
   

  

    

  

  

  

PEMBESAR2 
» 'at telah mengadaka 
mengatakan bahwa: 

mengadakan 
Seorang  djurubijara 

INGGRIS di Washington hari Djum 
| reaksi tadjam serhadap berita2 jane 
merika Serikat kini berusaha mengi 

at “sersahabatan — dengan Mesir dalam 
kat Kan penjelesaian dalam krisis di Timur 

ubitjara dari kedutaan Inggris di Washington 

usahanja untuk 
Tengah. 

  

enerangkan, bahwa sokongan AS kepada presiden Nasset 
Pena Ba leg akkaraga dalam dunia Arab. 
Menwut kalangan diplomatik di Washington, desakan AS 
supaja - pasukan2 Inggris-Perantjis segera ditarik dari Me- 
sir mungk in Se merupakan peturc juk bahwa AS hendak ber- 

sahabat den, an Mesir, tetapi mereka tidak pertjaja dengan 

itu presiden Eisenhower telah merobah  pendiriannja jang 
menghendaki persatuan “dan kerdja sama Barat dipulih- 
kan. Persatuan itu telah retak sebagai akibag 
Inggris-Peranrjis terhadap Mesir. (Antara—Reuter). 

  

serangan - 

  

spa 

  

an|Instruksi- Ge 
Jg Berusaha Supaja Kita Sama Kita Saling 
— Seruan Pd Panglima Territorium Ill — Kol. 

    

: Rae Ya TAN IN 7 3 
Simbolon Sesalkan Tindakan K.S.A.D. — |: 
P.M. Ali Beri Laporan Kepada Presiden 

SABTU SIANG selama kurang lebih sedjam mulai djam 10.00 Perdana Menteri Mr. 
Ali Sastroamidjojo telah menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Tidak diketahui 
apa jang dibitjarakan, tapi diduga Perdana Menteri Ali telah memberi laporan kepada Kepala 
'Negara tentang perkembangan terachir berhubung dengan persoalan Angkatan Darat. Selan 
djutnja dapat dikabarkan, bahwa konperensi pers jang sedianja hendak diadakan Sabin pagi 
itu djuga pada djam 10.00, oleh Perdana Menteri bersama Gubernur Irian Barat ,telah diba 
taikan. Dalam pada-ita Sabtu siang djam 13.60 Perdana Menteri mengadakan pertemuan 
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elap 
Tjakar2an 

“Mndonesiaj 
SesalkanSo 

4 Hongaria—Ksta Rus 

  

TAHUN KE VII No. 234 

iInsiden Antara 
du? Austria'Dan'Russia- 

Seorang Serdadu Russia Ditembak Mati Dan 
2 Ditawan Ketika Kedjar2 Pengungsi Hongaria 

  

svjet Rusia" 
Hendaki Spj Tentara" 

,Rusia Ditarik Dari | 

  

lan Abdulgani 
MENYTERI luar negeri Ruslan 

Abdulgani pada hari Djum'at te- 
lah tiba di Internasional Airport 
New York dengan pesawat ter- 
bang dari Roma untik memim- 
pin delegasi Indonesia dalam .si 
dang Madjelis Umum PBB dan 
ikut serta dalam. perdebatan: 
umum. Demikian dikabarkan oleh 
ARP dari New York. Atas perta 

      

    

 Djagalan dan 

    

         1. 
3 199 PanasfD 

r abaja Diliputi 
“ Takut Tusuk 

ingin” 
Seorang Tani Penonton Bioskoop Dike- 

   rojok | 

WARTAWAN 

npai Mati — Tukang2 Kasur 
Menghadapi Bahaja 

»ANTARA” Surabaja jang pagi hari Sab 
tu kemaren dulu djam 10.00 ada dibagian bebat chirurgic 
RSUP-Simpang Surabaja telah menjaksikan kira2 25 orang | 
jang 
Umu 

datang minta obat karena merasa telah dapat tusukan. 
umnja mereka jang datang itu sudah merasa ,,sangat pa 

jab,” rupanja karena ketakutan. Katanja tubuhnja panas dingin 
dan pada saat mereka mulai tahu sudah kena tusukan ita, 
rasanja katanja panas dan seperti kena stroom listrik. P 
Prof. M. Sutojo, chirarg terso- didjalan2 dikota. Mereka semua 

hor di Surabaja itu, djuga menjak 
sikan mereka jang datang minta 
pengobatan itu, dan telah mengin 
terviu orang2 jang mendjadi ,,kur 
ban". Pada umumnja mereka me 
njatakan tidak mengetahui dengan 
pasti apakah mereka telah ditu- 
suk, melain kebanjakan  me- 
rasa didesak tubuhnja, ditampel 
bahunja dsb., dan umumnja ke- 
djadian itu ditempat2 ramai seper 
ti dipasar, bioskop dsb. . 
Dan orang2 jang datang geme- 

tar dan panas-dingin itu segera 
sembuh sama Pa dan disuruh 
pulang lagi setelah lukanja (ka- 
dang2 hampir tidak tampak luka- 
nja, begitu ketjil luka itu) diobati 
dengan jodium. Tidak ada satu ke 
@jadian sehingga Rena perlu 
dirawat dirumah it. 
“Tentang kabar, bahwa ada se- 

oang jang telah- mati karena tu- 

sukan ita, Prof. Sutojo tidak me|serbu lagi, sehingga seorang dih“,.Keadaan masjarakat, rasa ke- 
maa naa hal itu Na 2 ageag antaranja telandjang bulat. tjewa kita semua memang mendo- 

ga tic a P k i Na 2 ha aa - —0 PP Sa dakturdok (Antara)|rong kita untuk berpikir mentjari 
ter partikelir tentang kedjadian jg 
demikian. . 

Seorang dikerojok sampai 
mati. 

(0 Wartawan ,,Antara” itu djuga te 
tah diantarkan oleh Prof. Sutojo 

| kekamar majat, dimana terlentang 
majat Mastoha, seorang tani pen 

. duduk Tambaksumur, Waru, Sura 
baja. Mastoha mati dikerojok oleh | 
orang banjak sefelah keluar dari: 

gadis bernama Jatimah. . Dalam 
pertjakapan dgn ,,Antara” Jati- 
mah itu menjatakan, bahwa Djum 
'at malam ia telah lihat biosko 

duduk disebelah 
.orang berbadju merah. Pada sua- 
tu ketika ia merasa panas dingin 
Seperti kena stroom, katanja) dan 
iapun keluar dan kepada kawan- 
nja ia menjatakan ia rupanja te- 
lah ditusak orang. Jatimah tidak 
mengetahai dgn tegas apakah ia 
telah ditusuk oleh orang tersebut. 
Akibat dari pernjataan “ Jatimah 
itu jalah bahwa orang? jang su- 
dah beberapa hari ini hidup da- 
lam angstpsychose, telah menje- 
rang ,,orang badju merah” itu — 

| jaitu Mastoha — dan dipukuli 
sampai mati. 

Galmeng pingsan dan beng- 
kak2. dipukuli. 

. Gaimeng, seorang anak suku Ma 
“dura pendjual es lilin umur 18 ta- 
hun, telah pula mendjadi kurban 
orang banjak jang hysteris, jang 
telah memukulinja hingga kepala 
nja. bengkak dan menderita gegar 
otak dan kini berbaring dirumah 
sakit umum. Dalam pertjakapan 
dengan ,,Antara'” Galmeng menja 
takan bahwa ia baru berada di Su 
rabaja dan sebelumnja ia ada di 
Sampang (Madura). Ia pada suatu 
ketika beli djarum dipasar Dinono 
untuk mendjahit badjunja, tetapi 
ketika ia menawarkan es lilinnja 
lagi, sekonjong2 “ia  dirangkus 
orang banjak dan dipukuli sam- 
pai setengah mati. 

1 2 Te suku Ti jang ha- 
ri Djum'at, seperti kita kabarkan 

2 hari ini djuga men- 
derita pukulan? itu berbaring di- 
rumah sakit pula, dan dalam se- 
minggu ini sudah akan sembuh 
kembali. Kepala mereka tampak 

. bengkak2 karena pukulan2 itu. 
- 

Sudah tertjatat 45 penderita. 
'rof itojo menjatakan, bahwa 

ketika tiwa jang pertama di- 
. an ke RSUP, ia segera min 

ja 

     
    

     
   

    

     
   

   

      

   
   

nama2 mereka itu ditja 
ena ia telah mengira, bhw 

serupa akan menjusul lebih 
lagi. Sampai Saptu pagi 

10.00 sudah tertjatat ham- 
ng ,.penderita'", Ia me- 

an, bahwa djuga Eropa per 
 dise £ oleh kedjadian sema 

tu, diantaranja adanja ,,kui 
Kkers” (penusuk betis) dan 

n afknippers” (pemotong2 
Hal jang demikian itu da 

sebut sematjam sadisme. Ia 
harkan, | bahwa masjarakat 

Gisini memang sangat aanste 
|terhadap kedjadan2 sema- 
itu, sehingga karena kabar? 

ullah suatu angstpsychose 
ces2 jang menjedihkan itu. 

dapa dapat bitjara tentang ke 

       

ini membawa sedjumlah besar 
(djarum untuk pekerdjaan mere- 
jka. Djika ada seorang jang ber- 
teriak bahwa tukang kasur itu 
tukang tusuk, maka djiwanja bisa 
melajang. : 

Dua orang wanita Djum'at| 
ibl. menudju kepasar membawa 
burung untuk ,didjual dipasar. Di 
djaian Gemb8ng mendadak ada 
seorang jang berteriak bahwa 2 
wanita. itu adalah tukang tusuk. 
Orang? disekitarnja segera - ber- 
tindak, mengerojok 2 wanita itu 
memukulinja dan 2. wanita tsb. 
dibawa keketjamatan. Dalam.pe 
meriksaan ternjata mereka tidak 
bersalah dan dilepaskan, tetapi: 

Selatan. 

Sementara itu Pd. Panglima T: 
S T III Divisi Siliwangi, Let. Kol. 
.Soeprajogi, telah mengeluarkan se 
buah seruan jang berisi peringa- 
tan, supaja para perwira, bintara 
dan pradjurit Divisi Siliwangi me 
melihara sendjata kesatuan dan 
nama corps sebagai pembela rak 
jat dan supaja djangan sampai da 
pat dipergunakan oleh musuh”rak 
jat dan musuh negara untuk tu- 
djuan gelap. 5 

Diserukannja pula, supaja keten 
teraman hati -rakjat dari rasa ta- 
kut akan gerombolan gelap jang 
hendak menimbulkan — huru-hara 
antara kita sama kita dipelihara. 
Mata dan harapan rakjat  tertu- 
dju .dandigantungkan kepada ha 
rumnja nama Divisi Siliwangi da 
Jam perdjuangan kemerdekaan se 
lama ini. 

Keadaan suasana seka- 
rang, 

Dalam seruan itu dikemukakan, 
bahwa kini anggota Siliwangi jang 
membatja tapi mungkin lebih ba 
njak lagi jang mendengar dihari2 
belakangan ini tentang kegiatan 
bermatjam 'aliran dalam daerah 
Djawa Barat. Bermatjam dugaan 
dan tafsiran, bahkan dengan” me 
njebut2 nama atau kesatuan, di- 
siarkan tentang kemungkinan? jg 
akan datang. . 

dengan Gubernur Irian Barat bertempat ditempat kediaman Perdana Menteri di Merdeka 

lap dan instruksi gelap. 

"dalam seruan itu, bahwa banjak 
Surat2 siaran-gelap dan instruksi2 
gelap sekarang beredar untuk me 

langan kita. Banjak andjuran2 ge 
lap diedarkan oleh pihak tertentu 
untuk mempertadjam  ketjurigaan 
antara kita dengan 'kita. Njata se 
kali dari siaran2 gelap itu, bahwa 
mereka mengharapkan kita sama 

reka dapat mengambil keuntungan 
materieel dan politis dari keadaan. 

Petwira, bintara dan pradjurit 
wadjib untuk waspada dalam se 
gala tindakan dan reaksi terhadap 
segala matjam siaran itu, supaja 
djangan terdjerumus kedalam. pe- 

| rangkap jang mereka sediakan utk 
bangsa kita umumnja, alat bersen 
djata chususnja. : 

Sendjata untuk memper- 
lindungi rakjat, 

Lebih djauh Pd Panglima dalam 
seruannja itu memperingatkan pa 
ra anggota Divisi Siliwangi akan 
sumpah pradjurit dan, bahwa sen 
djata adalah untuk memperlindu- 
ngi rakjat. dari rasa takut,. jang 
dihembus2kan kepada rakjat “oleh 
siaran2 gelap dan instruksi gelap 
untuk menimbulkan panik. 

Pd. Panglima menjerukan supa- 

Banjak surat siaran ge- mungkin mengakibatkan perpe- 

Selandjutnja dinjatakannja pula: 

nimbulkan kebingungan dalam ka 

kita saling-tjakaran, sehingga mel. 

tjahan jang besar dikalangan 
AD. 5 

Pada tgl. 24/11-1956 pagi Pa- 
nglima 1T&T-I gertolak ke Pa- 
dang untuk meshadiri malam 
resepsi penutu reuni ex Dipisi 
Banteng dikota itu, Keesokan ha 
rinja Panglima T&T-I Kolonel! 
M. Simbolon akan berangkat ke 
Djakarta memenuhi panggilan 
KSAD untuk membitjarakan soai 
vimbang-terima-djabatan  Pangli- 
ma T&T-I. 

Berdasarkan surat keputusan 
Pilm. T&T-I tgl. 20/11-1956, Ma 
jor Nelang- Sembiring mulai tgl. 
1 Desember 1956 diangkat men 
djadi wakil Kepala Staf T&T-I. 
Major Sembiring selama ini men 
djadi Perwira Menengah diper- 

njaan, so2i2 apakah jang teruta 
ma menarik perhatiannja, Ruslan 
Abdulgani segera  mendjawab: 
«Soal Irian Barat sebagai bagian 
dari masalah kolonialisme dan 
djuga soal krisis di Timur Te- 
ngah dan di Hongaria”. 

Tentang pendirian Indonesia 
mengenai masalah Terusan Suez, 
menteri tsb menjatakan bahwa 
langkah pertama jg harus diam 
bil jalah melaksanakan resolusi 
tentang - gentjatan sendjata, dgn. 
menarik semua pasukan asing 
dari Mesir. Ia jakin bahwa reso 
lusi PBB dari tgl. 13 Oktober, jg 
memuat beberapa prinsip menge 
nai soal Terusan Suez, merupa 
kan dasar jg lajak bagi pemetja 
han masalah itu. 

Mengensi Hongaria, Abdulgani 
menjatakan bahwa Indonesi, me 
njesalkan ikut tjimpurnja tenta- 
ra Uni Sovjet dan menghendaki   bantukan pada Panglima T&T-I. 

(Antara). 
supaja tentara itu segera ditarik 
kembali. (Antara). 

  

Belam Ditarik Tapi 
Malahan | Diperkuat 
Kedudukan Serdadu2 Perantjis Dan Inggris 
Di Port Said — Mesir Peringotkan Kemung 

kinan Petjahnja Pereng Dunia Ke-III 
ISRAEL HARI SABTU menjatakan pada PBB bahwa 

pasukan2 israel telah bergerak keluar semenandjung Sinai 

y 

diluar kantor tjamat mereka di 

MOLOTOV NAix,  ZHAVO- 
“. RGNKOV TURUN. 

Radio Moskow menjiarkan 
Djam'at, bahwa bekas menteri 
URSS urusan pengawasan negara, 
YG. Zhayoronkev, telah. diarg- 
kat: djadi wakil menfcri urusan 
pengawasan negara. Wakil P.M. 
“Molotov 2 hari jl. diangkat-djadi 
menteri pengawasan negara, meng 
gantikan Zhavoronkov. 

| mempersatukan 

djalan keluar. Pemikiran itu mem 
bawa kita kepada bermatjam2 dja 
lan. Tinggal memilih djalan mana 
jang akan kita tempuh: tinggal 

semua - pikiran2 
itu. 4 

Suasana. ini hendak diperguna- 
kan oleh 'anasir2 gelap untuk me 
ngadedombakan 'kita sama kita, 
“dengan maksud hendak mentjegah 
tertjapainja-satur pendapat dan per 
Satuan tindakan dalam penjelesai-     an itu”, demikian Pd Panglima. 

