendjata2”Amerika Dipakai Untuk 

(0. KEMENTERIAN PERYAHANAN Perantjis mengumum 
Kan hari Selasa, bahwa pasukan-pasukan Inggris-Perantjis kini 
mengepung sima sekali keta. Port Said dan kuasai semua kota 
perbatasan sekingnja. Demikian UP. Menurut kominike No 
29 jang dikeluarkan oleh Markas Besar Angkatan Pering Me 

jang, latu, dikatakan, bahwa Inggris-Perantjis te 
lagi di Port Said dgn pesawatz 

ta kepada rektor dan 'anggota2 
staf Universitas Al Azhar “di 
Kairo sebagai bagian dari kam- 
sanje perlawanan rakjat untuk 

rakjat 
Juna melawan kaum agressor, 

Seorang  djurubitjara Militer 
(Mesir menerangkan, bahwa kota 
2ort Said terus menerus diserang 
nusuh dari laut dan udara. Mu- 
suh memutuskan pipa2 air  mi- 
num.. Musuh mendjatuhkan bom2 
seledak dan bom2 bakar atas 
daerah perumahan sipil di Port 
Said sehingga menimbulkan ke- 
rusakan2 besar dan kebakaran2. 
Korban di fihak penduduk sipil 

terutama - wanita2. dan 
anak-anak. 

Selandjutnja siaran radio Da- 
maskus jang tertangkap di Beirut 

“han jang maha-lezat,. merupakan 

Lan nomor-wachid jang 

daging kambing dengan poto 
maa, 

  

“Menurut lidah Uszbekistan, 
»Uszbek-Plov” atau nasi-uoreng 
model Uszbsk tadi ad lah maka 

hidangan isimewa: Dan agaknja 
mereka memang sangat bangga 
dengan Plov-nja ini hingga ka- 
barnja waktu bung Karno  me- 
ngundjungi Uszbekistan, hidang- 

mereka 
Suguhkan terus menerus tak lain 
ialah Uszbek-Plov ini. ' Apakah 
bung Karno djuga lahap mema 
kan nasi-gorene model  Uszbek 
ini. sebagaimana: tentunja p:rz 
tuan2-rumahnja, sangat Saja sang 
sikan. Sebab pengalaman saja 
sendiri dengan perut Indonesia 
saja jane “biasa ini sadja, setelah 
satu kali mentjob, Uszbek-Plov. 
rasa2nja seperti minum urusX 
taklum, minjak samin memang 

bisa bikin isi perut sangat litjin 

bai 
shah 

3 Membitjarakan soal makanan, 
baik pula saja tjeritakan tentang 
keistimewaan lagi dari Uszbek 

ga oleh lidah Indonesia. Ini kali 
sat€ kambing jg di Uszbek dise- 
but "Kebaab”. Ambillah daging 
kambing jg dipotong rada2 be 
sar, Ditjelup.dlm ketjap. manis 
terus bakar setengah matang. Di 
makan dengan saus Worcester 
atau sebangsa tjokak. Dibarengi 
dgn minuman anggur port. Inilah 
gadon istimewa” jang mereka di 

Uszbek tidak akan lupa menju- 
guhkan kepada para tamu. 

» 

“SYOBALAN SURUH ISTERI 
Jang banjak minjaknja atau mrargarine-nja. Sjukur ke 
aja jungga nasinja sampai kilau kemilau. bahjak2 

Skets? Dari Sovjet Uni ( 11) 2 : 

Uszbek-Plov — Kebaab — Chis- mis Dan Kegemaran Pd Tomat 
— Oleh: Hetami — 

sdr. bikimnasi goreng 

utara” Afghanistan dan Pakistan. 
wan agaknja kegemaran makan 
mereka cdjuga tidak banjak  ber- 
veda dgn kegemaran orang-orang 
Pakistan dgn sate-gulee Pakistan 
jang terkenah itu. Orang2' di 
Uszbek pun banjak mirip orang 
orang Pakistan. Tinggi Lesar, &- 
gap dan kuat2 tampak badamnja. 
Apa kekuatan badan ini disebab- 
kan terlalu banjak makan daging 
kambing, biarlah mereka jg lebih 
tahu tentang chasiat daging kam: 
bing ini memutuskan sendiri. 

. ak 

Sudah pernahkah sdr. melihat 
buah “anggur jang tidak bunder 
tetapi berbentuk pandjang seba- 
gai ,.djari wanita”? Ja, memang 
anggur pandjang ini, di' Uszbek 
disebut ,djari “wanita”. Pandjang 
nja lebih kurang 3/2 cm. Kalau 
digigit, 'dagingnja empuk, bahjak 
airnja dan tidak ada bidji-nja. Ka 
lan diingat kwalitet-nja jang ser 
ba istimewa ini, maka tak heran 
saja melihat orang2 di  Uszbek 
gemar gigit2 .......,. sGjari-w 
nita”. Uszbek benar? merupakan 
negara buah anggur. Belum pe. 
nah saja melihat bermatjam-m 
yam buah anggiff sebagai di 
Uszbek. Ada jang merah. ungu, 
hidjau, biru, violet-tua. kekuning 
kuningan dan putih. Djuga ja 
ri Wanitanja '-nja banjak mempu 
njal variasi Warna sebagai buah? 
anggur lainnja. 1 

Saking — banjaknja produksi 
buah anggur ini di Uszbek, maka 
tak heran penduduk disana me-   

Memang, agaknja di Uszbek 
srang banjak makan daging kam- 
sing. Maklum, Uszbekistan letak 
nja di Asia-Tengah, disebelah 
  

mengatakan, bahwa pesawat? 
pembaru Syria telah menembak 
djatuh sebuah pesawat pembom 
Pantjargas ,, Canberra” kepunjaan 
(Angkatan Udara Inggris jang ter 
bang atas Damaskus, Pesawat? 
pemburu Syria ,,melepaskan tem 
bakan2 terhadap pesawat Inggris 
jang datang menjerang” ita. Di 
3bu Kota Syria selama hari2 jang 
belakangan ini sudah beberapa 
kali dipersiapkan terhadap sera- 
ngan udara, dimana untuk: per- 
tama kalinia pesawat Inggris 
munfjul diatas wilajah Syria. 

(Antara). 

  

Bangsz 
— Tetapi / Tabiatnja 
Tidak Agressif — Vitamine T Jang Sebabkan 
' Mereka Lekas Senang Wgn Nasibnja Jg Buruk? 