  

Lubis Tidak 
Iduhan' At 

Surat Terbuka 
KOLONEL Z. LUBIS dal 

djiwa-wadja dan pikiran-wadja 

Toko Orang Is 
rael Diserbu 
Rakjat S'baja 
RAPAT samudera jang dilak- 

sanakan oleh Panitia Pembela 
Perdiuangan Rakjat Mesir di Su 
rabaja Dium'at jl. jang menunrui 
taksiran panitia dihadiri lebih ku 
ranng 150.009 orang telah me- 
ngambil resolusi untuk memutus 
kan hubungan diplomatik dan 
ekonomi dengan negara2 agresor. 
melarang kapal2 dan pesawat2 
terbang Inggris-Perantjis berla- 
buh/mendarat diwilajah Republik 
Indonesia dan mengadjak nega: 
ra2 A-A. segera mengadakan kon 
perensi A-A ke-II. 

Israel diserbu. 
Bersamaan dengan  berlang- 

sungnja barisan itu, sebuah toko 

arlodji, ,,Easy” milik orang Israel 

Tapi Minta Supajo 
Umumkan Penad Diserahkan Kepeda Per- 
wira2 Jang Punja Djiwa-Wadja T.N.I. — 

Nopember 1956 menjatakan kehendaknja, supaja dokumen2 
sebagai jang.diumumkan clch PENAD mengenai diriaja dise 
rahkan kepada ,,kumpulan perwira2 jang merepresentatipkan 

Gemikian perwira2 itu mempunjai bahan untuk membuat/ 
mempersiapkan tuntutan2 jang keras terhadap dirinja. .,Ber 
hadapan dengan kumpulan perwira2 tersebut dapatiah saja 
dituntut terhadap segaia sesuatu jang hendak atau jang diper 
tanggungdjawabkan terhadap diri saja”, demikian kolonel Z. 

Bantah Tu- 
| NN DANG DA a33 as Dirinja'” 

Dokumen2 Jang Di 

Kolonel Lubis 
am surat terbuka tertanggal 23 

TNI” Maksudnja, supaja. dgn 

Seperti diketahui, pemerintah 
telah mengeluarkan perintah pe 
nangkapan atas diri kolonel Z. 
Lubis. Sampai sekarang kolonel 
Z. Lubis masih menghilang. . 
Menurut pengumuman PE 

Panglima TT. I 
berangkat ke Djakarta pada tgl. 
25 Nop. untuk memenuhi panggi- 
lan KSAD guna membitjarakan 
soal 
Panglima TT. 1. 

ja waspada dan memelihara per- 
satuan dan kesatuan, tenang dan 
teliti dalam segala tindakan meng 
hadapi usaha2 pengatjauan jang 
sekarang sedang dilakukan oleh 
pengadu-domba. 

Kolonel Simbolon akan 
ke Djakarta. : 

Sementara itu kolonel Simbolo 
Bukit Barisan 

“timbang-terima — djabatan 

Panglima itu bukan dimaksud- 
kan untuk - mempertanggung-dja- 
wabkan sikapnja berhubung - dgn 
keadaan sekitar Angkatan Darat, 
sebagai jang pernah disiarkan 
oleh sementara surat2 kabar. De- 
mikian diumumkan oleh Perwira 
Pers TT. I di Medan. 

Selandjutnja dinjatakan dalam 
pengumuman itu, bahwa 'pada 
tanggal 23 Nop. 56 di Balai Pra 
djurit Medan, dengan dihadiri 
oleh kira2 500 orang perwira Ang 
katan Darat dari Garnizoen Me- 
dan, Resimen Infanteri 2 dan 3, 
oleh Panglima T & T-I Kolone! 
M. Simbolon telah diberikan pen 
djelasan tentang perkembangan 
keadaan disekitar Angkatan Darat 
pada waktu ini, ditindjau dari se 
gi kepentingan nasional. 

Pendjelasan tersebut diutarakan 
dalam hubungan dengan pertum 
buhan negara dan bangsa semen 
djak proklamasi kemerdekaan 
1945 sampai pada waktu ini dan 
dipusatkan pada perkembangan 
keadaan sedjak rapat para Pangli 
ma Teritorium pada bulan Oktc 
ber jang lalu. : - 

Djuga oleh Kolonel Simbolon 
diterangkan tentang isi 2 buah ka 
wat, jang dikirimkan kepada KS-   NAD tsb, berdasarkan  doku- 

men2 dan persaksian2 jg ada di 
tangan Staf AD, kolonel Z. Lu 
bis dituduh mengadakan komplo 
ian melawan pemerintah dengan 
mempergunakan kekuatan sendia 
ta untuk mentjapai tudjuannja 
mengganti pemerintah dan dasar 
filsafah negar, RI. 

Surat terbuka kolonel Z. Lu- 
bis tsb. diatas ditanggali 23 No 
pember 1956, Djakar'a. Dalam 
surat terbuka ig terdiri dari dua 
halaman  distensil, dan dik:rim- 
kan kepada perwira2 angkatan 
darat dan djuga kepada pers. 
Lubis tidak membantah  tudu- 
han2 atas dirinja tsb. 

Seperti telah kita kabarkan, 
persoalan disekitar angkatan da 
rat ini akan diselesaikan menu- 
rut saluran2 hukum. Menurut 
Djaksa Tentar, Agung Suprapto   di Djalan Pasar Besar Surabaja 

telah diserbu dan dirusak katja 

katjanja oleh beberapa orang jg 

tidak dikenal. Penjerbuan itu ha-   
    

   

'adanja provokasi? atau 
2 jang lebih djauh, tetapi 

ui wa dipandang 
, tidak ada suatu 
blosan itu. jg ber 
dak ada dilapor- 

eksi atau luka jang 
ca luka itu segera di 
“RSUP, Ada gadis 

1 bses, tetapi itu 
'eksi dan karena 

4 Pa dan 
| gn pasti, 

itu telah ditusuk 

  

      

      

    

    

      

   

        

   

   

  

   

        

   

  

   

Rudolf Schreyner 

eyner kini masih 
terus dan diperiksa lebih 
'Schreyner telah 
gan bilah mi 

  

seorang 

  

S|longan supaja segera. £ 2 

perpetjahan dan pertikaian. Viper | 

nja mengakibatkan kerusakan 

pada katja2 sadja, karena toko 

tersebut sedang tutup. 

Ketjuali itu sebuah toko milik 
Tionghoa jang berada disamping 

toko ,,Easy” . telah mengalami 

diika anggota2 angkata, darat 
itu dituntut berdasarkan  kesala 
han2 jg dituduhkan dilakukan 
mereka, mika pemeriksaan per- 
karania akan dilakukan oleh pi 
hak Pengadilan Militer, menurut 

tingkatan pangkat anggota2 ang- 
'katan darat itu masing2, misal 

AD: jang pertama meminta pen 
djelasan berkenaan dengan tin- 
dakan2 KSAD diwaktu bela- 
kangan ini dan jang kedua antara 

menudju kembali ke wilajah Israel dan berdjandji akan meng 

  

P 

SEORANG SERDADU 

reka supaja berhenti. 
tsb. diatas tadi. 
Pendjagaan oleh pasukan2 Sov- 

jet diperbatasan Hongaria mulai 
diperkeras Djum'at jbl., setelah 
pada malam Djumat jl. 6.000 
orang laki2, wariita dan kanak2 
berhasil mengungsi ke Austria — 
suatu angka 'rekor untuk 1 hari. : 
Terhitung sedjak 30 Oktober, 
djumlah orang Hongaria jang me 
ngungsi ke Austria sudah ada 
66.000 orang. Hari . Djum'at jbl. 
dari perbatasan terdengar rentet- 
an tembakan mitraljur dan letus- 
an senapan. Pemdjagaan dilaku- 
kan pula. denganmotorboot2 dite- 
rusan jang merupakan tapalbatas 
Austria—Hongaria. Karena djem- 
batan2 telah dihantjurkan, maka 
pengungsi2 sedatangnja di Aus- 
tria pada kelihatan basah kujub 
dan amat lelah. 1 

Protes keras Austria kpd 
URSS tentang insiden 
perbatasan, 

Perdana menteri Austria Julius 
Raab Sabtu menjampaikan protes 
keras kepada dutabesar Uni Sov- 

     

  

| ditangkap Oleh pendjaga2 tapalbatas Austria dekat wilajah Hongaria, kata pengumuman res mi jang dikeluarkan di Weina malam Sabtu jbl. Diumumkan seterusnja bahwa ketiga serdadu Sovjet tsb. telah melintasi tapalbatas dan memasuki 
djar serombongar pengungsi dari Hongaria. 

Waktu perihtah ini diabaikan, pihak Austria menembak, dengan akibat 

tentara Uni Sovjet ditembak mati dan 2 orang serdadu lagi 

wilajah Austria, sambil mengedjar-nge 
Pendjaga tapalbatas Austria memerintahkan me 

  

— Serdadu? Latihan— 

  

A.S Diselundupkan 
Memasuki Wilajah Hongaria — Tuduh 

" : Radio Budapest 
RADIO BUDAPEST mengatakan Djum'at jbI. bahwa 

waktu pemberontakan masih ' berkobar di: Hongaria, be- 
kas2 serdadu Hongaria jang kemudian dilatih oleh Ame- 
rika Serikat Pelah diselundupkan ke Hongaria dengan pe- 
sawat2 terbang, dengan tugas menghasut golongan mino- 
ritet 'Djerman di Hongaria untuk melawan pemerintah. 
Menurut siaran tsb, telah diketahut bahwa di Traunstein, 
di. Bayern (Djerma, Barat). ada sebuah ka np dibawah 
pimpinan AS. Disanalah bekas serdadu? ongaria jang 
dalam “tahun 1945 melarikan diri ke Dierman Barat men- 
dapat latihan2 militer dari AS. Mereka kemudian diangkut 
berkelompok-kelompok ke Austria pada tgl. 23 dan 20” 
Oktober jl, dan dari sana dengan pesawat2 terbang ke Ho- 
ngaria.  Kebanjakan dari mereka sudah kembali ke Dier- 
man lagi. Wartawan2 dari Muenchen jang hendak meng- 
interview mereka, tidak diberi -idjin oleh pembesur2 
Djerman, ' Seterusnja ,diteran-kan bghwa di Hongaria ada 
300.000 penduduk Djerman, (Antara—AFP).   
  

jet untuk Austria, Sergei Lapin, 
mengenai insiden jang terdjadi 
Djum'at jl. dekat Rehnitz. 

Raab menjatakan kepada Lapin, 
bahwa pemerintah Austria mera 
sa menjesal bahwa dalam insiden 
tsb. telah terbang njawa manusia, 
tapi dalam pada itu harus diper- 
hatikan bahwa satu?nja sebab da 
ri peristiwa ini ialah karena ser- 
dadu2 Sovjet telah melintasi ta- 
palbatas Hongaria— Austria, jang 
djelas memakai tanda2 ditempat 
insiden tsb. terdiadi. 

Pemerintah “Austria berharap: 
agar supaja setelah terdjadi insi- 

Rahasia Hilangnja Be 
kas' P.”M. Imre'Nagy 
Yugoslavia Mungkin Adiukan Protes Pada 
Rusia — Imre Nsgy Uitangkap Oleh Rusia? 

YUGOSLAVIA MUNGILIIN akan mengadjukan protes 
kepada Uni Sovjet berhubung cengan ditangkapnja Imre Nagy. 
Demikian wartawan di Wina dari UP. Berita2 dari Belgrado 
mengatakan, bahwa penangkapan Imre Nagy Yang didjamin 
keselamatannja oleh pembesar? Hongaria sebelum ja mening 

  
djenderal Stockwe!!, komandan 

ini : 
Tapi sementara itu wartawan 

kantorberita Inggris ,,Reuter” 
mengabarkan dari Port Said hari 
iYum'at jbL, bahwa Perantjis se 
lama hari? Rebo dan Kemis 
siang dan malam “ mendarat-da- 
ratkan meriam2 anti tank, truck- 
truck, sepedamotor dan perleng- 
gapan militer 
icrsebut. # 

Meriam2 anti tank dan kenda- 
raan2 militer berdjedjal berderet 
derei sepandjang djalan.jz menu 
diu dari pelabuhan, dekat Hotel 
Casino jang dulu tersohor. Opsir 
opsir Perantjis mengatakan, bah 
wa banjak diantara perlengkapan 
jang sekarang didaratkan itu 
sudah ,,beberapa waktu lamanja 
menanti-nanti dipelabuhan luar.” 

Beberapa hari j.l. menteri luar 
negeri Perantjs mengumumkan 
bahwa sepertiga dari pasukan? 
Perantjis jang dikerahkan dalan 
penjerbuan ke Port Said .,sudah 
ditarik kembali.” 

Wartawa, k.b. Amerika Seri- 
kat United Press sementara itu 
mewartakan dari Port Said Djum 
'at jibl, bahwa sampai hari itu ke 
kuatan militer  Inggris-Perantjis 
ig terus-menerus diperkuat "sela 
ma dua setengah bulan jl. ini 
masih terus djuga ditambah”. 
Kapal2 pendarat jg: besdr2 men 
daratkan muata, mereka. 

Seorang  djurubitjara  myiter 
Inggris di Port Said tak hendak 
memberikan komentar terhadap 
"sebuah berita” je mengatakan 
bahwa sepertiga  dari' pasukan? 
Perantjis "akan" ditarik. kembali. 

Inggris tiap2 hgri melaku 
kan penangkapan2 di Port 
Said 

Seorang 
Inggris 

djurubitjara militer 
menerangkan kepada   

jain2 menjatakan .penjesalan ter- hari Djum'at ibl, bahwa ,,tiap2 
hadap tindakan KSAD itu, jang hari" 

Usaha2 Belanda Untak 
Membela Sehmidt 

Fovumcen Don Isterinja Berangkot Keluor 
Negeri — Di Australia ' igerokkan Ha- 
sutan2 Guna Memburuk2an Indonesia 

MR. BOUMAN dan isterinja akan meninggalkan Neder 
land berangkat keluar negeri guna memperdjuangkan keadilan 

wartawan Reuter di Port Said 

dilakukan  nenanckanan2 

umumkan angka2 tentang itu. Sebelum itu hari Djum'at, letnan 

mengatakan bahwa ia bermaksud mengadakan pengunduran 
sambolis sebataijon inggeris dari Port Said pada hari Senen 

laiygsjna » dikota |tsb. telah meluntjurkan .,gerakan 

terhadap tahanan2 Belanda di Indonesia, terutama mengenai 
Sehmidt jang sebagaimana diketahui, telah didjatuhi hukuman 
sogmur hidup. Persiapan2 keberangkatannja ini, menurut Bou 
ma3n, sudah luma dilakukannja. 
Bouman tidak bersedia mene- 

rangkan negeri2 mana jang akan 
'dikundjunginja, karena — katanja 
ja takut, bahwa negeri2 itu akan 
Gipengaruhi terlebih dahulu oleh 
»pihak tertentu”. Mendjawab per 
tanjaan kapan berangkatnja, ia 
mengatakan, bahwa untuk itu se 

Organisasi Pembela 
Schmidt di Australia. 

Sementara itu harian ,,De Te- 
legraaf” memuat berita jang 
menerangkan, bahwa segolongan 
imigran2 Belanda di Australia 
kini telah mendirikan sebuah or- 
ganisasi jang bertudjuan membe-   ' nia oleh Pengadilan Tentara Ting 

:gi bagi mereka jg berpangkat ma 
,jor, letnan kolonel dan kolonel. 

la Schmidt dengan djalan mem- dang  ditunggunja surat kawat 
panggilan, tapi lamanja mereka 

kerusakan katja2-nja akibat ser-| Demikian Djaksa Tentara Agung ifu diluar negeri dikatakan antara 

buan itu. (Antara) - 

P.S. L IL menjerukan kepada 

mengachiri 
seluruh partai, organisasi dan go 

  

ingatkan, bahwa dalam memperta 

hankan proklamasi 17 Agustus 

1945 rakjat Indonesia harus ber- 

tanggung djawab dalam penggala 

ngan persatuan jang tersusun kuat 

Te : untuk tetap memiliki kemerdekaan 

an 'perbuatan2 jang Negara Republik Indonesia jang 

» sandar anal berdaulat penuh serta membela ke 

“Ihidupan rakjat jang aman dan ba 

: hagia. : 

: Kepada Pemerintah, Panglima 

ertisggi dan Pimpinan Angkatan 

Perang diperingatkan, bahwa tu- 

ba ktu sekarang 

in karena wanit4 itu 
Rudolf melarikan diri 

« -hirnja ditangkap 
i banjak dan diserah- 

polisi, dimana ia mc- 
unjai kawan? jang 

deni 

a dan 
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n seperti ini di 
endjadilah  ber-- 

kasur jang ! 
pekerdjaan gas-utama dalam wa 

  
  

Suprapto. (Antara). 

ini adalah mengatasi segala rin- 
tangan serta melawan penjimpang 
.an-penjimpangan jang menggagal- 

kan tudjuan ' bangsa Indonesia. 
Seruan P.S.LI. tersebut dikeluar 

kan setelah selesai sidang pleno 
Bandan Pekerdja P.S.LI, di Sura 
baja Saptu pagi kemarin dulu utk 
menelaah situasi dalam dan luar 
negeri dewasa ini. 

Sidang tersebut telah mengam- 
bil resolusi2. Antara lain dalam 
resolusinja mengenai perkembang 
an Angkatan Darat achir2 ini di 
sebutkan, bahwa seharusnja Peme 
rintah beserta pimpinan Angkatan 
Perang segera dapat mengatasinja   

  3 

satu dan dua bulan. 

Pemerintah Dan Angkatan Darat 
. Harus Bertindak Tegas 

dengan tindakan 

ngingat keadaan udara politik di- 
luar negeri serta sekitar negara2 
"tetangga kita jang sangat genting 
dewasas ini. 

Menghadapi keadaan jg sangat 
genting ini, PSII berpendapat, ti- 

bagi Indonesia 
untuk bersikap passip: semestinja 
Pemerintah dan Angkatan Perang 
kita telah mempersiapkan pertaha 
nan total guna menghadapi sega 
la kemungkinan jang mengantjam 

daklah mungkin 

    

    

    

an.) a dan.rakjat. 

van enatan aa 

tegas sehingga 
potensi Angkatan Perang kita se 
gera dapat disiapkan untuk perta 
hanan negara, djustru dengan me 

. TA). Xebudajaar Indonesia 
AK OR Bithviasseb Genootichap 

pengaruhi pendapat umum jang 
kemudiannja diharapkan dapat 
mempengaruhi pula pendapat pe 
merintah Australia. 3 

Untuk membantu usaha ini 
Jngschlaegerfonds baru2 ini telah 
membiajai penempatan advertensi 
Gimadjalah- Sydney Morning He 
rald, jang isinja sama dengan 
advertensi jang dimuat beberapa 
minggu jang lalu di New York 
Times, sedang keterangan2 dja- 
jannja proses Schmidt itu didapat 
dari seorang anak Schmidt jang 
kini tinggal di Australia. Adver- 
tensi jang dimuat New York Ti- 
mes beberapa minggu jang lalu 
itu pada pokoknja memburuk-bu 
rukkan  djalannja pemeriksaan 
perkara orang2 Belanda di Indo 
nesia jang dituduh melakukan ge 
takan2 subversif. 

Dikabarkan selandjutnja, bah- 
wa gerakan orang2 Belanda di 
Australia itu mendapat bantuan 
dari seorang pengatjara terkemu 

Inggeris di daerah Port Said, 

Ia tak 
berapa 

terhadap orang2 Mesif. 
hendak mengumumkan 

Port Said jang ditangkap, - tapi 
dikatakannja bahwa mereka itu 
adalah anggota2 ,,Ichwanul- Mus 
limin.” 

: Dikatakannja bahwa -— orang? 

para militer rahasia” dan bahwa 
mereka menjimpan ,,alat2 sen- 
djata dan peluru2 dalam djum- 
iah2 jang besar.” 

Peringatan harian resmi 
Mesir. 

Sementara: itu harian resmi 

den Rechnitz ini para pembesar 
militer Sovjet melakukan tindakan 
tindakan untuk mendjaga supaja 
tapalbatas Austria dihormati. 
(Antara). 

djumlah orang Mesir penduduk Djaksa Agung 

" Perintahkan 
        

  

Ambil Tindakan Tkd. 
Penjerbu2 Harian 

-sPatriot“ 

KEPALA  Djawatan Resers 
Pusat Mr. Senoadji atas pertanja- 
an menerangkan..Saptu siang ke- 

   

       
Mesir ,,Al Gombouria” hari Sab 
tu memperingatkan bahwa lam- ' 
batnja penarikan pasukan? Ing- 
gris-Perantjis dari Port Said da- | 
pat meletuskan perang dunia 
ke-3, | 

Diperingatkannja, bahwa But- | 
Jer (acting perdana menteri Ing- | 
gris) haruslah ingat bahwa peme | 
rintah Mesir tidak akan mengi- | 
djinkan soal pembersihan Teru- | 
san Suez mengjadi object tawar | 
menawar dan bahwa penarikan | 
pasukan2 jang menjerbu itu 
tidak boleh dihambat. 

Achirnja harian itu menegas- 
kan lagi tuntutan Mesir, bahwa 
penarikan pasukan2 itu harus di 
selesaikan dalam waktu beberapa 
hari sadja. $ 5 

Orang2. Inggris dan Pe- 
ranijis akan diusir dari 
Mesir. 

Dalam pada itu kementerian 
luar negeri Inggris hari Sabtu 
menerangkan bahwa Mesir sudah 
memutuskan untuk mengusir se- 
mua orang Inggris dan Perantjis 
jang masih berdiam di Mesir da 
lam seminggu atau sepuluh hari 
ini. , 

Informasi itu diperoleh dari 
pemerintah Swiss jang mengurus 
kepentingan Inggris di Mesir sz 
djak Mesir memutuskan  hubu- 
ngan. diplomatiknja dgn Inggris. 

Menurut kementerian ' Inggris 
tadi, kementerian: luar negeri 
Swiss telah menerima laporan. 
dalam mana dikatakan bahwa 
semua orang Inggris dan Peran- 
tjis di Mesir akan diusir dalam 
waktu seminggu atau 10 hari ini. 

(Antara-UP) 
Menon berusaha supaja 
Inggris-Perantjis-Israel Ic 
kas kelular dari Mesir. 

Sementara itu India di PBB 
hari Sabtu berusaha supaja poli- 
4 PBB dengan tjepat bekerdja 
sepenuhnja “di Mesir dan pasu- 
kan-pasukan Inggris, Peranijis 
dan Israel bisa ditarik dari Me- 
sir. dengan tjepat djuga. 

Krishna Menon telah merobah 
resolusi jang menuntut segera di 
tariknja pasukan2 ketiga negara 
radi dari Mesir supaja resolusi 
tu disokong djuga oleh Eropa 
Barat. Amerika Serikat jg Djum- 
'at petang masih ragu2, Sabtu 
pagi telah memutuskan untuk 
menjokong resolusi jg diadjukan 
cleh 21 negara A.-A. itu, diro- 
bah atam tidak. (Antara-UP)   
PERISTIWA pembunuhan ke- 

djam terhadap seorang ibu dan 4 
orang anak2nja jang masih ketjil 
jang terdjadi beberapa waktu jg 
aalu didaerah Kebajoran Baru 
(Djakarta) dan jang telah meng- 
gemparkan masjarakat ibukota, 
kini setjara berangsur2 telah da 
pat dibikin terang oleh pihak po 
lisi, dengan tertangkapnja seorang! 
jang dituduh keras telah melaku- 
kan pembunuhan kedjam itu, bah-! 
kan kini telah mengaku terus te' 
rang kesalahannja. 

    

Menurut “keterangan Kepala! 
Res. Krim. Kepolisian Djakarta | 
Raya P.K.B. Sa'ud,- orang jang! 
dituduh keras termasuk diantara   ka di Sydney, Mr. Melville.   

  

   
    

    

(Antara). bunuhan kedjam itu, sesungguhnja 
mereka jang telah melakukan pem 

  

tsb. 

pada ,, Antara”, bahwa pihak 
djaksaan Agung menartih perhati- 
an sepenulinja terhadap terdjadi- 
nja peristiwa penjerbuan oleh pi- 
hak mahasiswa? di Medan terha- 
dap kantor harian Patriot 
kota itu. 

Untuk mengetahui hal2 sesung- 
guhnja dan duduk perkara sekitar 
terdjadinja peristiwa penjerbuan 
itu, Djaksa Agung telah mengirim 
kan kawat kepada Pengawas Ke 
Gjaksaan setempat di Sumatera un 
tuk minta pendjelasan? sekitar 
peristiwa itu serta menginstruksi- 
Ikan supaja — djika terdapat alas 
an?nja — mengambil tindakan? 
sebagaimana mestinja. 

Mendjawab pertanjaan selandjut 
nja Mr. Senoadji terangkan, bah- 
wa pada pokoknja Kedjaksaan 
Agung tidak dapat: membenarkan 
dilakukannja tindakan main  Ha- 
kim sendiri oleh sesuatu pihak 
seperti jang terdjadi terhadap ha 
rian ,,Patriot” itu. 
Sebagaimana diketahui, penjer- 

buan tsb. berpokok pangkal pada 
adanja suatu tulisan dalam hariai 

sekitar soal ,,perplontjoan” 
mahasiswa2 Universitas Sumatera 
Utara, jang telah menimbulkan 
reaksi hebat dan berakibat diser 
bunja kantor harian itu oleh se- 
djumblah besar mahasiswa dan 
plontjo. Kerugian akibat penjerbu 

“ Idapest jang terdengar di Wiena 

  an itu ditaksir berdjumlah Rp. 
200.000,— (Antara). 

Harga : Sigaret Akan 
Dinaikkan Dgn 50 pCt. 
“Kingston” - ,,London” & ,,Banner" Akan 

Berharga 
MENTERI PEREKONOMIAN Mr. Burhanuddin mene 

rangkan, bahwa dalam waktu jang singkat harga rokok sigaret 

palkan kedutaan Yugo di Bulapest, telah memburukkan hu 
bungan antara Yugoslavia daa Uni Sovjet. 

Nagy jg mentjari perlindungan 
politik di kedutaan Yugo, malam 
jg lalu telah meninggalkan kedu 
taan itu. untuk pulang kerumah 
nja, tetapi ia tidak tiba disana. 

Menurut pihak Yugo, Imre 
Nagy telah ditangkap oleh pihak 
Sovjet sewaktu ia meninggalkan 
kedutaan Yugo di Budapest ma 
lam Kemis ig baru lalu itu. 

Pengumuman Radio Bu- 
dapest.. baya denis tah 

alam Sabtu siaran Radio Bu 

Libanon Mau 
Dikatjau 

Ada Renijana2 Beru 
Pakt Baghdad Thd “” . 

Blok Arab '. 
PERDANA MENTERI Hussein 

S. Suhrawardy dari Pakistan. me- 
ngatakan di Karachi setibanja 
kembali dari konperensi di Bagh- 
dad dgn para pembesar 

   
Irag dan Iran (anggota? 

mengumumkan bahwa Imre Nagy Baghdad) malam Saptu mengati 

dan 'katwan2nja telah bertolak ke 
Rumania.  Diterangkan bahwa”2 
minggu jl. Nagy ,.minta idzin ke 
pada, pemerintah Hongaria supaja 
boleh pergi kesuatu negara Sosia 
lis lain”. Sesudah ada persetudju 
an antara pemerintah2 Hongaria 
dan Rumania, maka Nagy cs ber- 
tolak Djum'at jbl. 

Sementara itu Pemerintah Jugo 
slavia hari Sabtu menuntut supaja 
pemerintah Hongaria membebas- 
kan kembali Imre Nagy (bekas 
PM Hongaria jang sampai achir2 
ini mendapat perlindungan politik 
dalam gedung kedutaanbesar Jugo 
slavia di Hongaria) dan membo 
lehkannja pulang kerumahnja di 
Budapest dengan bebas. 

Nota resmi Jugoslavia tsb. mem 
bantah keterangan pemerintah 
Hongaria, seakan-akan Imre Nagy 
dan kawan2nja jang tadinja men 
dapat asylum dalam kedutaanbe 
sar Jugoslavia ,,atas kemauan sen 
diri" telah pergi ke Rumania. 

Seterusnja nota tsb. menuduh 

kan bahwa .di Timur Tengah ada 
suatu. usaha untuk menimbulkan 
kekatjauan, chaos: “dan sebversi. 
sLibanon ditekan dari dalam dan 
jaar”s , 
Atas pertanjaan pers, apakah ne 

gara2 anggota Pakt Baghdad itu 
telah minta supaja Amerika Se- 
rikat dan Inggris irim 
alat2 sendjata untuk Libanon, gu 
na menguasai keadaan disana”, 
Suhrawardy mendjawab: ,,Lib 
non patut menerima bantuan sepe 
nuhnja'". 
Seterusnja ia mengatakan bali- 

Wa ,uang asing dihamburkan di 
Timur Tengah: bom? dan bahan2 
peledak lainnja telah dibagi-bagi- 
kan: kampanje penghantjuran dan 
pembunuhan meradja lela disana". 

Berita Reuter dari Beirut me- 
ngatakan bahwa menurut ketera- 
ngan sumber2 jang berdekatan de 
ngan pemerintah Libancn  Djum 
'at jbl., alat2 pemerintah Libanon 
telah berhasil membongkar suatu 
.skampanje teror terhadap ge- 
dung2 kepunjaan Inggris gan Pe 
rantjis, dalam mana terlibat: atase 
militer Mesir”. Ta 

   

        

Sumber tsb mengatakan seterus " 
nja bahwa kampanje serangan2 
dengan bom dan granat terhadap 
gedung2 Inggris-Perantjis itu su-   bahwa pemerintah Hongaria telah 

mentjiderai djandjinja jang tertjan 
tum dalam persetudjuan ' dengan 
pemerintah Jugoslavia, supaja Na! 
gy dil boleh bebas pulang 'keru-! 
mah mereka masing2 di Budapest. 

(Antara). 

| 

  

Rp. 4,50 

jang dibuat didalam negeri jang harganja Rp. 3,— akan di 
naikkan mendjadi Rp. 4,50, atau dengan 5046. Tindakan ke 
naikan harga rokok itu disebabkan karena berlakunja kenaikan 

dah berlangsung selama 3 minggu 
JL, jakni sesudah kedua negara 
Barat ini mengobarkan agresi di 
Mesir bersama Israel. 
Dikatakan seterusnja bahwa 
kampanje “ini bertalian dengan 
»komplotan untuk menggulingkan 
kabinet baru Libanon, jakni kabi 
net Sami as-Soln” jang Sikapnja 
menjebal dari sikap negara? Arab 
pada umumnja. Dalam mengha- 
dapi agresi Inggris-Perantjis. 
Seterusnja dikatakan bahwa se- 

djak malam Rabu J.le sudah ada hampir 200 orang jang ditangkap, 
dan polisi berhasil menemukan se 
buah peti alat sendjata dan ba- 
han-bahan peledak dikota Beirut 
jang disembunjikan. Penggeleda- 
han-pengeledahan masih terus ber 
langsung. 
Sementara itu AKP mewartakan 

dari Damaskus, bahwa seorang 
djurubitjara militer Syria ' malam 
Saptu mengumumkan dimuka tjo- rong radio, bahwa pembesar-pem 
besar Syria telah berhasil menji- 
ta alat2 sendjata dalam djumlah 

Turki, « 

TPI untuk impor tembakau virginia dari 507o (naik dengan 
19070). 