“SSEDJAK BERTAHUN-TAHUN saja menjelidiki kehi 

dupan manusia kerdil (pygmie)”, kata Pater Martin Gusinde,   pil dan militer sehingga menim- 
'bulkan korban manusia jg sangat | 
besar sekali, terutama wanita dan ! 
kanak2. Fawzi menuduh, bahwa ' 
tindakan agressi Inggris-Perantjis 
dan Israel belum djuga' dihenti- 
kan, sebaliknja negara2 , 
lah memperhebat - serangan2-nja. 
Seterusnja dalam laporan jang di 
tudjukan kepada Dag Hammars- 
kjoeld jang “disertai dgn laporan 
dari djendral-major Burns, penga 
was gentjatan “sendjata PBB. di 
Timur Tengah dinjatakan, bahwa 
sebuah bom: telah .djatuh antara 
djarak 200 yard aa gedung 
penerangan PBB di Kairo. 

Burns mengatakan. bihwa ber 
dasarkan laporan dari dua orang 
perwira stafnja, maka dikatakan 
kalau dua orang perwira itu te 
lah menjaksikan suatu pembom 
an jang dahsjat oleh  pesawai2 
penempur dan pembom didaerah 
perkampungan Djabassja jang pc 
uh padat didiami penduduk. Ma 

Tam Selasa 'jl. djurubitjara Mesir 
di PBB mengatakan, bahwa pe 
merintahnja akan meminia kepa 

| da Amerika Serikat supaja ms 
njelidiki tentang kabar2, - bahwa 

| sendjata Amerika telah dipakai 
oleh Inggeris-Perantj s.- Ia kata- | 
kan. bahwa berdasarkan perdian 
djan NATO sendjata2 itu tidak 
dapat digunakan untuk maksud? 
seperti jang sekarang ini dilaku | 

pa persetudjuan Amerika  Seri- 
kat. Demikian menurut Reuter. 

Pertahanan Kairo mulai | 
diperkuat. | 

Achirnja Pemerintah Mesir me: 
ngumumkan malam Selasa jbl bah | 
wa pasukan2 Mesir ,,berdjuang 
dengan tidak ada kegentaran sa 
ma sekali walaupun dihudjani se 
rangan2. udara hebat sepandjang 
hari di kot, Port Said.. Komuni 

Ike tentara Mesir lain. mengu- 
Imumkan untuk kedua  kalinja, 
bahwa malam. Selasa ibl. sewak 
tu Matahari mulai terbenam, pa 
sukan2 Inggeris dan Perantjis di 
kerahkan kedaerah Terusan Suez, 
tapi demikian kata ' komunike 
ita, tentar, dan rakjat Por" Said 
telah dapat menjapu bersih rom 
bongan pertama dari tentara mu 
suh jano. hendak mendarat itu. 

Port. Said kersudian mendjadi 
  

orang putera. sampai . sekarang| 
ternjata tidak berdasar  kebena 

f 1 munisme, dan dalam ha! ini ran... : (au "3 
— Djika tidak lahir seorang peng! 

republik jang dapat 

ga. bahwa Dewan Mangktibumil sosial. 
mungkin akan mengusulkan ke-| Mereka berpendapat, 

ada. Parlemen supaja, Konstitu 
bah. dan Lvbi. diumum- 

kan sebagai saru Republik. 
: “Setengah orang. Lvbia pertiaja, 
bahwa reaksi terhadap satu" ker3 
djaan jang tidak populer akan f 

bahwa 

   perkuat pemerintah rakjat pad: 
bangsa jang masih “muda 

    

  merdeka. 
membuka pintu Lybia bagi ko- 

peralihan serupa itu akan mem 

ifu, 
dan akan memberinja  kesanggu 
pan jang lebih baik untuk tetap 

sasaran serangan udara ' musuh 
dengan membabi buta dan terus 
menerus dgn maksud untuk mem-   

Lakan lebih baik mempunjai satu berikan tekanan kedjam atas diri 
i jang d mengubah: penduduk 'kota tersebut. 'Warta- 

|Lybia mendjadi satu demokrasi| wan Reuter dari Kairo menga- 
'barkan hari Selasa, bahwa rak- 
jat Mesir mulai menggali parit? 
pertahanan  dikota-kota Kairo, 
Iskandarijah - dan kota2 ditepi 
Terusan Suez. Komando Tentara 

| Pembebasan Nasional Mesir me- 
injerahkan sedjumlah alat2 sendja 

  

  

Pernjataan resmi Gedung. Pu- 
tih (pemerintah Amerika) pada 
malam Selasa mengatakan, bah- 
wa usul Sovjet agar pasukan2 
Amerika Serikat dan Uni Sovjet 
mengadakan tjampur: tangan utk 
mengembalikan perdamaian ada- 
lah tidak masuk akal.” 

peringatan,itu. Menurut UP dari 
Washington,” Amerika Serikat 
mengumumkan pada hari Selasa 
bahwa Amerika akan menentang 

   
    memasuki Timur Tengah, AP, dari Paris selandjutnja me 

Tiap Usaha Rusia 
ja Ke Timur Tengah 

ngabarkan bahwa Perdana Men- 
teri Inggris dan PM. Perantjis 
pada hari Selasa mengadakan 
pembitjaraan melalui tilpon sela 
ma beberapa djam dan setelah 
itu Perdana Menteri  Perantjis 
imengundjungi Duta-besar Ameri- 
Ika Serikat di Paris untuk menga 
dakan pembitjaraan penting. 

! (Antara-UP) 

Hg 18 Na 

Icgi pada Universitas Katholik 

Manusia Kerdil Pemakan 
Kumbang Di Irias Timur 
angsa"Jg Paling Melarat Sendiri Di Dunia 

umur 69 tahun, lahir di Austria, jang mengadjarkan anthropo 

Yenang-Nerimah Dan 

mandang buah “anggur sebagai 
kemilan” sadja: Presis seperti 

kwatji di: Indonesia "ini. Minum 
teh dibarengi makan buah ang- 
gur. Omong2 dipodjok djalan di 

pan djuga dgn buah anggur. 
an selain dimakan setjara men 

tah” sadja, djuga' banjak dima- 
kan buah anggur jang sudah di Ph Ma Da keringkan sebagai kismis. Agak 
tertjengang Saja waktu ' mende- 
ngar bahwa kismis ini dalam 
bahasa Uszbek “djuga "ChiSmis"! 

E 

ai 

Baiklah, tetapi jg ditjeritakan 
diatas tadi hanja mengenai ma- 
jam makanan 'jg digemari di 
UIszbek. Bagaimana makanan di 
Sovjet Russia? Saja rasa, ma- 
kanan “di Russia tidak banjak 
sedanja dgn makanan2 di Eropa 
umumnja. Hanja di Russia sega- 
la-galanja banjak ditjampur dgn 
mentega: hingga pada umumnja 
makanan mereka sangat gurih 
dan berminjak. Djuga orang Rus 
menurut pengalaman saja sangat 
gemar kepada rasa manis. 