Menurut keterangan Menteri, 
alasan kenaikan TPI itu dimak- 
sudkan untuk memberikan pro- 
teksi kepada para petani temba- 
kau didalam negeri, sehingga 
harga tembakau virginia dalam 
negeri tidak mengalami saingan 
jang hebat. Tagi dengan . harga 
tembakau virginia impor. Dengan 
proteksi tadi, pemerintah meng- 

negeri kwalitet terbaik 
berlakunja kenaikan TPI 
impor virginia, tertjatat Rp. 45,- 
per kg, sedangkan harga temba- 
kau virginia impor pada waktu 
itu adalah Rp. 25.-— per kg 

wa kenaikan harga rokok 

jang besar, ,,jang — sajang seka- 
li — berasal dari salah satu ne- 

III Orang Te 
wasAkibatK.A 
Keluar Rel 

111 ORANG diketahui telah 

Harga tembakau virginia dlm 
sebelum 
untuk 

Dapat ditambahkan disini, bah 
jang 

berharga Rp. 3,— per bungkus 

Algodjo Kebajoran Baru Tertangkap 

antara lain mengenai rckok si- 
garet 'Lancer', "Banner, ,King- 
ston,” "London. (Antara) 

harapkan agar. supaja para pe- 
tani tembakau lebih giat lagi me- 
nanam tembekaunja. 

menurut P.K.B. Sa'ud, termasuk 
diantara sedjumlah orang fainnja 
jang djuga ditahan sedjak bebera- 
pa waktu dan kini masih terus 
ada dalam pemeriksaan2. 

sudah ditangkap sedjak beberapa 
waktu jang lalu. Tapi sedjak masa 
ditangkapnja, 4 dia terus-menerus 
memungkiri segala tuduhan, dan 
baru sekarang ini, setelah peme 
riksaan terhadap dirinja' berdjalan 
selama Lk. 1 bulan, memberikan ' Sebagaimana diketahui, 5 djiwa 

tewas dan 84 orang lagi menda 
pat luka2, waktu keretaapi-tjepaf 
Madras-Yutikorin (India selatan) 
tergelintjir dari relnja, pada dja 
rak 176 mil dari Madras, pada 
hari Djum'at pagi jl. Diantara 
mereka jang diketahui tewas ter 
dapat 26 wanita dan masinis be 
serta 2 stoker. g 

Seorang pembesar djawatan ke 
reta-api jg mengundjungi tempat 
peristiwa ini menduga bahwa 
diumlah orang jg tewas mongkin 

|Jebih besar lagi, apabila lokomo 
tif dan 3 gerbong ig djatuh ke 
dalam sair sudah diangkat, Ketji 

pengakuan terus terang kepada po 
lisi. 

Untuk kepentingan selandjutnja 
jang masih “dilakukan terhadap 
persoalan ini, pihak polisi belum 
bersedia memberikan keterangan2 
pandjang lebar sekitar soal itu, 
djuga belum dapat menerangkan 
nama dari orang jang sudah me- 
ngaku melakukan pembunuhan 
tersebut, latar-belakang pembunu 
han kedjam itu, siapa kawan2nja 
dan sebagainja. 

| Orang jang sudah mengaku itu, 

jang mati dibunuh setjara kedjam 
itu, ialah seorang wanita bernama 
Siti dan 4 anak2nja jang masih 
ketjil2, jaitu 2 laki2 dan 2 wani- 
ta, masing2 berumur 7 tahun, 5 
tahun, 3 tahun dan 4 bulan. Pem 
bunuhan kedjam itu terdjadi pada 
suatu malam hari disuatu rumah 
jang masih belum djadi betul dan 
jang ditempati wanita itu beserta 
suaminja 

dan bertugas mendjaga rumah2 jg 
belum selesai 
ngun kebajoran Baru, 

lakaan ini terdjadinja waktu ke 
reta-api hendak menjeberangt se 
buah djembatan: lok dan 7 buah 
gerbang jg berkapasitet 300 pe 
numpang djatuh dari lereng. 

ANDRE MARTY MENINGGAI. 
DUNIA. 

Andre Marty, salah seorang to 
koh penting Partai Komunis Pc 
rantiis sampai ia dipetjat dari 
partainja 2 tahun jl, telah me 
ringgal dunia Kemis il. didekat 
Toulouse. Marty mentjapak-usia 
70 tahun, 

jang mendjadi mandor 

sama sekali diba- 
(Antara).   
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Penerbit : N. V. Suara Merdeka” 2 Naga At Nk 
Renjelenggara : “Hetami : Iirresyden Yes Alamat : Dil. Merak (Purwodinatan Utara) 1la Presiden Me- 
Tilpon # 2. aa Semarang 3 In ngesahkan 

Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg Il roro Dan “Webild ora HARGA LENGGANAN: Te Ketua Dan Sa 
DLM. KOTA: Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13—$/| Ket Konstituente || 
LUAR KOTA : ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— hi megan an aa Bandai Tan pena Suara Merdeka”/s) Se Pa MN hari Djum'at jang “disampaikan 
»Suara Merdeka Minggu : Pp. 14,— & Rp. 3, 2 Rp. 17,— kepada Ketua sementara Konsti- Harga Advertensi ..,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm-kolota. ada Ebi: Kidwen menjutakan ETJERAN': »Suara Merdeka” Rp. 0,75. Minggu Ini” Rp. Lb Ni pengesahan ata SA kan 
maa mmm Lana . 4 “3 Wilopo (ERD: dag an 

$ pr TN “ : iI2 Ketua, jaitu: Prawoto 1 ang 

Kabar Kota ,Mr. Sutarmo Wa. (kwssmio (Mosiumi), Hi. Fatur AA Na S1 £ . Ikachman Kafrawi (NU), Dr. Lei- 
aa skil Ketua": PP D3 Ea (Parkindg, 1 Sakkaag 
20 ORANG TENAGA? TEHNIK | & Td d dan nj. Hidajat Ratu » BARU" DI DJAWA N.U. - Masjumi-Katolik | Aminah (PKD, : 
Dalam minggu ke-4 ini,telah ber 

ada di Djawa-Tengah untuk sela- 
ma Ik. 10 hari rombongan tenaga2 
tehnik jang baru sadja lulus dari | 
kursus tehnik jang diadakan oleh 
LDjawatan Pengawasan Perburuhan 
Pusat Djakarta. Di Djawatengah 
ini rombongan jg terdiri dari 20 
orang tehnik itu bermaksud mem 
perdalam peladjaran praktek pada 
perusahaan2 minjak “BPM dan 

TinggalkanSidang Wak- 
tu Pemungutan Suara 
MENGENAI kelandjutan sidang 
leno DPRDP Propinsi Djawa 
Nah jang berlangsung dalam 
suasana hangat pada Djum'at pagi 
ketika membitjarakan soal Wakil! 
Ketua PPD sebagaimana telah di 
kabarkan, lebih landjut” dapat di   PTMRI di Tjepu, 

kapok, pemintalan benang, perusa 

haan pelajaran jang ada 1 
Djawa-Tengah lainnja. 1 

Setelah penindjauan selesai me- 
reka segera ditempatkan dipelba- 
gai daerah seluruh Paper. 23 
nurut, kedjuruan masing2 jang ta- 
dinja” ditempuh, Patut -ditambah- 
kan bahw: rombongan tenaga2. 
tehnik tsb. adalah angkatan per- 
tama jang lulus dari kursus teh- 
nik itu jalah 13 dari bagian meka 
nik dan 7 bagian listrik. Lama 
kursus DPPP tsb., 2 tahun. 

acIa 

! 

PELANTIKAN P.P.D. KAB. 
SEMARANG. £ 

Pada tg. 23 Nopember djam 
10.00 pagi bertempat dipendopo 
kawedanan Salatiga telah dilang- 
sungkan upatjara pelantikan P.P. 
D. (Panitya Pemilihan Daerah) 
Kabupaten # Semarang, dihadliri 
oleh para anggauta D.P.R.D. 
Kabupaten Semarang, pendjabat2 
Tritunggal (Pamong Pradja, Poli 
si, Tentara) dan wakil2 organisa- 
si setempat. “Setelah surat pengang 
katan dibatja oleh sekretaris-dae 
rah, kemudian para angauta diam 
bil sumpahnja oleh Bupati Sema 
rang menurut Agamanja masing2. 
Kemudian pidato2 sambutan diu- 
tjapkan oleh Bupati, Ketua DPR 
D Kab. Semarang, dan wakil-ke 
tua PPD. Adapun susunan PPD 
Kab. Semarang sebagai berikut: 
Ketua, Bupati Kepala Daerah, Oe 
tojo Koesoemo: wakil-ketua R.D. 
Ronojoedo (N.U.): angauta2 Soe- 
wandi Martosewojo (P.K.L), At- 
mosoewito (P.N.L), Moh. Kadar- 
isman (Masjumi), R.S. Moeljono 
(P.I.R.-Wongso), D.L. Talip (Par 
tai Katholik). 2 “ya : 

KEKEKEKKEEEKK KEKE 

KES. INDONESIA AKAN BER 
HADAPAN DG. KES. RUSSIA 

Menurut laporan dari panitia 
penjeleapgara Olympiade di Mel 
bourne Minggu malam jbl. bah- 
wa kes. nasional Indonesia akan 
berhadapan dengan kes. Russia 
hari Kemis jad. Seperti diketahui 
hari Sabiu sore kes. Russia te- 
lah dapat mengalahkan kes. Djer 
man dengan angka 2—1. 
BA 

  

DJUANA 
DIHUKUM KARENA PER- 
BUATANNJA SENDIRI 

Berita terlambat disampaikan 
kepada kita menjatakan, bahwa 
menurut keputusan hakim Penga- 
dilan Negeri di Pati baru2 ini, 
kepada .Bastro Basrun dari kamp. 
Kauman - Djuana, telah didiatuhi 
hukuman selama 8 th. pendjara 
karena dipersalahkan telah: mem- 
bunuh,isterinja sendiri. 

Djuga telah didjatuhi hukuman 
pendjara selama 5 th. kepada Soe 
pardi dari Doropajung Djuana, jg. 
dipersalahkan telah menganiaja 
sampai mati terhadap Masoekin 
pada tgl. 15 Maret 1956. Sebab 
musababnja karena soal djaitan, 
karena kedua orang tersebut beker 
djanja sebagai tukang 'pendjahit. 

  AA PP 

— HARGA EMAS. 
Chusus utk. “Suara Merdeka” 

SEMARANG, 23 Nop. 1956: 4 
PA karat» daan Rp. 49,— 

beli". .. Rp. 48,— 
22 karat: djual... . Rp. 45,— 

mei unair Rp. 43,— 

  

Utk. harga emas Djakarta, Me- 
dan dan Luar Negeri, hari ini 
kami tidak menerima tjatatannja. 

Tap palang Huda 
Kena rena - hg 

TERIMA PEKERDJAAN 
REPARASI-. 

SEPATU dan BARANG2 
dari KULIT. 

AGEN SEPATU 

       
  

  

BODJONG 39/I Tel. 1218 SEMARANG. 

  

    
N. V. STOOMVAART MAAT- 
SCHAPPY ,,NEDERLAND” 

mempermaklumkan kepada parz 
penerima muatan, bahwa : 

m.8. ,, BILLITON“ 
pada tgl. 24 Nopember 1956 te- 
lah masuk pelabuhan Semarang 
dengan muatan dari Europa. 

    

  

paberik2 gula, |wartakan bahwa sesudah dischoxs 
pada djam 10.15 untuk beberapa 
waktu lamanja, sidang buka kem 

tbali dan pertama? , a berbitjara wa 
kil fraksi PNI jang mengemuka- 
kan hasil pertemuan fraksi sela 
ma -sidang dischors itu. Kemudi- 
an Ketua sidang menawarkan dua 
'matjam tjara untuk menentukan 
Wakil Ketua PPD. 
Kedua matjam tjara jang dita 

warkan oleh Ketua dan harus di 
pilih salah satu oleh sidang jakni: 
1, Menerima pentjalonan dari PPL 
jalah Supangkat Brotohardjono 
sebagai Wakil Ketua PPD, dan 
2. Mengadjukan 2 tjalon jang ter 
Giri seorang jang ditjalonkan PPD 
ditambah” seorang lagi, dan si- 
dang nantinja memilih seorang 
Gdiantaranja. Fraksi N.U. jang ti- 
dak menjetudjui tjara jang dike- 
kemukakan oleh Ketua itu, pada 
waktu itu meninggalkan ruangan 
sidang dan kemudian diikuti pula 
oleh fraksi2 Masjumi dan Katho 
lik jang djumlahnja 17 orang. 
Sidang diteruskan dengan 32 ang 
gauta jang sebagian besar terdiri 
dari fraksi PNI dan PKI, dan 
memilih tawaran jang kedua dari 
Ketua tadi. 

Tjalon2 jang diadjukan - untuk 
djabatgn Wakil Ketua PPD jakni 
Supangkat Brotohardjono (jang 
ditjalonkan oleh PPD) dan Mr. 
Sutarmo Atmodiprodjo (PNI) jang 
ditjalonkan oleh sidang. Setelah 
dilangsungkan suara dalam si- 
dang DPRDP itu, ternjata 32 ang 
igauta tadi semuanja memilih Mr. 
Sutarmo untuk menduduki djaba 
tan Wakil Ketua PPD Propinsi 
Djawa Tengah. Selesainja pemi- 
lihan ini fraksi2 jang tadinja me 
ninggalkan sidang lalu duduk kem 
bali ketempatnja semula dan si- 
dang melandjutkan lain atjara. 
Hari Saptu tgl. 24 Nop. anggau- 
ta2 PPD dilantik. oleh Gubernur 
didepan sidang2 DPRDP propinsi 
Djawa Tengah. 

PURWOKERTO 
MENGADAKAN TINDAKAN 

$ ISTIMEWA 
Dari Kepala. Dinas Pertanian 

Rakjat Karesidenan Banjumas di 

Dinas Pertanian Rakjat Karesi- 
denan Banjumas disamping ren- 
tjana biasa diadakan tindakan2 
istimewa, terutama jg ditudjukan 
didaerah2 minus. Tindakan tsb. 
a.l. penanaman karang kitri utk 
nenyegah tanah tarut, menjubur 
san tanah dan membuka tanah 
kosong untuk ditanami : dengan 
bahan2 makanan, sedang “intuk 
tanaman padi selain diadakan 
pemakaian rabuk Z.A. djuga di 
adakan perluasan tana yang Pp: 
djenis bengawan dan si-gadis jg 
produksinja lebih banjak "dari 
bibit djenis biasa dan kebak.ter 
hadap hama mentek. FA 

Untuk pemberantasan - tikus 
oleh Dinas Pertanian Rakjat dan 
Pamong Prodjo diadakan gera- 
kan penangkapan tikus jang di 
'akukan oleh penduduk dengan 
setjara gropjokan dan diadakan 
peratjunan dengan obat posfor. 

Selain dari itu oleh Dinas Per 

   

Dalam kawatnja itu djuga, Pre 
siden :memberikan kuasa penuh 
kepada Ketua Konstituante un- 
tuk melakukan penjumpahan 
atau pengambilan djandji dari 
anggota2 Konstituante jang sam 
pai hari Djumaat belum disum- 
pah atau mengu'japkan diandji. 

sah'-— 

  

Rahasia ,, Tusuk Paha | 
| Gac 

Mulai Terbongkar ? 
Daorang Taun Belanda », Ketangkop Ba- 

Timbulkan Rasa Tjuriga Mentjurl- 
gai Antara Suku2 — Djuga Ada Wanita 

00. Jang Tusuk Lelaki Tua Bh 
 SEORANG WARGA negara Belanda — bernama Rudolf 

'chreyner, umur 20 tahun dan bertempat tinggal di Gubeng 

is" bi Sarabaja 

      

  

Amerika Tahu Ra- 
— hasia? Inggeris? 
Code2 Jg Sangst Rahasia Dari Inggris- 
Perantjis-Israel. Tertangkap! Oleh Angk. 

000. Udara Amerika? | 
SEORANG ANGGOTA parlemen Inggris dari partai bu 

uh pada hari Kamis menjatakan, bahwa Amerika 
mengetahui tjeritera lengkap tentang latar belakang dari kon 
Ek di Timur Tengah, karena angkatan udara Amerika te-' 
(ah menangkap code2 jang sa ngak 27. jang diperguna- 

srael. (can oleh Inggris, Perantjis dan 

Serikat 

  

Olympiade Keel6: 
3 

  

Maridjo Dan Okamona 
Matjet Pd. 1,88 Meter 
Tak Bisa Ikut' Dim (Kwalifikasi — Record 
Zatopek 10.000 Meter Dan Lempar. Tja- 
“ kram Wanita iDiperbaiki —J. Gozal 

Hanja Startnja Jang Baik 
DALAM RANGKAIAN perlombaan Olympiade ke XVI, 

(ul seorang wanita bernama S.C. Caroline pada mukanja de 

1g. Tengah 1/12, Surabaja, bari Kemis telah dikedjar dan ter. 
angkap oleh orang banjak, korena diketahui ja telah memu 

gan menggunakan. sebuah bilah. Pemukulan itu terdjadi d' 
Ijalan Achmad Djais. Caroline bertereak dan ketika Rudolf 
Schreyner melarikan diri terus ia dikedjar oleh pengendara2 
|setjak dan orang2 jang sedangdidjalanan dan telzh dapat di 
tangkap di Genteng Besar (kira2 djarak 399 meter). 

Segera Schreyner diserahkan 
kepada polisi seksi IV dimana 

  

' Didalam madjlis rendah “pada 
hari Selasa jang akan datang, se- 
orang ahli -politik George Wigg 
akan bertanja kepada pemerintah, 
langkah2 apa jang kini sedang 
dilakukan, karena angka2 dan co- 
Je-code (sendi) jang diperguna- 
kan oleh kementerian luar negeri 
dan angkatan udara kini sudah 

botjor. . 

|kongkalikong antara Inggris dan 
madjlis. rendah tentang  adanja 

Israel, sebelum Israel menjerang 
Mesir, pada hari Kamis menga- 
takan kepada wartawan Reuter 
bahwa sandi2 dan angka2 telah 
diketahui oleh" komando penjeli 
dik angkatan udara Amerika Sz 
rikat. Amerika djuga telah me- 
nangkap sandi2 Perantjis dan 
Israel. Diduga. bahwa hal itu ter 
diadi sebelum Israel menjerang 

sedjak tanggal 22 Nopember malam, telah | dimulai antara 
lain dengan Basket-Ball, Anggar dan mendajung. Kemudian 
tanggal 23 Nopember pagi, di- Mains stadium, telah dimulai ' 
pula atletiek, jaitu lontjat tinggi Putera, dan lempar tjakram 
wanita dan sore harinja dilanajutkan dengan babak finale, 
Mulai djam 10.00 waktu setempat, penonton2 telah memban 
djiri stadion jang djumlahnja Ik 260.000 orang. 

Amerika Serikat. Dari gelang- 
gang Basket Ball dapat diberita 
kan bahwa regu Uruguay menji 
sihkan regu Bulgaria dengan sco 

Saat itu pertandingan2 (perlom 
baan) dimulai jang diatur setja 
ra rapi sekali dan menurut time 
schema. Para juri berpakaian uni 

  

Timbang terima dari Ketua se la ditahan dan diusut perkara- 

mentara kepada jang terpilih| 
akan dilakukan pada sidang Kon 
stituante Senin malam jad. Pt 

RAYA, IT 
SEMG. DIBATALKAN.” 

Hari ini dimuat iklan dari Pa 
nitya Pekan Raya 11/1956 Sema- 
rang jang menjatakan bahwa 
Undian Barang Pekan Raya II 
Semarang, dibatalkan. Mengenai 
keterangan? dan pendjelasan?nja 
para pembatja k'ta silahkan mem 
batja iklan tersebut: 
KONGGRES KILAT BAMA 
Serikat Buruh "BAMA" seluruh 

Indonesia akan mengadakan. kon 
gres kilat di Semarang pada tgl. 
26 s/d 28 Nop. j.a.d. Belum dida 
pat keterangan mengenai atjara? 
jang akan dibitjarakan Galam 
conggres .kilat itu. Untuk penje 
'enggaranja telah dibentuk Pani- 
tya jang diketuai oleh Suwatja, 
benulis I dan" II: Prawoto dan 
Sukistomo, bendahara Nj. Endang 

eomma 
UNDIAN PEKAN   

AS Sokong Resc- 

Ikong tuntutan dari 21 negara2 datang ke seksi IV untuk me- 

n'a. Kabarnja Rudolf telah me- 
ngaku hari itu ia memukul 2 
orang wanit, lainnja lagi. Polisi 
kini mengadakan seruan siapa2 
lang telah merasa dipukul ' de- 
agan bilah hari itu, djuga telah 
diserukan siapa2 jang telah per- 
n'h mendapat tusukans supai2 

lusi Blok A-A 
AMERIKA SERIKAT. bertea- 
tangan dengan Inggris dan Peran- 
fjis, hari Djum'at telah menjo- 

Blok Asia-Afrika jang ,menjeru- njaksikan apakah bukan Rudolf 
kan supaja semua pasukan2 asing 'tU jang telah melakukar perbu 
jang ada diwilajah Mesir ditarik atan-perbuatan tsb. 
kembali dengan segera, Dengan — Seorang anak bernrma  Ned- 

meniatak telah ditusuk dgn 
berang Ldjam dilehernja 'bagian 
kiri. 

menarik diri dari sebagian dae- 
rah terusan Suez sebelum pasu- 
kan istimewa PBB (UNEF) me- 
ngoper seluruhnja, maka madjelis | 

umum memasuki suatu babak 
baru dengan kemungkinan suatu 
perdebatan sengit jang pandjang 
jang akan menunda pemungutan 

Rahasia tusukan? mulai 
terbongkar ? 

Didapat keterangan pula, bah- 

wa Rudolf dalam pemeriksaan itu 
telah mengaku, bahwa masih ada   Wanuti dan beberapa pembantu. suara. kawan2-nja jang mengerdjakan 

  

ba Bongkar 
,Pravda" Tudah Tito Tjo- 
Tito Disindir Berusaha Mengoper Pimpinan 

Dari Tangan Sovjet | 
| RADIO MOSKOW hari Djum'at menjiarkan djawaban 

hal-hal jang serupa, sehingga de- 
nsan demikian akan segera dapat 
dilakukan pengusutan2 lebih lan- 
dut oleh iang berwadjib. Ada 
nencakuan2 lagi jang kabarnja 
sangat sensasionil, tetapi pihak 
iang berwadiib menganggap ma- 
sih sangat prematur utk diumum 
kan, karena pengusutan dan pe- 
nielidikan2 lebih landjut masih 
diperlukan, Sementara itu Rudolf 

Blok Sovjet 

pernjataan Inggris tidak bersedia: (6 '2hun), tetangga dari Rudolf 4 A.:D.: Sudah Diting-' Tag 3 i P c t 

Mesir. ,,Saja tidak ragu, bahwa 
mereka telah mengetahui sand'? 
Perantjis dan Inggeris dan mere 
ka mengetahui presis. apa jang 
dikemplotkan oleh Eden “dan 
kon"j2nja, termasuk penggunaar 
pesawat2 ,,Mystere” Perantj's. 

(Antara) 

Penjelesaian Masalah 

Pertanjaan ini didalam madjlis 
rendah rupa2nja akan didjawab 
oleh R. A. Butler jang kini se- | 
dang mewakili Sir Anthony Eden, | 
selama dia beristirahat di Jamaica. 

Wigg jang dalam minggu jang 
lalu telah membajangkan dalam     

ar —. hat Tinggi”: 
Werdenta dakan Fertemuan.IP gn" “Piendral 
Major Simatupang — Kol. Lubis 'Kirimkan 

»Surat Terbuka“ Jang Di-stercil 
HARI DJUM'AT siang felah berlangsung pertemuan an tara Presiden Sukarno dan Djenderal Major Simatupang di istana Merdeka. Apa jang telah dipersoalkan pada pertemu an ifu fiada didapat keterangannja jang resmi. Tapi dapat di duga, bahwa pertemuan tersebut diadakan berhubungan dgn perkembangan keadaan dalam Angkatan Darat waktu terachir ini. : 

paknja dari djauh (orang jang 
menindjau), seakan? ada stem- 
ming protes dsb.nja, maka itu di 

Sudah sampai ditingkat 

tinggi. : 
Seterusnja menurut keterangan 

form djas biru tu, dan tjelana 
abu2. : 
Keadaan pada sore harinja, ter 

njata lebih. menarik peran yan 
penonton penggemar atletiek dan 
ternjata menurut taksiran ada 80 
ribu orang penonto, lebih. Pada 
sore hari itu dapat diselesaikan 
sampai kepada finalenja, nomor 
nomor: Lari djarak djauh 10 ri 
bu meter, lontjat tinggi Putera 
dan Lempar  Tjakram Puteri. 
Hatsil2nia adalah sbb.: 

10.000 meter : Tk 
Djuara - pertama: Vladimir 

Kuts dari Rusia, dalam waktu. 
28 menit 45,6 dt. Kedua: Kovak 
dari Hongaria dalam waktu 28 
menit 524 dt. Ketiga: Laurenz 
dari Australia dalam waktu 2$ 
menit 53,6 dit. 

Waktu2 jang ditjapai itu ada 
lah dapat memperbaiki record 
Emile Zatopek pada olympiade 
tahun 1952. jang mentjatat wak 
tu 29 menit: 17 dt. 
Nomor lari 10.000: meter diiku 

ti oleh 25 orang pelari. Jang mer 
diadi favoriet adalah Kuts dari 
Rusia dan Gordon Pirie' dari 
Inggris, hingga lebih dari 21 
baan-ronde mereka berkedjar-ke 
diaran. Tapi Pirie tenjata nam 
pak lelah dan disusul oleh Kc- 
vak dan Laurenz. Perlu djuga di 
ketahui, bhw pelari dari Burma 

re 70—65, sampai waktu istira 

sebabkan karena konsternasi dan pada yonde ke IX. sudeh kesusu! 

hat Uruguay telah ' memimpin 
dengan angka 38—35. " 
Dalam pertandingan lain Dju 

maat malam regu Basket Ball 
Brazilia telah mengalahkan regu 
Chili dengan angka 79—59. Ke- 
dudukan pada waktu istirahat 
adalah 39—34. Dalam pertandi 
ngan ini pemain depan Brapilia 
Viamir Markez telah mentjetak 
27 goal, untuk regunja. 

Sementar, itu perlombaan ang 
gar floret babak pertama dalam 
pool A, Belgia telah mengalih- 
kan Unie Sovjet dengan angka 
9—7. Dalam pool B Italia telah 
menjisihkan. Columbi, dengan 
angka 9—0, - kemudian dalam 
pool C Hongaria telah mengalah 
kan Australia dengan 8—0. 

Dalam perlombaan pantja 
lomba modern untuk nomor ber 
kuda coss country 5000 M telah 
keluar sebagai pemenang perta 
m- G. Lambert dengan tjatatan 
waktu 9.32 detik dan mendapat 
angka 1070 bidji. Kemudian me 
njusul G. Danews djuga dari 
Amerika Ser'kat sert., Louis Lie 
re dari Argentinia masing2 de 
ngan bidji 1062 dan 1052. Da- 
am antar regu berkud., Amerika 
Serikat kembali menduduki tem 
pat teratas dgn bidii 3020 disu 
sul dengan Finlandia dgn bidji 
25125 dan sebagai pemenang ke 
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harian Partai Komunis Uni Sovjet ,,Pravda” terhadap pernja masih terus diperiksa. keterangan jang didapat, usaha2 (tidak djelasnja soal adanja pe- s?tu baan-ronde dan ini terpak tiga muntjul Unie Soviet dengan » 

peroleh keterangan, bahwa oleh-/—: 

taan Josip Broz Tito Presiden 

kannja di URSS. 

Kata ,,Pravda”, tuduhan Tito 
ini tidak benar. ,,Dalam kenjata- 

  

p 9 
3 tdi aa 

(ED UB 
SS SY LS 

  

SIARAN RADIO R.I.   
Semarang, 27 Nopember 1956. 

-Djam: 06.25 Frankie Carle. 06.30 
Irama Pagi. 07.10 Njanjian Mieke 
Telkamp. 07.30 O.H. Natsepa. 15.15 
Bunga Rampai Siang. 14.10 Ham: 
mond- Organ. 14.30 Orkes Progres 
sip. 17.00 Gelanggang Kepanduan. 
1780 Untuk Kanak2 Kita. 18.15 

:Krontjong Sendja. 18.30 Serba ser 
“bi A.P. 1845 Krontjong Sendja 
(landjutan). 19.30 Carry dgn  ka- 
wan2nja. 19.50- Suara Bersama. 
20.30 Laporan Olympiade ke 16: 
21.00 Dunia Olahraga. 21.15 Kicne 
ngan Mawarsari 22.15  Kfenengai 
Mawar Sari (landjutan).i28.30 Pe- 
nutup. . 2 

Surakarta, 27 Nopember 1956. 

Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 
Urap sari pagi (landjutan). 13.10 
Konsert Siang. 13.40 Rangkaian 
Lagu2 Barat. 14.10 Rajuan Siang. 
17.00 Dunia anak2. 17.40 Varia Dja 

Ketika ditangkap oleh pendu- 
Komunis Jugoslawia, bahwa kultus perseorangan 
orang seseorang jang telah timbul di Uni Sovjet itu adalah aki 
bat daripada seluruh sistim Sosialisme sebagaimana dipraktek 

annja, kultus perseorangan meru-' 

Jugoslawia dan sekdjen. Liga 
(pemudjaan   

pakan. pertentangan jg amat me- . 
njolok mata dengan seluruh sistim 
Sosialis Sovjet. Djustru karena 
mendasarkan diri atas sistim ini- 
lah maka para pemimpin Sovjet 

Idapat meluntjurkan  perdjoangan 
melawan kultus perseorangan dan 

:Ididalam waktu singkat sadja da- 
| pat melenjapkan akibat2nja.” 

Mengenai ,,perbedaan-perbedu- 
an jang bermanfaat disepandjang 
djalan jang menudju kepada per 
kembangan - Sosialisme diberba- 
gai-bagai negeri”, Pravda menu 
lis bahwa ,djalan jang ditempuh | 
Jugoslawig kearah Sosialisme itu 
sungguh 
djalan”. Dikatakan - 
bahwa Partai Komunis Sovjet di 
masa depan seperti djuga dima 
sa,jang silam akan terus melaku 
kan politik kerdiasama dengan 
Liga- Komunis Jugoslawia atas 
dasar prinsip-prinsip  Marxis-Le- 
ninis da, untuk kepentingan rak 
jat-rakjat-bersaudara dari kedua 
negeri, sert,,-untuk mempertahan 
kan perdamaian dan demokrasi 
sosialis.” 

Tentara Sovjet “di Ho- 
ngaria. 

Mengenai tindakan2 tentara So 
“jet di Hongaria, Pravda menga 

bukanlah satu-satunja Ituk 
seterusnja . 

duk, Rudolf telah menaalami be- 
berapa pukulan. 

Excesnja mulai terdjadi. 
Berita tentang tusukan2 itu te- 

lah tersebar rata dikota Suraba- 
ia. dan timbullah tiuriga-mentiu- 
ridai antara suku dengan suku. 
golongan dengan golongan. Se- 
mula kabarnja jang mendjadi kor 
ban tusukan hanja anak2 sekolah 
gad's2 Tionghoa, tetapi segera 
terniata, bahwa “Giarum  tadiar 
iang ditusukkan itu sudah tidak 
laai memilih laki atau perempuan 
atau melihat kebangsaan.  Se- 
orang Tionghoa laki2 tua dika- 
barkan telah ditusuk oleh seorang 
wanita dipasar Genteng. 

Djika oleh organisator2-nja 
(diika itu ada) dimaksudkan un- 

menimbulkan kegelisahan, 
maka hal itu telah tertjapai. 
Anak2 sekolah sama takut ber- 
sekolah sendirian, orang2 wanita 
selat chawatir kalau pergi pasar, 
dan suatu peristiwa exces telah 
terdiadi "hari Djum'at akibat tiu- 
riga-mentiurigai itu. Diam 0900 
hari Dium'at dipasar Patjar Ke- 
ling 2 orang suku Irian telah di 
kepung dan ditangkap serta di 
pukuli oleh orang banjak sehing- 
ga mereka terpaksa harus di 
angkut kerumah sakit. Tidak ada 
satu orang dapat menjatakan de- 

tanian Rakjat ” Karesidenan Ba- wa Tengah. 17.59 Ruangan pemu ngan pasti, apa jang telah mere- 

untuk mentjari penjelesaian “atas 
kekeruhan2 jang terdjadi dalam 
angkatan darat pada waktu2 jc 
achir ini, tidak lagi terbatas pada 
KSAD dan pemerintah sadja. 
akan tetapi sudah sampai tingkat 
tertinggi, jaitu panglima tertinggi 
angkatan perang, presiden ' Soe- 
karno. 