Agak "neg” bagi perut Indone 
sia, untuk makan jg seberat dan 
segurih itu, kemudian disusul lagi 
dgn roti dan kuwih2 dan permen 
permen jg manis. Tak heran, me 
ngapa umumnja orang2 Rus, ter- 
utama wanita2-nja pada “tebal2” 
tu: Mungkin disebabkan ' terlalu 
banjaknja glucose dan vet serta 
ciwit dalam dieet-nja itu. 

Orang Rus gemar makan ,,Ar   Washington di Amerika. Mulai 
tahun 1534 ja telah mempeladjari hal-ihwal kehidupan manu 
sia-manusia, kerdil jang berkulit tjokelat di Afrika Tengah dan 

Selatan, di Filipina dan dipegunungan Andes di Amerika Se 
jaran. 

Tahun ini, dengan bantuan dan 
sokongan dari Perhimpunan Fil 
safat Amerika Philadelphia, ia 
pergi ke pedalaman Irian Timur 
jang dikuasai Australia, ke dae- 
rah jang didiami oleh sebangsa 
manusia kerdil jang sedikit di 
kenal, jang hidup dipegunungan 
Schrader. .,,Negeri itu memang 
liar betul”, kata Pater Gusinde: 
, Pegunungan Alpina boleh dikata 
kan djalan besar djika dibanding 
kan dengan gunung-gunung . di 
Irian Timur itu”. Manusia manu- 
sia kerdil disana hidup” dilereng- 
lereng gunung jang tinggi dan 
terdjal, karena dihalau-halau se 
lalu oleh orang-orang liar jang 
mendiami Lembah Ramu, jang 
lebih tegap-tegap badannja, ting 
gi dan galak. 

Menurut Pater Gusinde, mere 
kalah jg paling melarat diantara 
orang-orang jg melarat didunia. 
Mereka masih biadab, belum tahu 
mempergunakan perkakas, biar 

  

kan oleh Inggeris-Peranijis tan-! "0 

Makam Cicero 
Akan Diperbaiki 

PEDJABAT?2 Italia di Roma 
menerangkan bahwa mereka ber 
niat akan membeli seekor keledai 
jang hidup didalam makam Ci- 

Romawi jang terkenal itu,” Di 
katakannja, bahwa makam jang 
seperti menara itu telah ditutupi 
tumbuh-tumbuhan, “ dan didjadi- 
kan kandang keledai oleh petani 
jang punja tanahnja, Tapi kini 
djawatan purbakala akan mem- 
perbaikinja, - 

Diperbandingkan dengan petila 
san2 lain dari Keradjaan Roma 
wi maka Cicero lebih baik nasib 
nja. Farum misalnja telah didja 
dikan tempat pembuang sampah 
setelah orang2 bangsawan dan 
pendeta2 mengambili tonggak2 
marmarnja jang L 
pembust villa “dan  geredjanja. 
Pembesar2 setempat sudah men: 
beli satu hektare tanah, uang, di 
tengahnja terdapat makam Cice 
ro. Meskipun telah begitu Jama 
terlantar, makam itu dipandang 
jang paling terpelihara daripada 
jang lain2nja, : 

Cicero jg mempeladjari ilmu 
bitjara dan hukum di Roma dan 
Athena, mendjadi seorang kon- 
sul, dan termasjhur karena da- 
pat melumpuhkan komplotan Ca- 

opposisi terhadap Julius Caesar. 
Sewaktu Caesar dibunuh orang 
ditahun 44 sebelum Masehi, Ci- 
cero menuduh Anthonius. Karena 
bertindak begini ia dituntut dan 
dihukum. mati. Diantara karangan 
karangannja jang tinggal terdapat   
ri tua), 

   

cero, pudjangga dan ahli negara | 

indak . untuk: 

tilinus. Cicero adalah pemimpin| k 

De Amicitia (tentang persahabat- 
an) dan De Senectute (tentang ha 

batu sekalipun.  Sendjata dan 
alat-alat batu jang didjampai 
pada mereka, bukanlah bikinan 
mereka sendiri, melainkan diper- 
Olehnja dari suku sukubangsa te 
angganja jg telah hidup dizaman 
batu. Meskipun hawa dipegunu- 
agan itu sangat dingin, tapi jang 
dipakainja hanjalah sehelai tja- 
kat: dan didalam gubuknja jang 
dibikin dari rumput, tidak ada 
barang-barang ketjuali abu pem 
bakaran kaju. 

Wanitanja selalu dilarikan. 
Diantara mereka laki-laki jang | 

iebih banjak dilahirkan, kata Pa 
ter Gusinde,- sehingga perbandi- | 
ngan antara djumlah laki-laki dan | 
perempuan disana, antara empat 
dan satu. Dan diantara perem- 
puannja jang sedikit, jang muda- 
muda kerapkali ditjuri oleh suku 
suku lain, jang lebih besar badan 
aja, dan diam dilembah. ,,Karena 
itu sangat banjak budjangan jang 
berkeliaran dirimba-rimba'”, kata 
ahli anthropologi itu. 

Meskipun mereka hidup dalam 
kemiskinan dan kemelaratan, tapi 
manusia-manusia kerdil itu sefalu 
merasa berbahagia dan tersenjum. 

Mereka. tidak pernah berbuat 
|djahat, dan tidak pernah pergi 
berperang, sedang suku2 lain jg 
diam dilembah, jang makannja 
tjukup, selalu mau berkelahi dan 
berperang. ta 

Bagi ahli anthropologi itu men 
diadi teka-teki mengapa manusia 
manusi, kerdil itu sabar tabi'at- 
nja, lekas menerima dan tidak 
aggressif. Lalu ditjarinja sebab2 
nja. 
"Setelah diselidikinja makanan 

manusia kerdil itu, dapatlan js 
mengatakan bahwa kesabaran iin 
sebagian disebabkan oleh maka 
nannja jang sederhana dan  sa- 

buse” atau semangka sebagai des 
sert. Dan kira?nja tak berlebih2 
an, kalau saja tjeritakan bahwa 
di Azahabad, di dekat Turkme 
nia, terdapat matjam semangka 
jang paling segar sendiri di du 
nia ini. Bentuknja besar2, daging 
nja croguant dan air-nja? Seba 
gai hudjian dimusim kemarau. Se 
gar, manis. dan menjedjukkan. 