Kebenaran dari keterangan? 
ini, tadi ditundjukkan kepada pe- 
ringatan2 jang diberikan oleh 
presiden Soekarno sendiri dalam 
tjeramahnja di Bogor dan di 
Bandung beberapa hari jg lalu. 
dimana dikatakan, bahwa dalam 
menghadapi keadaan2 .sulit pada 
waktu ini, kepada angkatan pe- 
rang diminta, Supaja mematuhi 
dan mentaati tindakan2 KSAD, 
pemerintah dan panglima terting- 
gi. 

| Dalam tjeramah2 presiden pada 
waktu2 jang achir ini, peringa- 
tan2 tsb. terutama ditudjukan ke 
pada' para perwira angkatan da- 
rat, dalam angkatan mana kini 
terdapat banjak kekeruhan2. 

Para politisi batasi diri. 
“Dalany usaha2 mentjari penje- 

lesaian dalam lingkungan angka- 
tan darat itu, para politisi sampa 
sekarang masih membatasi diri 
dalam mengemukakan pendapat2- 
nja. 

Dalam kalangan politisi keliha- 
tan keinginan mau menjerahkan 
penjelesaian itu kepada pemerin- 

sintah penahanan tsb. Kalau ada Sa memutuskan perdjuangannja. 

pjumas dalam bl. Oktober 1956 
il telah diadakan djuga pembe- 
rantasan ulat artona dgn derris 
ttepung) di Ketjamatan Nusawu 
ngu Tjilatjap sebanjak 1024 
pohon kelapa dan didaerah Adji 
barang pada bulan sebelumnja 
sebanjak 961 pohon kelapa. 
.KOLAM PETERNAKAN. 
Dari Kepala Dinas Perikanan 

Darat Daerah Banjumas 
oleh keterangan, bahwa 1 
Selaksanaan oantuan dari Dinas 
?'erikanan Darat Daerah Banju- 
mas kepada daerah jang terse- 
rang hongeroedeem didesa Wira- 
mastra turut Ketjamatan Bawang 
Bandjarnegara jg berwudjud ko- 
jam peterpakan ikan kini oleh 
penduduk didaerah tsb. telah di 
kerdjakan dengan memakan bia- 
ia sebanjak Rp. 10.090.— 

Seperti diketahui, / 
mastra adalah desa minus jang 
'enduduknja telah terserang hon- 
zeroedeem. Th 
Sementara dari itu - diterang- 

san Darat Daerah Banjumas kini 
ijuga sedang dibikin tempat pen 
|djualan ikan dipasar Bandjarne-, 
Igara dengan biaja sebanjak 
Rp. 6.000.— i 

TJIREBON 
KELANDJUTAN PEMERIK- 
SAAN HENDRIK DE BRAL 
Pengadilan Negeri Madjalengka 

dalam pemeriksaan perkara terdak 
wa Hendrik de Braal untuk keem 
pat kalinja baru2 ini, telah men- 

saksi jang semuanja bekas anggau 
ta gerombolan DI/TII. Dengan 
demikian saksi2 jang telah dide- 
agar mengenai perkara ini telah   ee LL ada 11 orang jang umumnja memJ Dalam rapat plenonja DPRD demikian ini, maka sudah  se- Panu MITATa 73 Oo | Seri keterangan memberatkan ter)Peralihan Purworedjo pada tg. patutnja pemerintah Sovjet me- Pa Di M Pe aa 'dakwa. Seperti pernah dikabar-|21 November telah dapat memi Peleng Aa Bea Re en at wia Dobrivoje Vidic kepada usa jual esin Djahit : Ikan, terdakwa Hendrik de Braal|lih anggauta2 untuk P.P.D. Pur- 308 Kadar). £ ha Hongari, di Belgrado. Kalau SINGER, "3 (warganegara Belanda) dituduh |woredjo jg terdiri dari 6 orang. mk han Manfaatnja bagi pem. : pemerintah Hongaria ternjata ti SIGNORE membantu dan mendjadi anggauta |Adapun :nama2 anggauta tsb. ia- bangunan,  masjarakat Sesialis, ' dak menepati djandjinja, maka Haa R : gerombolan DI/TII antara th. lah: Tanuds idjosumono (PNI) djika diserukan supaja negara2 ini bukan sadja berarti merusak EVE GREEN, 1050 25 1053 “didaerah” Madjat sebagai wakil ketua, K.H. Asihu- Sosialis melepaskan diri dari ,,ke persahabatan antara kedua nega LINDA s/ ea an ga Iri (NU) sbg anggauta, Pramono luarga negara2 Sosialis jang Ner- : “du daa sediar TT lengka dan daerah lainnja di Dja- (PKI) sbg Saba TA A. Hambali Saudara”. ' Tito dituduh hendak AN ae 6 2 Tanpa na | x Na ton Na j 5 13. g . Pen an dan alat Nan dikala mita diadu Lebar Anna anggauta, Su- Sp tg Mede ay Da, mag Tan 4 Png Ma Sesuai dengan persetudjuan ter 2 Mi agkn yaa 

E a £ . impi i an. | t i Pe jp ka pada led Desember ja Tar aah sekat anu Bae ppi da Manga sb, A8 Orang Idi Gi wa Harga murah — ongkos ringan. | San akan mendengarkan pula ketelguruh) sebagai anggauta. mudji Tito.sebagai penegak NBA |kut dengan sebuah bis jang dise Garansi memuaskan — 'Irangan2nja beberapa saksi lain-| Seperti diketahui, ketua P.P.D. Ma ng Bea Lap - | diaka, oleh menteri angkatanpe : silahkan datang. | V2 diantaranja saksi orang BelanJadalah Bupati Kepala Daerah. gara2 Sosialis lainnja, ,dan ham Tang Hongaria, Ferenc  Muen- 
BULUSETALAN G. INA - 257) Ya bersama Baden. Perhatian pu-|Pelantikan anggauta2. P: P. D. pir meripakan satudnja djalan jg nich: tapi seorangpun tak ada 

SEMAR ANG 1 blik terhadap sidang .pemeriksaan|Purworedjo masih belum bisa di harus ditempuh oleh hampir sega jang sampai ditumih masing2, 
Na : Ibaru2 ini tjukup besar.. tentukan. la negeri”. (Antara): : (Antara 

  

da pemudi. 18.15 Pak Wigjosoe- 
marsono dengan tjeriteranja. 18.36 
Irama Indonesia. 19.30 Pilihan Pen 
dengar. 20.30 Imbauan malam. 
20.45 Tjarakan. 21.20 Banjolan So- 
lo. 22.15 Banjolan Solo (landjutan). 
23.00 Penutup. 

Jogjakarta, 27 Nepember 1956. ' 
Djam 06.10 Bunga Rampai pagi. 

06.35 Permainan Frits Kreisler. 
06.45 Kwartet Irama. 07.20 Orkes 

diper- Dasi Arnaz. 07.30 O.M. Mataram : 5 aa 3 
sebagai 13.10 Tjlempungan Siang 1410 » Pernjataan marsekal Tito bahwa 

Tjlempungan Siang (landjutan)s »bantuan” jang telah diberikan 
00 Taman kanak2 17.40 Seni 

Suara Daerah Kalimantan Selatan. 
138.15 Siaran untuk A.P. Kita. 19.40 
Bahasa dan Sastra. 20.30 Fragment 
W.O. Mataram. 21.15 Obrolan pak 
Besut 21.30 Konsert Malam. 22.10 
Bisikan Carry dkk. 22.45 Renungan 
Malam. 23.00 Penutup. 

Djakarta, 27 Nopember 1956. 
Oo.H Djam 06.30 Rame Den- 

desa Wira- dang. 07.30 Orkes Kr. Irama Ma- Uni Sovjet bukannja menentang 
sa. 13.30 Suara Rosita dll. 14.19 
Alam Minangkabau. 17.00 Indo- 
nesia Tunggal Irama. 18:30 Tunas 
Mekar. 19.30 Menondang Melody. 
20.30 Laporan Olympiade ke 

kan, bahwa oleh Dinas Perika- 16. 21.15 Pilihan pendengar. 22.15 kali 
O.M. Sinar Medan. 23.00 Penutup. 

Tjirebon, 27 Nopember 1956. 
Djam 06.10 Langgam pagi. 06.35 

Maengket modern. 07.10 Vocalia 
(Barat. 07.40 Orkes Kr. Irama Ma- IS 
isa. 13.10 Samba Gembira. 13.40 

fakan bahwa ,,adalah kewadjiban 
internasional kami jg telah kami 
setudjui, untuk merintangi pema 
sukan Fasisme ke Hongaria, utk 
melindungi hasil2 sosialis kelas 
pekerdja Hongaria”. 

Seterusnja dikatakan bahwa 
bila ketertiban sudah dipulihkan 
di Hongaria, Sovjet tidak akan 
memaksakan supaja pasukan2nja 
boleh. ditempatkan di Hongaria.   
oleh pasukan? Sovjet kepada pe 

merintah. Hongaria itu suatu ke- 
salahan, berlawanan dengan ke- 
njataan2nja”. 1 

sBukannja tak mau di- 
: KARO PIL “3 
Sebagai djawaban terhadap kri 

tik Tito terhadap Partai Komunis 
“Sovjet, Pravda mengatakan bhw 

kritik, tapi apa jang menarik per 
hatian ialah semangat kritik dari 
Jugoslavia itu, semangat - jang 
sudah hampir lenjap sama se- 

dalam waktu2 belakangan 
ini”. Pravda berseru kepada. Ju- 
goslavia dan sekalian negara 
Sosialis”  supaja mereka bersatu 
atas dasar prinsip2 Marxis-Lenin- 

Dalam keadaan seperti sekarang 

tah dan KSAD. 
Seksi pertahanan parlemen ma- 

sih belum menentukan sikapnja 
: meskipun pemerintah dan KSAD 

Tang diketahui dan. melapor- telah memberikan keterangannja 
kan kepada iang berwadjib dan kepada seksi tsb. hari Kemis ma- 
telah mendiadi kurban tusukan lam. 
dengan herang tediam atu sudah Dalam hubungan ini. mosi jg 
agak baniak, diantaran'a adalah: diberitakan akan diadjukan di 
Pena pen kesekg : Bea parlemen, menurut berita2 jang 
tan Pati Pe Kah SA didapat bukanlah semata-mata 
tanch. Osi Dian Lan (50 tahun), mengenai Angkatan Darat, akan 

f tetapi terhadap kabinet dalam ke 

ka perbuat. Pihak jang berwadiib 
pun belum dapat melakukan pe- 
ngusutan terhadap 2 orang itu.   
Prnei Tee Na Oei Sing King. 5 
dsb. Diduga banjak pula iang ti Seluruhannja. 
dak melanorkan. Jang telah da Surat terbuka kolonel 
tang ke.RSUP diuga »di semen Zulkifli Lubis, 
tara orang: Tan Lian Hwsn. Ren Dalam pada itu suatu ,,surat 
ny Coenrand, B. Soerasno, Sin- terbuka” jang ditandatangani oleh 
tri dsb. (Antar3) - kolonel Zulkifli Lubis, telah ber- 

& : aa hari Djum'at malam, jang 
itudjukan pada semua rekan, 

ImreNagy Hilang? chususnja dari angkatan darat” 
PEMERINTAH Jugosiavia te- Gan djuga kepada pers. 

lah menanjakan setjara resmi ke Ssi surat terbuka itu pokoknja pada pemerintah Hongaria, me- menangkis tuduhan2 jang dikena 
ngapa bekas P.M. Hongaria Imre | Kan terhadap dirinja, dan ter- Nagy, Geze Losonzky dan Fe-|tanggal: Djakarta, 23 Nopember 

Donat dan 40 or Hon- (1956. : 
Tia Dino. Hun Bihan mon!" Sbtntiteebuka “ita Terdiri dari 

dengarkan keterangan2nja 5 orangij tapi 

Tapi,9 ini, dalam an Pan 23 “3 
ri ia. z ngobarkan kampanje keras  terha 

sanak 10 Palas? ag Te dap kekuatan? demokrasi Sosialis, 
Sidney Tirch. 18.35 Panti Pemu- Persatuan .segala kekuatan Sosia- 
da. 19.20 Tjiptaan Liszt. 19.20 lis adalah satu sjarat mutlak 3 Di 

Mutiara Berderai. 20.15 Orkes Kr. Kemukakan bahwa peristiwa2 di 
|Hasrat Menjala. 21.30 O.H. Nusan Hongaria itu sebagian ditimhul- 
itara. 22.15 Orkes Ketjapi. 23.090 Kan oleh kesalahan2 ,,jang dila- 
Penutup. “ kukan oleh pemerintah Nagy : 

ini kemudian ditunggangi 
oleh kaum reaksioner kontra-re- 
volusioner.  Seterusnja dikatakan 
bahwa disana telah terdjadi pem 

Orkes Kr. M. Sugi. 1410 

  

PURWOREDJO 
bunuhan2 terhadap penjokong2 re 

PANITYA PEMILIHAN gime' demokrasi, oleh kaum kon 
DAERAH. tra-revolusioner. Dalam keadaan 

dapat perlindungan politik dalam 
gedung kedutaanbesar Jugoslavia 
di Budapest tapi sedjak Kemis 
jl  meninggalkannju, — ternjata 
tidak sampai dirumah mereka 
masing-masing, 

. Ditegaskan bahwa pada tgl. 
21: Nov. jl. tertjapai persetudju 
an aniara pemerintah2 Jugosla- 
wia. dan Hongaria bhw orang2 
tsb. tadi setjara bebas boleh pr 
lang kerumah masing2. Seterus- 
nja  kantor-berita  Jugoslawia 
Tanjug menerangkan bahwa per. 
tanjaan ini tertjantum dalam se 
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DJALAN STADION SELATAN 72 — SEMARANG. 
ALAMAT UNTUK BIKIN BETUL KENDA- 

RAAN TUAN: 4 
MOBIL — VRACHTAUTO — SEPEDAMOTOR — 

.. SEPEDABERMOTOR — LAS ALUMINIUM DLL. 
DIKERDJAKAN OLEH MONTEUR JG BERPULUH 
PULUH TAHUN PENGA 
GARANSI PENUH — ON: 
JANG 

DJADI 
HARI BESAR DAN MINGGU BUKA 1 HARI. 
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LAMAN, 
GKOS MELAWAN — BUKTI 

  

Akan Timbul Situasi Sangat Genting 
Israel Tak Tarik Pasukannja Dari Gaza 

Bila 

2 lembar distencil serta selembar 
surat pengantarnja, jang memuat 
djuga tandatangan kolonel Z. Lu- 

dikatakan ,,djangan dilakukan di 
sini dan djangan sekarang selagi 
tustrum berdjalan” itu memang 
benar, dengan-alasan seperti di 
itas tadi. 
Demikian pendjelasan2 Kolo- 

nel Mokoginta Direktur SSKAD 
li Bandung jang maksudnja tidak 
membenarkan berita jang tersiar, 
bahwa ia telah melakukan protes. 

e (Antara). 

Pabrik Borg 
ward Tutup? 
MENURUT kabar jang belum 

dipastikan pabrik asemblering 
Borgward Udatin di Surabaja se- 
djak tg. 20-11 telah : ditutup. 
Pihak engurus pabrik tidak 
memberikan keterangan jg posi- 
tip, hanja- menjatakan, — bahwa 
pabrik tidak ditutup, melainkan 
buruh tidak dipekerdjakan kare- 
na memang tidak ada pekerdja- 
an. 5 

Tetapi sumber lain “ menjata- 
kan, bahwa masih, ada sedjumlah 
besar kendaraan? merk Borgward 
jang walaupun sedang ada dalam 
conservatoir beslag dalam pabrik 
maupun dipelabuhan? tetap ma- 
sih harus dikerdjakan oleh pa- 
brik itu dan memang diharapkan 
untuk “segera dikerdjakan - oleh 
pabrik tersebut utk para dealer- 
nj.a Dengan demikian maka pe 
kerdjaan sebenarnja banjak. 

Lebih jJandjut ,,Antara” menda 
pat keterangan bhw djuga Aupar 
(jaitu salah satu dealer jg menun 
tut conservatoir: beslag terhadap 
Udatin) telah digugat oleh salah 
seorang pemesan kendaraan jang 
minta diaminan sebesar Rp.1. 
000.000.—. Terhadap Aupar oleh 
Pengadilan djuga telah didjalan- 
kan conservatoir beslag, tetapi 
setelah pensitaan itu berlangsung 
1 hari, 'maka diangkat kembali, 
karena antara Aupar dan peme 
san telah ditjapai suatu kompro- 
mi. (Antara), 

Saudi Arabia Se- 
dia'Bantu'Jordan 
Kalau '- Perdjandjtan 
Inggeris'-:Jordan Su- 

. dah Dibatalkan 

RADIO BEIRUT malam 
Djum'at jl. menjiarkan bahwa 

Lontjat tinagi 
| Djuara pfrtama: Charles Du- 
mas dari A.S. tinggi” lontjatan 
2.12 meters djuara kedua: Porter 
dari Australia dgn tinggi lontja- 
tan 2.10 meter: djuara ketiga: 

Igor Kaskorov dari Rusia dgn 
tinggi lontjatan 2,08 meter. 

Para atleet2 kita ialah Maridjo 
dan Okamona, tidak dapat masuk 
finale dan diuga tidak dapat ma- 
suk dalam kwalifikasi (1,92 me- 
ter). Mereka gugur dalam lon- 
tiatan 1,88 meter, Maridjo pada 
mistar setinggi itu telah mentjo- 
ba sampai 3 kali, tetapi ternjata 
gagal. Demikian. pula Okamona 
gagal dalam 1 kali lontiatan, ka- 
rena waktu melontiat mistar 1,82 
meter, paha kanannja telah tera- 

sa .sakit. Disebabkan kurang 
warming up. Djumlah peserta da- 
lam nomor lonfiat tinggi ini ada 
32 orang. TON 

Lempar tjakram 
Djuara pertama: Olga 

va dari. Tjekoslowakia 
diarak 53,69 mt.: diuara kedua: 
Tigliakova dari Rusia dalam 
diafak 52,54 mt.: djuara ketiga 
Nina Onumarova dari Rusia da- 
lam djarak 52,02 mt. 

wanita, 

dalam 

Ketiga2-nja ini djuga- dapat 
memperbaiki record olympiade 
tahun 1952. : 

Pelari kita 100 en sdr. Go- 

Fikoto- 

Olympiade ini telah dianugerah- 
kan 5 gelar Olympiade : 

Vladimir Kuts (URSS) — Lari 
10.000 meter. 

Olga Fikotova (Tjekoslowakia) 
— Lempar tjakram wanita. 

Charles Dumas (AS) — Lon- 
tjat Tinggi. 

Charles Vinci (AS) — Kelas 
3antam Angkat-besi. 

Isaac Berger (AS): — Kelas 
Bulu Angkat-besi. 

Semuanja telah dianugerahkan 
IS medalli Olvmpiade : 
Amerika Serikat — 3 medali 

Fmas. “ 
Uni Sovjet — 1 medali Emas, 

3 medali Perak, 2 medali Perung 
gu. 

Tjekoslowakia —. 1 medali 
Emas. , - 

Austrahia — 1 medali Perak, 
1 medali Perunggu. 

Hongaria — 1 medali Perak. 
Iran — 1 medali Perunggu. 
Polandia — 1 medali Perung- 

gu. 
Rekor2 Olympiade jang sudah 

dipetjahkan adalah : 
Baru: 101060 m.. — Vladimir 

Kuts (URSS) 28:45.6 menit: La- 
ma: Emil Zatopek (Tjekoslowa- 
xia) 29:17 menit (tahun 1952). 

Fikotova (Tjekoslowakia) 53,69 

  

Baru: Tjakram wanita — Olga 

meter: Lama: Nina Romashkova 
zal sudah "menunaikan kewadji- 
bannja, tetapi gagal masuk dalam 
kwalificatie. ' Pelari kita  Gozal 
dalam ploeg kelima ia berdjuang 
bersama2 dengan wakil2 dari Li- 
beria, Italia, Bahama, Rusia dan 
Polandia. Start Gozal ' sangat 
baik dan ia telah berhasil me- 
mimpin. Tetapi ternjata ' dalam 
berpatjuh ia kekurangan tenaga. 
Pada finish ia menduduki tempat 
kelima. 
Memang lawan2-nja berat se- 

kali dan tertjatat wakil dari Po- 
landia dapat mentjapai waktu 
10,5 detik dan dari Rusia 10,6 

Lontjat Tinggi — Charles Dumas 

Davis (AS) 2,04 meter (1953). 
Baru: Kl. Bantam Angkat Besi — 
Charles Vinci (AS) 342,5 kg. (— 
rekor baru Dunia & Olympiade): 
Lama: Rekor Dunia — Stogov 
(URSS) 335 kg. Rekor Olym- 
piade — di. Pietro (AS) 315 kg. 
Baru: Kl. Bulu Angkat Besi — 
Isaac Berger (AS) 352,5 kg. (— 
rekor baru Dunia & Olympiade): 
Lama: Rekor Dunia — Udsdov 
(URSS) 350 kg.: Rekor Olympia 
de — Chimiskian (URSS). 

  
4 

Demikian djuga hasil2 dari lari r 
gawang 400 meter dan lain seba- Indonesia mempunjai kans untuk 
gainja. masuk Rea Manna i 

Pertandingan hari pertama dim peka dapat mempertahankan perkambaus Kb eeiaig Melbour. kedudukannja dalam kwarter-fi- 

ne dilandjutkan dengan lari 806 
M putra jang dimenangkan oleh 
Audeen Boyson dari Norwegia, 

oleh seorang djurubitjara 
Olympic Indonesia kepada UP. 

Maladi sebagai kepala rombo- 

dalam. serie pertama. 3 orang pe-|sia otomatis masuk babak kwar. 
menang pertama dalam tiap serie ter-final, karena 

(URSS) 51.42 meter (1952). Baru: | 

(AS), 2,12 meter: Lama: Walter —. 

Sementara'itu ,,Kes. Sepakbola” 

djika | 

nal nanti”, demikian dinjatakan - 
regu | 

  

dengan tjatatan waktu 1,52 detik ngan menjatakan, bahwa Indone 

: 2 Radja Swud dari Saudi Arabia 
Pn ST sains benar direktur/felah menawarkan bantuan 

S.S.K.A.D. protes. uang kepada Jordania untuk 
menggantikan bantuan jang d) 
terima Jordania dari Inggris, 
»Segera sesudah Jordania mem 
bataikan perdjandjiannja dgn 
Inggris”. , 

Sementara itu direktur SSKAD 
Kolonel Mokoginta dalam ketera- 
ngannja jang disampaikan kepa- 
da pers hari Djum'at tidak mem- 
benarkan berita jang tersiar jang 
menjebutkan, bahwa ia mempro- 
tes terhadap penahanan Major 
Djaelani dihalaman SSKAD pada 
hari lustrum jl. 
Pendjelasan Kol. 

adalah sbb.: 
Sedang perajaan lustrum S.S. 

Siaran tsb. mengatakan bahwa 
PM Jordania, Sulaiman Nabul- 
si, malam Djum'at jl. mengu- 
mumkan kepada parlemen bah- 
wa radja Su'ud telah berdjandji 
kepada radja Hussaecin dari Jor 
dania, bahwa radja Su'ud' berse 

  
Mokoginta 

K.A.D. berlangsung maka saja 
menerima berita, bahwa ' 'CPM 
ikan mengadakan penahanan ter 
hadap seorang pengundjung lus- 
rum jaitu Major Djaelani bekas 
'iswa SSKAD. Untuk menghin- 
tari keributan tamu2 dan karena 
idak djelasnja berita, saja me- 
ninta Panglima T.T. III jg djuga 
hadlir, untuk djangan sampai di 
lakukan penahanan selagi pera- 
jaan berlangsung dan pula me 
ninta pendjelasan duduknja per- 
kara, 5 

Sesudah Panglima TT, III me 
ngadakan onderzoek dan: ternja 
a. memang .ada perintah da 
ri KSAD, maka bersama Pangli 
na T.T. HI dan pimpinan hari- 
an Korps Siswa ' SSKAD saja 
menghadap KSAD dan daripada 

  
dia bersama-sama Mesir dan Sy 
ria untuk memberikan bantuan 
uang seluruhnja jang dibutuhkan 
Jordania, guna ' menggantikan 
bantuan jg d'terima Jordania da 
ri Inggris. Tiga negera Arab tsb 
akan mulai memberikan bantuan 
mereka segera sesudah Jordania 
membatalkan perdjandjiannja de 
ngan Inggris. (Antara) 

akan madju dalam babak semi 
final jang akan dilangsungkan 
hari ini. Kedua pemenang lainnja 
dalam serie ini ialah Mike Raw- 
son dari Inggris dan Yoshitaka 
Moraya. Serie kedua dimenang- 
kan oleh 1. Thomas Courtney 
(USA) 1:52.7, 2. Michael Far- 
rell (Inggris) 1:52.8: 3. Evan- 
gelos Depastas (Junani) 1:53.0, 
Serie 3: 1. James Bailey ' (Aus- 
tralia): 2. Arnold Sowell (USA) 
1:51.3: 3. Emile Leva (Belgia) 
LE 320, : 
Nomor lari 100 M nampaknja 

  
pelari Bobby Mellow dan Ira 
Margison dari Amerika “Serikat 
dalam babak kedua hari Djum 
'at telah 'mentjapai waktu jang 
sama masing2 10.3 detik. Pelari 
Asia jang berhasil masuk dalam 
babak semi finale jg akan dilang 
sungkan hari Sabtu ialah Kalig da 
ri Pakistan. Record lama dari   

mengundurkan diri. di- 
| tambahkannja, kes. 

Djuga 

. 8 
kes. Vietnam ' 

Indonesia - 

angka 2457,5. $ 
Rekor2 baru, 5 gelar “ 
Olympiade, 15 medali 
Olympiade. 

Hari pertama pertandingan? 

   

    

  

detik. Hasil2 selengkapnja dari! Kes. Sepakbola Indone- " 
100 meter baru dapat diumumkan | Sia otomatis — masuk | 
kemudian. kwarter-final. 1 Te 

Ipai babak semi-final. 

akan diperebutkan antara pelar', 

akan dapat mentjapai kans lebih 
djauh Iagi, “djika mereka tidak ' 
berhadapan dengan kes.?: Sovjet | 
Uni, Yugoslavia atau Bulgaria. 

Selandjutnja menurut berita 
UP itu, djika Indonesia bertan- 
ding nanti dalam babak kedua 
melawan kes. jg kurang favorit, 
maka walaupun bagaimana mung” 
kin mereka akan dapat mentja- 

  

  
   

   
Perlu diketahui, bahwa kes. 

Sovjet akan bertanding melawan 
kes. Djerman pada hari Sabtu. 
Kesebelasan Sovjet Uni mendjadi 
favorit untuk menggondol medali 

  
emas . dalam tournament sepak- 
bola ini. 5 6 

Serba pingsan, 

pat dikabarkan, 
sengat matahari, 

bahwa 
atau 

akibat ! 
terlale   Olympi?de dalam nomor ini men 

tiatat Waktu 10.4 detik dalam ta 
ngan pelari Reney Cino dari 

  

Kongres Budha Serukan Du- 
nia Djalankan 

KONGGRES AGAMA BUDDHA Sedunia jang ke-4, jg 
diselenggarakan di Nepal, telah berachir hari Rabu jl. sesudah 
bersidang selama 6 hari dan setelah 300 orang utusare meng) 

dari daerah Gaza dengan segera, 

sangat genting.” ,,Sangatlah me- 
njesalkan 
Israel jang achir2 ini terhadap 
Mesir dipersiapkan dan dilaku- 
kan antara Israel disatu 
dan Inggris dan Perantjis dilain 

DUTA BESAR Jordania Ab- nja menandaskan, bahwa aksi 
lel Monem dalam sidang madje- agressi Inggris dan Perantjis ter 
lis umum PBB hari .Kemis me-|hadap Mesir itu merupakan 
ngatakan bahwa apabila PBB 'agressi terhadap “setiap negara 
tidak memaksa Israel supaja me- |Arab.” Selandjutnja ia menuntut 
narik keluar pasukan2 tentaranja Isupaja pasukan2 Inggris dan Pe 

rantjis dengan segera ditarik kem 
bali dari Mesir, 

Ia katakan pula, bahwa ,ditjip 
takannja suatu negara Israel me- 
rupakan kesalahan jang paling 
terbesar jang dilakukan oleh 
PBB,” dan lalu tambahnja, "Is- 
rael itu dibentuk diatas bumi 

“maka akan timbullah situasi jg 

sekali bahwa agressi 

pihak   
  

   

      

  

  
  pihak,” kata Monem jg seterus-Arab,” dan ,,sama sekali berten- 

ya
 

    

tangan dengan  keinginan2 dan 
aSpirasi2 rakjat Arab - dibagian 
bumi itu". Lalu katanja, ,,PBB 
harus memberikan — pengungsi2 
bangsa Arab suatu pilihan anta- 
ra dipulangkannja mereka ke 
kampung halaman mereka semula 
dan kompensasi2”, sedang menge 
hai masalah Aldjazairia ia kata- 
kan , suatu kontradiksi dari Hak2 
Manusia apabila suatu bangsa 
jang terdiri dari 11 djuta manu- 
sia seperti di Aldjazaitia, itu 

dengan djaminan dari Panglima 
Tertinggi dbs.nja tidak mungkin 
karena sama sekali tidak diketa- 

memperoleh . pendjelasan2. Dgn. 
pendjelasan2 ini — bersama-sama 
dengan pimpinan korps kembali 
ke SSKAD untuk meneruskan 
pendjelasan2 itu kepada Maior 
Djaelani jang selama itu 'masik 
menunggu di SSKAD. Sesudah 
nendielasan2 itu. - maka Major 
Djaelani menghadap sendiri se 
tiara sukarela pada ' Komandan 
KMKB Bandung, 

Soal adanja protes berhubung 

Madjelis Umum  Konggres te- 
lah menjetudjui sebuah resolusi 
jang menjerukan kepada para 
pemimpin kenegaraan diseluruh 
dunia supaja mereka mendjalan- 

kan dan mentaati Paneh Shila, 
.demi kepentingan perdamaian du 
nia. Sebuah resolusi lainnja min. 
ta supaja PBB mengachiri per- 
buatan2 agressi dan mendesak 
kepada segala negara supaja me- 
larang alat2 sendjata nuclear, 

Diantara keputusan2 lainnja jg 

3   harus hidup dibawah ke uasa 
Perantjis,” (Antara) f “ia 

hui, sebelumnja bahwa akan ada 
perintah » penahamari, “K   au namJl disetudjui Konggres, terdapat per 

heningkan tjipta di Taman Lumbini, tempat kelahiran Bud 
dha. Demikianlah diwartakan dari Katmandu, ibukota Nepal, 

mintaan kepada pemerintah Ne: 
pal agar 
guna memelihara baik2 "Taman 
Lumbini (letaknja di Nepal Se- 
latan, 
dan mengangkat sebuah panitya 
jang terdiri dari alim ulama Bud: 
dha guna mempeladjari 
sedjarah agama Buddha. ninggalkan 

brancard segera datang, 
tolak oleh 
Nona Zybinat, achirnja dipapah 
oleh  kawan2-nja, 
keluar, (RRI « 

ga delegasi dari Indonesia, dim 
mana al, ikut serta Dr, Purbo- 
tjaroko. 

Panch Sila 

melakukan tindakan? 

dekat tapalbatas India), 

Dalam konggres ini hadlir dju 

6 peserta dan beberapa ratus 
penonton telah djatuh pingsan | 
ketika ' pembukaan Olympiade 
hari Kemis jbl. 

ngutjapkan pidato  sambutannja, 
salah seorang bentara tentara 
Australia jang membawa bendera 
Olympiade djatuh pingsan dide-” 
pannja. 