Tak mengherankan kiranja, me 
ngapa dibanjak kota2 dj Russia, 
banjak orang2 pada andri beli 

semangka. Mengapa an 
dri? Mungkin saking terlalu ba 
niak  penggemarnja. Mungkin 
diuga persediaan dan ' produksi 
semangka masih kurang. Buah 
ronti (tomat) agaknja sanga" di- 

Kabinet Setudju RU 
P“mbrantasanKorupsi 
Djuga Terima'Beik RUU! Keadaan Dim | 
Bahaja — Tindjau'"Persiapan2 Guna'Hadapi 
Akibot2 Kegentingan .Timur 
PM Ali Besuk 11 Nop. Ke New Delhi 

Menteri Penerangan Sudibjo 

atas pertanjaan pers «luar: negeri 
Selasa malam jg mendesak ingin 
mengetahui sikap pemerintah In 

donesia dalam menghadapi per- 

serioangan2 di Hongaria dewasa   Ingat disenanginja. Jaitu kumbang 
dan laron2nja. Seorang - pygmie 
jang radjin mentjari akan men- 
dapat sebanjak seratus ekor 1a- 
ron ditunggul pohon jang lapuk. 
Dan laron2 itu dimasaknja dgn 
-batu2 panas didalam sebush Io- 
bang ditanah. Bila perutnja su- 
dah kenjang. mereka sudah mera 
Sa senang, dan tidak ingin -apa2 
lagi. 

Jang memberikan perasaan se 

Ini menjatakan, bhw mengenai 

isoal tersebti pemerintah belum 
Imengambil sesuatu putusan  (Si- 
'kap) karena bahan2 jang sampai 
sekarang diperoleh pemerintah In 
donesia masih terlalu ,,eenzijdig” 

(berat sebelah) dan belum Jeng- 
kap. Pemerintah Indonesia menu 

ut inenteri Penerangan sedang 

mempergiat usahanja utk mem- 
peroleh bahan2 selengkapnja me   nang dan puas itu mungkin se 

ilkali vitamin T didalam .kumb-ng 
dan Taron itu. Binatans2  ketiil 
lainnia diuga mengandung vita 
min T. dan biasania m'nusia ig 
memakan insect lekas merasa se 
nang dengan nasibnja, betapapun 
buruknia. “ : 

Satu2nja jang mengganggu ke 
tenteraman mereka islah suku? 
bangsa tetangpanja jane tidak 
makan kumbang dan Iaron. dan 
karena itu selalu mau berpersno 
dan mentjuri perempuan2 mere 

4. 
Sewaktu Peter Gnsinde diam 

dineseri itu, dan tidak memskan 
kumbang, In diarang melihat ne 
rempnan. Mungkin — disembunii- 
kan. Selima ia diam disana. ha 

“nia dilihatnia seorang ians umur 
nia 15 tahnn. jang sedano berla 
ri-lari disebuah teoalan. 

Orang-orang kerdil it tidak 
membiarkan neremnuan9nia dide 
kati oleh manusi, jang tidak me   

ugenai situasi politik di Honga- 
ria dewasa fni dengan  melalut 
sumber2 jang kiranja akan dapat 
memberikan gambaran selangkap 
nja, karena seperti diketahui ber 
beda dgn. Mesir, kita sekarang 
belum mempunjai perwakilan di 
Hongaria. 

Pengumuman resmi jg dikeluar 
kan 'sesudah sidang Selasa ma- 
lam selesai selandjutnja menjata 
kan, bahwa dalam sidang Selasa 
malam itu Dewan Menteri mene 
rima baik suatu rentjana undang 

Bahaja jang akan mengganti 
,Regeling op de Staat van Oor 
iog en Beleg” dan undang2 Ke- 
adaan Bahaja (undang2 RI tahun 
1946 no. 6). RUU Keidaan Ba 
haja tsb. dalam bulan Nopember 
ini djuga akan disampaikan ke 
pada Parlemen, Selain itu De-   makan kumbang, wan Menteri menerima baik ren 

  

dengan'resdp' ini. Djangan pedas2. 
atau banjak mentega atau minjOsamin 
dikasi ketjap. 'Tjampur dengan gorengan kambi ngan jang besar2. Ditambah dengan sedikit silderi dan ketis dan, Inilah dia ,,Uszbek-Plov?:! 

    

   

   
   

   

     

     

   

    
    

      

    

    

     

   
   

     

    
    

   

   

     

    

  

gemari pula oleh orang Rus. Ku 
lau sdr. melihat wan 
kembali dari berbel: 
sar, selalu mereka menja: 
tomat. Bahkan bukan sua 
dangan gandjil di Ri . 
sdr. melihat seorang Opsir tinggi 
dengan uniformnja jang serba 
merlapan penuh dengan distin 
tieve, emas, enak berdjalan-aja 
lan sambil. menjangking tas: 
djut berisi tomaat: 7 

Bisakah kit, mengchajalkan 
Indonesia sini (sebagai perband 
ngan) seorang Kolonel kita 
kap dengan uniformnja enak 
djalan2 di pasar Djohar 
hiangking 
nja? 

mb. 
duren umpa 

Dan last but not Jeast, kal 
sdr. mudjur bisa datang di Ya 
kent (Uszbekistan), djangan 
mentjoba merasakan es-krim 
Mungkin .sdr. akan menuduh 
berlebih-lebihan. Tetapi aneh 
kali, bahwa djustru ditengah: 
tengah gurun padang pasir di 
Asia-Tengah ini, sdr. akan bisa 

matjam es-krim disegala ibu ko 
di: Eropah Barat. di Timur Te 
ngah, di. Asia-Penggara, dan ta' 
terlupa di ,,Italign Ice” Djakarta, 
maupun ,,Zangrandi” di Suraba 
ja, tetapi antuk es-krim ini. be- | 
nar-benar saja memilih es-kran " 
Tashkent. Baiklah kiranja kelak 
sdr. buktikan sendiri'di Tashkent, 
apakah saja berlebih-lebihan atau 
tidak, 

    
sambi makan buah anggur. Sara-| 

      

    

     
   

     

    

Kalau Tak Bisa 
Piara Babu Dja- 
ngan Beristeri? 
KEPADA PENGADILAN Ting 

gi di Kuala Lumpur, seor 
india mengadukan, bahwa isteri 
jnja jang baru 18 bulan hidup & 
rumah dengan dia, telah lari me 
ninggalkan rumahnja, karena pi 
hak suami tidak sanggup men- 
#jarikan dan menggadji seorang 
babu. K. Subramaniam, umur 
39 tahun, seorang technikus dari 
Departemen — Telekommunikasi 
mengadukan isterinja, dulunja 
Nona Sekuntala Chinniah, 
meminta izin supaja ia dibok 
kan mentjeraikan isterinia 1 
dengan alxsan menjia-njiakan 
wadjibannja. Ka 

Subramaniam menerangkan ke 
pada pengadilan, bahwa ketika'ia 
datang dirumah mertuanja dan 
mengadjak isterinja pulang keru- 
mah, isterinja mengatakan bahwa 
dia tidak biasa melakukan peker 
djaan dirumah-tangga, dan djika 
nihak suami tidak sanggup me 

ikan seorang budjang 
lak akan mau pulang. : 

Tatkala Subramaniam mendja- 
wab, bahwa ia tidak “sa D 
menggadji seorang babu,sister 
berkata: ,,Djika engkau tidak sang 
up menggadji seorang babu, eng 

"au tidak rantas mempunjai set 

orang isteri”. (UP). TP 

    

  

   

    
    

   

  

   

    

   
     

    

    
    
    

  

   

    

  

tia 
ai 

    

Menurut . pengumuman KLM, 
maka maskapai tersebut tel 
merobah route penerbangann 
antara Eropa dan Timur Djauh, 
berhubung dengan keadaan 1 
Timur Tengah. Pesawat? terbang 
KLM tidak mendarat di Cairo 
lagi, sedangkan Beirut sekarang 
hanja mendjadi titik-achir da 
beberapa. dinas. penerbangan 'T' 
mur Djauh. Pendaratan2 di Bei 
rut dan Damaskus dalam route-   

KABINET DALAM sidangnja Selasa malam jang berlang 
ung sampai djam 02,15 mendjelang pagi telah menerima baik 
RUU pemberantasan korupsi jang sesudah diseripurnakan re 
daksinja akan segera disampaikan kepada Parlemen. Selain itu 
kabinet membitjarakan soal2 Timur Tengah dan Hongaria ser 
ta menjetudjui keberangkatan PM Ali ke New Delhi pada tel, 
11 Nopember untuk menghadliri.konperensi para perdana men 
teri Pantja Negara Colombo guna membitjarakan soal2 agresi 
Inggris, Perantjis dan Israel terhadap Mesir serta 
situasi Internasional pada umumnja. 

penerbangan dari dan ke Tim 
Djauh dihapuskan.         

  

   
    
   

     

   

   

    

     
   
   
   

  

    

     

    

   

5 

U 

'Tengah — 

Aa : 

gentingnja 

tjana Peraturan Pemerintah ten 
tang Tambang Minjak Sumatera 
Utara jang mengatur lebih fan- 
djut soal penguasaan Tambar 
Minjak Sumatra Utara tsb. Hah 
pemerintah, 5 

Berhubung dengan konperensi 
»Colombo Plan” jang akan di 
adakan di New Zealand “dalam 
bulan Nopember ini djuga, maka 
pemerintah akan mengirimkan 
suatu delegasi jang terdiri dari 
wakil2 Kem. Pertanian, Perekono 
mian, Keuangan, Luar Negeri 
serta ' Biro Perantjang Negara, 
Achirnja Kabinet membitjarakan 
soal keadaan. jang ditimbulkan 
oleh kegentingan di Timur Te- 
ngah dan Hongaria. Dalam pada 
itu ditindjau persiapan2 jang di 
adakan didalam negeri Sang 
dan antara lain disetudjui usaha 
meluaskan penanaman bahan ma 
kanan, demikian pengumuman 
Dewan Menteri Selasa malam. 

(Antara). Le Nan 

Sementar, itu berhubung keru 
suhan di Hongaria pemerintah 
Indonesig telah menginstruksikan   

undang tentang Keadaan Dalam | 

    
   

   

          

   
   

kepada delegasi dagang Indone 
sia jang kini ada di Eropa Timur 
untuk membatalkan perundingan 
dagarig dengan Hongaria, De- 
ngan demikian maka delegasi ha 
nja akan mengadakan. perunding 
an dagang dengan Tijekoslowakia, 
Rumania dan Jugoslavia, Padu 
waktu ini delegasi tsb. sedang 
mengadakan — perundingan — da- 
gang di Prah, dengan  Tjekoslo 
wakig jang telah dimulai sediak 
beberapa hari jl. Demikian da 
pat keterangan dari hubungan 
ekonomi antar negara. Meter: 
Luar Negeri, (Antara) 

-
—
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Pa dengan " 

sama RE POERNOMO 1 
RM. ABDULLAH 

    

   

        

   

    

an Familie 
3. Kedungdjati 6 -     

   

  

SAKIT BAARMOED 
| Maandstoornissen, bitjaralah dengan tak ragu" pada: 
NJONJA GOUY LE 

Depok 20 Tilp. 791. 

  

   
     

   

    

  

  

DJAM UTK. PESAN TEMPAT, 
"Lux" - “Grand” 3 A12 —| “Rex” - "Orion? 4” Goda 
Grcis - Indra - Royak: 10.—11.—| a95 . Hn na Rope ORA “ang terdjadi? Tidak GRIS" 430-645-.- (seg. um.) ag 

"ROXY” 5:00-7.15-9,30 Ih 3 
Baby Naaz - Rottan Kumar 
"BOOTH POLISH” 

(Penggosok Sepatu) 2 
Film India Tekst Ind./Ingg. 

TOY AT? 5 Ti Bo GA (17th) 
Rd. Mochtar - Sofia 

"BENGAWAN ' SOLO”) 

INI DAN BESOK s MALAM :| 
INDRA" 4457915 (17th)! 

Shyama - Mahipal f 
"TATAR KA :CHOR: , 

Film India Tekst” Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN : 
PMB K” 3572 Oo diZ dal 

UU. Siivertra - L. Ruffo : 
. "THE GUEEN OF SHEBA”" | 

INI MALAM PENGHABISAN :| 
TOK” Ser TAS KAS (17th) | 

     

« Ujukkan bagaimana k 

   

            

   

   

        

  

   

   

      

   

   

   

    

   

  

  
besar. 

Mengapa tuan tidak 
Joha Wayne - Susan Hayward ” 
Ray Milland - Pau. Godderd »up-to-date dengan 
Hem Cecil B. DeMilie's Goodyear? 
"REAP THE WILD wiND”| tuan hari ini djuga. 

(Color) WIDESCREEN 

IN MALAM PENGHABISAN: 
"GRAND” — ”ORION” 
5.00 - 7.00 - 9.00 (17 th.) 
. (CisemaScope) 

Errol Fiyan - Joanne Dru 
"THE DARK AVENGER” 

(Color by Technicolor) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
.”DJAGALAN” 5.-7.-9.- (17 th) 

- Chiang- Hua - Liu Poan 
“CH AY -SIN HWAN” 

  

Sungguh menegakkan bulu roma! Seorang pengandar 
jang termasjbur melontjatkan kendargannj 

penuh dengan petjahan? botol. (€ 
ceadaap tempat itu sebenarnja). Apa 

( ada ban jang botjor atau meletus kare- 
onja adalah Ban-Tanpa-Ban- Dalam jang serba baru itu. 

Ban-tanpa-Ban-Dalam jang baru ini memberikan: 
1. Lindungan terhadap botjor — jang mengagum- 
kan djuga kepada kamil 

2. Lindungan terhadap meletusnja Ban — 
memberikan batas keselamatan jang makin 

3. Prestasi jang lebih baik —djalan jang 
lebih tenteram dan halus. 

4. Dan menggabungkan sekalian kelebihan 
ini dengan harga jang mendingan tidak lebih 
dari harga sepasang ban luar dan dalam biasa. 

Datangilah pedagang Goodyear |: 

BAN-TAN PA-BAN-DALAM 

GOOD/YEAR 
DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK ORANG BERKENDARAAN MEMAKAI BAN 

GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

Kantor? Tjabang, Pedagang? dan Distributir? di-seluruh Indonesia, 

3 Kat Pa an OTT era 
5 Lontjatan jang berani keatas tempat penuh 
dengan beling dan katja 

     
gagal merusakkan 

   

—. 
an 0. 

a keatas tempat 
ambar inzet menun- 

membuat mobil tuan | 
Ban-tanpa-Ban-Dalam 

  

   

    

   
         

      

            

   

1 naa 

(8 Telah lahir dengan selamat anak 

gan aa Te ee 

dengan saingan paling sedikit 4079. 

  

Pernjataan trima kasih 
Dengan djalan ini, segenap keluarga pensiun Wedono 

Boekatedja, Rd. POEDJADI BROTOSOEHENDRO, meng 
haturkan banjak terima kasih kepada : 

Dokter SOEPARDJI, Drs. SOETIKNO, Pak MA- 
NGOENATMODJO atas pemberian nasehat dan pertolo- 
ngan waktu sakit his wafatnja: perkumpulan kematian 
DONO LOJO di Koetoardjo, Pengurus Pesarean KALIBO- 
GOR (Poerwokerto) dan TT nata 1. pemberian 
sumbangsih berupa apapun djuga, dan menghormat pem- 
“brangkarannja di kanelaga Koetoardjo dan menghormat 
sampai dengan pemakamannja di makam Kalibogor (Poer- 
wokerto) : ag : 

EMBOSS ADJENG DARSIH 
(usia 72 tahun) 

wafat pada hari Senen Kliwon tg. 17 Maulud 1888 atau 
tg. 22 Oktober 1956 djam 4 pagi di Koetoardjo. dan dike- 
bumikan pada hari Selasa Legi tg. 18 Maulud 1888 atau 
tg. 23 Oktober 1956 di makam Kalibogor (Poerwokerto). 

—. Semoga arwah Embok Adjeng Darsih itu dapat ditrima 
ke Hadlirat Tuhan Jang Maha Esa. : 

Atas segala kechilafan/kesalahan semasa hidupnja lahir 
maupun batin, kami mohonkan .ma'af sebesar-besarnja, 

Koetoardjo, 29 Oktober 1956, 

6 Jang berduka tjita : 

| Rd. POEDJADI BROTOSOEHENDRO 
dga Raden Ajoe — Klampok (Bandjarnegara) 

Rd. KOESNADI! (Darsijah) — Poerwokerto 
Rd. DARMO BROTOSOEHENDRO — Koetoardjo 
Rd, SOEJONO HATMOSAPOETRO (KARTINAH) — 

“Rd. SEDJONO (SOEPARNI) — Poerworedjo 
Djakarta, 

1 (Kedu) 
Rd, SOEHARDJO SOERIODIPOERO na 

n 
Proff, Drs. Rd. RADIOPOETRO (SOEPARI) - Jogjakarta 
Rd. SOEKOJO (SOEPARSIH) — Djakarta 
Rd. SOEPARTONO BROTOSOEHENDRO — di Tempat 
“Rd. WOERJADI (TOETIE) — Bandoeng, 

  

    
    

   

  

PEMBERI TAHUAN 
P.T. MASKAPAI PERTANGGUNGAN DJIWA 

»NILLMIJ van 1859” 
Djl. Rd. PATAH 23, 

sekarang telah mendapat hubungan 

TELPON dengan Nomor 

DJOHAR 2496 

  aPagag agan 

kami jang kedua laki-laki : 

Sony Soedarsono 
pada tgi. 18 OCT. 1956. 

Kel. S. INDAR 
Villa ,,Anie” Gremet-Solo. 

Tama ah, teteh beer buahbuua iki 

  

RINGSEK 
TARIF FOTO-di Semarang ini betul2 kami bikin ringsek — 

Photopress , SIGUNTANG" 
Bodjong 99A — Semarang. 

Pa —a2 
. 

» 200 2 LL EL EL LL LL 

RADJA DARI SEMUA OBAT KUAT 
VIRANOL     
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Tanda? dari penjakit ini jalah: '— 
Badan berasa demem, kepala pusing dan sakit, pilek, batuk, 
nggorokan kering, urat sakit, badan berasa tidak enak, 

1 lemas dan tjapai, dan panas badan naik turun. 

Tapi djangan kuatir 

PIM INFLUENZA TABLET 
Sanggup membrantas penjakit ini dengan djitu dalam be- 
serapa hari. Kemandjurannja ini obat sungg'ih mengherankan, 

na buatannja ini obat sangat sempurna. Orang dewasa 
du kanak? boleh minum ini obat dengan tidak ada bahajanja. 

PIM INFLUENZA TABLET 
parus tersedia dalam rumah atau waktu bepergian 

- Harga satu tube 20 tablet 
(Bop-agen Seluruh Indonesia: — 

IN. V. DEWASA TRADING & IND. CCY. LTD, 
Djakarta : Djl. Kopi No. 1, Tilp Kota 64. 
Semarang: - Warung Wo. 63, Tilp. SM. 379. 
Surabaja : Blakang Pendjara 5, Tilp. U. 2754. 
Bandung : Djl. Tamblong 17, Tilp. 3989. 

Ra 9 NM 

Pontianak: Djl. Parit Larat 73, Tilp. 382. 

    
Gen, EF (BRIEKEN N.V., SURABAIA 

PDIAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5.-7.-9.- (17 Hn 
ANG gp Pn Film Tiongko HUANG Hao OAN SHE TI NU SHIN Baling mera 

Tjerita spionage jang tegang dan men-debar2kan hati ! 
Maa MMA Pa Ha Haa 2 ennaeNah sena — Ask Sa aan mM 25 maba 0 men nda 

JATAS PERMINTAAN PARA PENONTON - PENONTON ! ( 

pn ntanik, Er PN 
  

“GRIS” INI MALAM PREMIERE "ROXKY?” 
4.30 6.45 9.00 (Untuk Segala umur) 5.00 7.15 9.30 
BABY NAAZ "Fa Aa 2 ANN 5. I, 7 Film India Tekst 
ROTTAN KUMAR »Boot F olis Indonesia/ Inggris 

Kisah dua orang anak piatu jang dipelihara oleh seorang wanita 
jang bermoral rendah dan dipaksa djadi pengemis ! 
LUKISAN HIDUP JANG BERDJIWA BESAR.............. : 
Soal kehormatan ! Soal harga diri!.......... dan soal mengemis 
atau mati kelaparan.V........... 1!!! - 
SEBUAH FILM INDIA JANG MENDAPATKAN 3 BUAH 

MA An eng OSCARS!!! 
| Bing Selamet — Sanip — Mariam Martini 

Go NUA RA SILAT” 

' BESAR 5.09 7.00 9.00 (17 th.) 

DITUNGGU: 
   

  

       

Bi MN RERE tt 

  

  SORE djam 3.09 5 | Extra: SABAN 
. (Film CinemaScope) — —— Kartu-Bebas tak berlaku. 

    
     

Ol eta aa 
“VAN HEFLIN: 
GENE TIERNEY 

| GEORGE RAFT 

EMAScoPE 
ina 

  

Kisah seorang sripanggung jang tak dapat disalahkan telah ber- 
buat diluar batas kemanusiaan akibat rasa tjemburu jang mem- 
bakar hatinja!.......... dan tentang seorang direktur sandiwara 

.Iang membuka. tangannja dan tempat tinggalnja.......... untuk 
seorang perempuan jang bukan djodohnja ! Sen | 
Sebuah tjerita drama jang bergelora tentang manusia2 iseng di 

(5 dengah2 kesibukan hidup mereka jang kosong !   
    

— Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin. No. 3498/111/A/171. 
aa. 
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   UIN CLICHE BN 
22” . RASTER FOTO, KLEUR 

| ONWERPEN, DAN, SLIDE. 

  

     

    

  

   
ea 

CAN 
   

"ORION” BESOK PREMIERE BESAR 445700915 7th) 

    

    

       

      

   

   

Extra: SABAN SORE djam 2.30  (WIDESCREEN) 

IDE.” SCREEN! | 

Ong Saris TNNNS, 
AND ONE He knew'what 
ge THEM she was...and 
WiLl DIE! he loved her! 

cg $ Clark CABLE 
| Lana TURNER 
Victor MATURE 

"BETRAYED 
osis LotiS CALHERN A 
muntjul bersama diatas lajar sebagai Tiga tokoh bintang terkenal 

peranan utama jang masing2 punja rahasia,.......... jang satu 
muntjul untuk berchianat.......... s:jang dua datang......... 
djadi umpan pengchianatan.................... 
Kisah paling tegang tentang seorang wanita jang dengan sesuatu 
rahasia dikirim: untuk ke-empat-kalinja.............. guna men- 
djumpai seorang laki2 jang tak dikenal namanja !!! 
Sebuah film spionage jang terdjadi ketika negara Belanda dalam 
genggaman Nazi... ...... ii penjelundupan2 jang meradja-lela 
dibalik pemerintahan tangan besi.............. ! 
DI-GAMBAR-KAN DI NEGARA BELANDA JANG ASELI ! 

#p Ox BESOK PREMIERE BESAR 
2.30 4.457.009.15 — BERBARENG (17th) 

M.G.M's CinemaScope 

0000Y9O 

”"GRAND” 
2.45 5.00 7.15 9,30 

(Kartu-Bebas tak berlaku) 

NOW    

      

   

      

    

Rei nama asn M-G-M's Big-Star Comedy-Romance ! 
LOVE 18... tx L enendor Trap 

FTAN SINATRA - Debbie REYNOLOS 
David WAYNE-Celeste HOLM with Lin: with Jarma LEWIS « in COLOR 

     

  

Cie 
with STEREOPHONIC SOUND 

ScO 

Tjerita tentang perangkap. asmara jang sengadja 
empat gadis untuk seorang TAKI2 Soon Una 3 
—-— -— — Djangan pikir perbedaan umur!!! kata jang seorang, 

dipasang oleh 
! 

Berlaku pura2 tertjengang djika kau terima telpon-nja . 
jang kedua! udjar jang seorang lagi, : 
Bikin gambaran dulu dari orang jang kira2 harus djadi 
suamimu, tapi djangan terlalu mau terpenuhi semua 
sjarat2?nja! kata jang ketiga, , 
ES EN ANA MPA jang ke-empat entah berkata apa, tapi 

dialah jang pertama dapat!!! 
Film menarik buat pemuda2, 
mereka jang sudah landjut umur-nja !!! 

  

| 
| 
| 

tapi djuga pantas ditonton oleh , 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung 
sembuhkan segala matjam penjakit Tn : 
buah pinggang, djantung, urat sjaraf, 
(brain), lemah badan, ini pil menambah 
darah, sungsum dan manik. Baik buat 

aon ga ay 3 angga kemang Fa ojakit : tjapai, 
5 kepala pusing, 

    

  

b) 

e) 

per bungkus 

dan lemah d.L.I. 

tentu. 

Rp. 2,50. 

a) Losman's Vigosen Tablets 
Obat ini menambahkan darah, 
tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki 
atau perempuan jg. badan lemah dan berpenjakit. 

Losman's Emmenagogue Tablets 
Obat pendapat baru untuk Orang Perempuan 
datang bulan tidak tentu, darah mengumpet, perut ) 
berasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala 

Losman's Santal Cystol 
— Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). 

f) Losman's Chocolate Laxative Pil 

Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 
fA) Losmaw's Kidney Tablets 
Untuk menjembuhkan gesindjal, (buah pinggang) 
jang lemah dan kosong, tenaga laki2 kurang, ba- 

Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak 

  

   

          

   

   

  

   

        

      
    
      

    

    

  

   

  

       
    
   

  

jin |Iierie BLAASI ka 
TABLET    

  

» 
M 
PS 

    

       
    

  

       
      

  

       

      

  

   

      

    

     

Rp. 15,—1j) 
terutama memberi 

Losman's Anti Pollution Tablets.. Rp. 15,— 

Obat adjaib hilangkan bongsiat. 

k) Losman's Deafness Pil.......... Rp. 15,— 

Rp. 15,— Obat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli. 

. Losman's Rheumatic Pil........ Rp. 15,— 
Untuk sakit tulang entjok d.LI. sakit rheumatiek. 

pusing dan pinggang linu pegal. Liniment (obat gosok luar)...... Rp. 15,— 
Cc)  Losman's Leucorrhoea Tablets.... Rp. 15—Juntuk Rheumatiek, entjok, linu d.LI. gang sekali buat membersihkan darah kotor. 
(Pektay). , ic T 5 Bi m) Losman's Bloodtonic Tablefs...... Rp. 15,— d) Losman's Syphilis Tablets...... 2. Rp. 15,— Mengandung Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan. baru sembuh badan lemah muka putjat makan ti- 

Rp. 15,— 
dak enak. 

n) Losmam's Nier & Blaas Tablets.. Rp. 15,— 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, begindjel le- 
mah, djalanan kentjing berasa sakit d.L.l. 

Rp. 0,75 

Rp. 15,— 

0) Losman's Antacid Powder........ Rp. 5,— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 

z8) Losman's Hemmorhoids Pill...... Rp. 15,— |tidak hantjur. 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan 5 
lama. p) Losman's Pepermint ..... atantaa 1 Rp. 5,— 
h) Losman's Colosion Tablets...... Rp. 15,—| Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu- 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segalaf hati dan lain-lain. 
batuk. 
)  Losmam's Neuring Pil............ Rp.15—|g) Losman's Zalf.........i...iiis. Rp. 2,50 

Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exceem, 

juka Ringan.   
Harga2 tersebut diatas adalah harga per botol. Untuk luar kota tambah ongkos kirim per botol 

Agen: Rumah Obat TEK SENG 1ONG Semaran 
Bisa dapat beli pada Toko2 Obat Tionghoa diseluruh Indonesia. 

    
Be Beban Taka,   pinggung, djantung berdebar2, buat itu kita 

- bikin PIL VIRANOL jang tanggung 100745 
berhasil, 

: & Harga satu botol ............ Rp. 20,— 

KASMIR HAIR TONIC OIL 

Ketjantikan buat kaum Wanita, Kasmir 
Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, 
kuatkan urat2 rambut supaja djangan run- 
tuk. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 

“tebal baik buat orang jang baru baik dari 
'sakit panas, dan baik sekali buat Perem- ' 
puan jang baru bersalin, baik buat orang 

    

  jang suka pusing kepala. Kasmir Hair To- 
nic Oil bikin dingin sama kepala, basmi- 
kan Tetombe dan bikin tambah hitam, harap 
kaum Wanita selalu gunakan Kasmir Hair 
Tonic Oil: 

Harga satu botol .... 

  

ss... Rp. 20,— 

KASMIR POMADE SUPER 
@UALITY 

Menghitamkan rambut putih tahan run- 
tuk dan kuatkan akar2 rambut, Guna- 
kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja 

'. rambut putih djadi hitam perlahan2 dan 

tidak merusakkan pakaian, tidak luntur. 

Harga 1 botol ............ Rp. 30,— 

   
    

  
Hasan 

SALAP TJANTIK ISTIMEWA 
Bikin hilangkan hitaman dimuka, panu, 
kukul, Dierawat dan kekolotan, Salap 
TJANTIK MUKA dan bikin tj 
muka, bikin litjin kulit dan djuga tidak 

Harga 1 botol ............ Rp. 20,— 
Kasmir Face Cream ...,.. Rp. 10,— 

. OBAT2 dapat dikirim sesudah menerima 
| Tana dengan Pos tambah Ongkos Kirim 

| Tabib MAWN, Tamblong 
Telp. 4941 Bandung 

j dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseluruh Indonesia, 
IDi SEMARANG: Universal Stores, Bodjong 6B: Eng Tay Ho, 
Pekodjan 101, Toko Obat Shanghai dan Toko Singapore, Pasar 
Djohar Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg, Ping- 
gir 1, Zindabad House, Nonongan 77, Solo: Toko Obat A.A., 
Gang Pinggir No. 9, Semarang. 

KE AR 

  

  

  3 : 

Tanggal 6 — 7 Nopember 1956 i | 

GENE TIERNEY — DON AMECHE 

HEAVEN CAN WAIT 
TECHNICOLOR | 

SOLO et | ME
EM

LA
N 

Ln
0—
 
ie

   
Sekolah Dagang Menengah 

— BAGIAN PERTAMA 3 TAHUN — 
Pendaftaran Murid Baru hanja untuk klas I (PAGI - SORE). 
Sjarat: Tamat S.R. Uang Sekolah Rp. 35,— 
Mata peladjaran 9 matjam: Ilmu Memegang Buku — Bhs. In- 

donesia — Bhs. Inggris — Hitung Dagang — Pengetahuan Da- 
gang — Steno — Hukum Dagang — Aldjabar — Mengetik. 

Mintalah PROSPECTUS dengan tjuma2 kepada: 
DIREKSI di Djalan Modjopaliit 11/28 Semarang. 

ERIS-KO-D, 

   
Pakailah Erasmic Bril- 

liantine diwaktu pagi. 
Nistjaja sampai malam 

rambut Tuan tetap rapi 
dan menarik. Lagi pula 

Erasmic sedap baunja dan ““ 
tidak membuat rambut 

djadi lekat. 

Erasmic memperindah rambut Tuan. 

      

      

     
NN na 
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  DOSA A OA D2 4 

HANDDUK PAKAI NAMA 
PEMESAN 

”"MAMBO”, uk: 62 X 125 cm 
a Rp, 24.— p.lby Sedia jg uku- 
ran: 32 X 86 cma Rp 11.- p.lb,: 
57 X 115 cm Aa Rp. 20— p.ib.: 
70 X 130 cm & Rp.25,50 p.lb.! 
Sebaris paling banjak 20 huruf, 
dasar kleur rupa2! 
Ketjuali "Mambo” dan jang tsb. 

Pangkal Rp. 15,—. 

  

Opart Anti Pengarit KuLit 
blakang tambah ongkos Rp. 5.— 
p.lb. buat huruf Tionghoa seba- 
ris paling banjak 4 hurufy dasar 
kleur huruf Putih ! 
Ongkos bebas! Buat pesanan 5 
Ib., korting 5! 10 tb, lebih 
1077, ! 
Pesanan per weselpos kepada : 
TAN-THIONG TJWAN 
Bandjarsari Gg. 3/36 Pekalongan 
Partii besar - harga Berdamai ! 
Se AT TT Te APP 

MP Gruas Mas 
Sangat Wandjur untuk 
menjembuhkan Segala 
penjakit kulit dll. 

Perbotol 

Bisa beli di tokoz diantero tempat 
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$ OKAY, MEN-« 
SAN SHOvE/ 

        

      
  

—. Hati-hatilah, Ears! 

— Hey! Saja terdjirat! -— TOLONG! 
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