Pada saat obor Olympia ma- 
suk gelanggang,  "kelemprek”, 
pembawa papan nama regu Jugo 
slavia djatuh pingsan, entah ka- 

Ni 

lelah dan panas, maka kira-kira 

Pada saat Kent Hughes me- | 

       

       

  

   

Te Sebagai tambahan achirnja da 4 

Kan 

her 

Ke 

na Zybina (djuara dunia lontar 
peluru), 

dalam2| saat regu2 mulai berbaris 

rena terharu entah karena sengat 
matahari. Waktu Landy meng- 
achiri sumpahnja, orang Jugosla: 
via itu sadar kembali, tapi kemu 
dian pingsan lagi, hingga achir- 
nja digotong keluar dgn brancard. 

Atlit wanita Uni Sovjet, Gali- 

   
   djatuh. pingsan pada 

me- 
Barisan ', 
tapi di ' 

pemimpin rombongan. 

i
n
a
 

sega
 

Ta 
Sp
 

a
m
a
 

  

lapangan, 

       ber-'djalan” 
Antara),    

Sa 

 



.? 

  

   

    

TLEVER 
PT SOLLICITANTEN, OP VOOR DE FUNCTIE VAN 

CHNISCHB DIENST 
Be aa #functionaris zal belast wordea met de leiding van de reparatie en onderhoudsafde- 

    

   

  

lingea van haar margarine en zeepfabrick. 
Pat ienen te beschikken over een uitgebreide werktuigbouwkundige SN Aa cen eidende functie in een chemischbedrijf. voorkeur opget 

Aan deze staffunctie ziju zeer aantrekkelijke voorwaarden verbonden. 
Mann nan : Ilici ati s met gedetailleerde opgave betreffende opleiding, ervaring en le- ea den ingewacht bij de Personeelsafdeling van ons Hoofdkantoor, Tanah Abang 
Barat 12, Djakarta, @n zulien strikt vertrouwelijk behandeld worden, . "3 

ervaring, bij: 

      

      

KARENA KEISTIMEWAAN 

Asggur Ubat Kolesom 

Jap ORANG TUAS 
DALA M: | 

Ra nja 
rum a 

: ebersihannja 

Mengandu Vitami In ban Oa . 
n2g Vitamin A.B.C.D. ji 5 e — dan KEBAHAGIAAN MA Nae Un 

Selalu diperiksa olih 
: BALAT PENJELIDIKAN KIMIA di BOGOR. Untuk: LELAKI — WANITA HAMIL - BRANAK 

PABRIK ANGGUR 
N. V.H. MIJ, MAY LIAN Djl. Kartini 54, DJAKARTA, Telf. Gamb. 4437 Djl. -Darat 89, SEMARANG, Telf. 1383. 

» SEKALI MINUM TETAp DISUKA. 
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PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BESAR AS 
: "SURAKARTA 

PENGUMUMAN 
No. 18/1/Png. 

— Berhubung dengan keadaan djembatan Tipes rusak jang mem- 
Lahajakan bagi lalu lintas dan perlu segera diperbaiki, 

Maka djalan umum 43 Bunderan — Tipes — Begalon di- 
lutup bagi segala matjam kendaraan, 

Perdjalanan bis dipindahkan melalui V3 Bunderan — 
14 Kawatan — Begalon. 

Ketentuan? ini mulai berlaku tanggal 23 s/d 27 Nopember 
1956. 

Surakarta, 22 Nopember 1956. 
DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN 

KOTA BESAR SURAKARTA 
Me TU Ar: 

(MUHAMMAD SALEH) 

PSON 
  

  

  
  

    HAM 
AN 

     

    

   

  

. With skid,type bases for portable use. 
Engines arranged for air, water tank or 
25 Tadiator cooling. 

Capacity: 14 to 74 KN.A. 

& TRADERS INC. 
Gbr. 5545. —— Phone & 

  

     

  

            «4 Hojom Wuruk, Djakarta 
  - N7 Dea sepak Maa 

Aa ae ea LL LI 
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Jari Obat Kuat Badan 
“ “(Speciaal Untuk Orang Laki2) 

Kanjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU: 
RUS. muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap, 
sering-sering kepala pusing, kuping berbunii, badan selalu merasa 
lekas mendiadi.tiape dan lain-lain peniakit lagi Untuk itu semua. 

dianganlah Tuan-Tuan. mendiadi 

Obat Kuat Pil “NESTOL” 
segera dapat menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit”, 

Ini OBAT KUAT badan speciaal dibikin untuk orang laki-laki, 
dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR, 
dan sudah dinisiakan oleh para DOKTER? jang teraama dan di- 

anggap sebagai salah satunja OBAT KUAT badan jang berfaedah 
dan sangat MANDIUR sekali. 5 

Orang laki-laki jang telah makan ini pil ,,NESTOL” tentu 
akan merasa gembira sidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te- 
rang, kelihatan gagah tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul 
mendjadi satu laki-laki jang KUAT badannja. Ini Obat bisa 
dibeli diselurah Ageo' diseluruh INDONESIA. 
AGENT2: ska m bi 

ENG TAY HOO, Pekodian 101, SEMARANG, Telf. 1881. 
ENG TAY HOO. Gg. Warung 1, SEMARANG. 

: BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. 
AA MI. Ma. 00 TX 2 Ma XT aa 

KK KEKE KK KEKE KK KMK KK KEK K EK KK KKNI ORA 
KUNDJUNGILAH ASIROLOOG (Ahli Nudjum) OCCULTIST 

Menerangkan segala hal2 penghidupan peruntungan, pertjintaan, 
perusahaan, keselamatan dan memberi advies untuk menghindar- 
kan segala kesulitan. Berpengalaman dalam memetjahkan hal jang 

“. mengakibatkan tidak baik. Mengobati segala rupa penjakit, spe- 
3 | ciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak 

Pn 

      
       

    

ingin hamil, karena kesehatan. 
an 2. CONSULT Rp. 15,— 

: 00 Diam bitjara: Hotel GRAND 
| 20. Siang 9—1 6 TE. Smg. 1395 — KAMAR No.12 

Sore 4—T 0 Plampitan, — SEMARANG. 

BEAKK CKEKEKKKKEKKKKKKKRKEKAKAN 

   

4 

BUKU - BUKU & MARI BERTJATUR oleh A. '| H. Tandjung. Penuntun main tja- | lur bagi orang jang baru beladjar |! dan agak meningkat Rp. 17,50 (4 OLAH RAGA TENNIS oleh A.A. Katili. Tjara2 dan taktik 
inain tennis diterangkan setjara populer. Rp3 - TEHNIK MENGARANG” 
oleh Mochtar Lubis. Penuntun 

  

REGD. 

» For practical: beauty 

. retak elegant spun-rayon 

» Supple and pleasant 

» Draping so well . 

» An enormous range of 

beautiful plain shades 

and striking designs. | 
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SS All goods bearing the Lx 

& registered trade mark TOOTAL 

are guaranteed to give satisfaction. 

Should dissatisfaction arise- through any 

defect in the material Tootal will 

replace it or refund the price and 

pay the cost incurred Ia 

making-up 

   

        

  

      
     

  
bagi orang jang ingin mendjadi pengarang tjerita roman dan “tje-   IYSTAV— | 

A TOOTAL PRODUCT |   
  

  

    
    

   

BRA Bo SAHDARA 
: 2 sAgcang djuga . 

Bl | sesagai peladja: 

Rp. 8,— - PENUNTUN PEMAIN Bab. VMINTON oleh ALA. Katili Di- terangkan tentang teknik. taktik 
aturan2 permainan dan soal2 ” 
Sena Ai aa TR 1... Rp. 4,50 

2 sudah termasuk 
ongkos kirim. 
- Pada kami dapat dipesan se- 
gala matjam buku2 dan modebla- 
ten, terutama buku2 peladjaran 
dan pengetahuan. Beritahukanlah 
buku2 jang dibutuhkan, agar ka- 
mi dapat mengirimkan ' tjatatan | | -harganja. 

Pe NOTA SEPULSA “COMPANY AE K otakpos 2250 --- Djakarta. | U 

2 NI ari : 
- BIRO KURSUS TERTULIS — 

  

ARAB 
   

  

  Ty 

kan da yumal       
rita2 pendek |... Rp. 9,50 0208/71/56 4 MARI KITA BERMAIN, 
#RIDGE oleh Mengerink. Berisi | ---——e mm 
uralan2 mengenai tawar-menawar Pa banana 
Ian dasar permainan brigde C JATA 7 A KH 

  

  

Didjual Murah 
BAND LUAR TRUCK 

UKURAN 750 x 29 

—MERK 

YOKOHAMa 
N,V. Handel Mij. KHE DJIANG 

GAMBIRAN 85, SEMARANG.   2   
ALAMAT JANG TA' ASING LAGI TENTANG Ta 

PLADJARANNJA” JA LA H: : 

Sekolah Mengemudikan 
Mobil 

SETERANDALEM No. 15 
SEMARANG. 

SEKOLAH MEMOTONG PAKAIAN DAN KRITING RAMBUT 
SB Ie MIN aan 

Gg. Baru 100 - Gg. Blakang 75 — Semarang. 
“Telah selesai dalam speciaal membuat B. H. streapless, Badcostuum, 
Directoir dan membuat Step-in (korset) : 
Nj. Tan Tjaij Hoo Smg. Nn. Hoo Moi Jung Bodja 

» Lie Giok Hwan 5 » Pauw Sioe Lan Weleri 
Nn. Djie Tien Nio . 4 Nj. Ong Goen Haij Smg. 

Liem Jauw Fen Cheribon Nn- Tan Kiong Nio Salatiga 1 

» Oei Er Poo Smg. » Sie Sioe Ing Kudus 
Nj. Tan Ek Tjiauw » Sie Swan Nio Demak 

.» Tjan: Hoen Liong » » Emma Ang Kudus 
Nn, The Trima Nio Kudus ,.» Khoe Fie Lap. 5 
Nj. Lie Ging Hong Smg. Nj. Kwee Khing 1 hong Smg, 

» Liem Tik Sing » » Ong Ging Bie & 
Masih menerima murid2 baru lagi buat tgl. 1 Maret 1957, 
Pendaftaran mulai sekarang dari dj. 4— 6 sore di Gg. Baru 100 
Semarang, ' 

Memudjikan dengan hormat, 
Pemimpin: Nj. SIAUW TJING SIET. 

B: 
  

    

D SELALU SEDIA 
Bahan2 Tjat (Kleurstoffen) untuk segala keperluan : 

: Kl Melani 
Sella La DI Ina 

    

B
.
 

A
)
 

tas
an 

    Pengusaha: . Alamat kawat: 

HARTOJO H. SUTANTO «PURNAMA - SOLO (
,
R
e
m
a
d
j
a
”
 

» 

SINSHE SHANG HAY CHAN MUN WIEN 
Kesehatan Terganggu? Djangan Swatir 
Datenglah dengan segera pada alamat tersebut jang sudah terkenal 
di segala piosok. , . 1 

  

lama, tua/muda maupun anak?. 
Gunakanlah kesempatan jang masih ada untuk Tuan/Njonja/ 
Non unja keberuntungan sedjati, djangan terlambat. 
Djaga 'achii Nudjum (siang Mia) alamat : : 

Kp. Pekodjan tengah No. 399. (muka Sumur) Semarang. 
(Dijalan Pekodjan masuk dari sebelah.Toko ,,Japarco”) ' 

Trima Tamu tiap” hari. : $ 

MMR ALS 
a. PROSPECTUS kursus Tertulis dan Lisan. 
b. CATALOGUS Buku2 untuk S. R. dan S. L. 

Minta kepada : 

»Instituat ,,Hajam Wuruks 
SURAKARTA 

(sRemadja” B.A.) KOTAKPOS 27 SOLO.   
  

Dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit luar/dalem, baru/ 

PEMBERI TAHUAN 
Berhubung Tuan SIDDIKDIN kuasa N. V. MEGA 

IJABANG SEMARANG, dipindahkan ke Djakarta, maka 

sebagai gantinja kami tetapkan 

Tuan SOEMARDI 
sebagai kuasa N. V. MEGA TJABANG SEMARANG. 

Demikianlah supaja jang berkepentingan mendjadi tahu. 

Semarang, 23 November 1956. 

DIRECTIE N. V. MEGA, 

(HASS A NDIN) 

Mi aa sm AN 

  

  

  

  

RADIO - ONDEKDELEN 
Segala matjem lampu2: electrolyten — condensatoren — transfor- 
matoren — pofentiometers — knopen — afstemschalen — weer- 
standen — 

SEGALA MATJEM RADIO — BIN — PHILIPS dil. 
HARGA MELAWAN — RADJA MURAH: 

Radio:Service,Sampoerna 
Dil. Gadjah Mada (Duwet) 19 — Semarang. 

Buka: djam 9— 2 siang. Minggu-Hari Besar TUTUP. 

TELAH LULUS DALAM UDJIAN SEMARANG TGL. 20/21 
NOVEMBER 1956. 

dari SEKOLAH MEMGTONG PAKAIAN DAN KRITING 
RAMBUT "SIAU W” SEMARANG. Dibawah pemimp. Udjian: 
Nj. Ting Oen Hiang Ambarawa dan Nj. Lie Oen Gwan Semarang. 
Leerares: 3. Nn. Oci Giok Nio 

1. Nn, Lie Ping Sien ae 

  
  

Tan Sioe Hwa 
2. » Bertha Khoe Lioe Nio 5. Nj. Ang Ing Hwat 
3.» Liem Siong Tien 6. Nn. Oei Jan let Ai 
4. Nj. Hadi Sumarto 7. » Thio Djoen Siang 
5,» Lauw Kiem Bing 8, » Liauw Soe An 
Costumigre: « 0, Ong Siok Nio 

10, ,, Liem Kwie Hwa 
11, , Ong Gien Nio 

Djl. Gg. Baru 100 Gg. Bla- 

1. Nn, Suratmi 
'2. » Kho Bing Sian 1 
Pemimp. Nj. SIAUW TJING SIET 
kang 75 Semarang. 

UE MU UML LLLL 

PENGUMUMAN 
Undiao 'Baraaz'Pesan'Raya 11/1956 
o SEMARANG 
Mengingat hasil pendjualan undian barang Pekan Raya II/1956 
Semarang dalam batas waktu jang ditentukan oleh Kementerian 
Sosial, ta” terdjual habis. Mengingat pula hasil pendjualan undian 
barang Pekan Raya II/1956 Semarang tipis sekali, pula 'menun- 
diuk surat dari Kementerian Sosial No. Z-IK-809 tertanggal 13 
Nopember 1956, maka dgn. ini kami umumkan kepada chalajak 
ramai, bahwa undian lot/barang tsb. 

DIBATALKAN 
Adapun pengembalian uang akan: kami atur sbb.: 

1. tiap hari kerdja mulai djam 8.00— 2.00 dan pada hari 
Minggu atau hari besar mulai djam 9.00 — 12.00 

2. Tempat pengembalian di GRIS Bodjong 116 Semarang. 
3. Pengembalian uang diberikan kepada mereka jang mem- 

bawa bukti2 sah. 7 

4. Batas waktu pengembalian dari tanggal 1 Des. 1956 s/d 
31 Desember 1956. : : 

5. Seliwatnia tgl. 31 Desember 1956 semua Lot/Undian ba- 
rang Pekan Raya 11/1956 Semarang, sudah tidak berlaku 
lagi dan dianggap sudah tidak sah. 

PANITYA PUSAT PEKAN RAYA 11/1956 
5 SEMARANG. 

LL SS AL RA Sa RS RS LA AT 2 M0 AO in 0 NOT, 

DIBUKA TIAP - TIAP TGL. 6 
1. ,AUTO MONTEUR”: Garansi 2 bulan tamat, tidak bukti 

uang kembali. Theorie & Praktek bongkar pasang bermatjam 
merk auto. Sudah ratusan ribu jang berdiploma. 

SATU2NJA SEKOLAH JANG KENAMAAN DAN TER- 
SEBAR DISELURUH INDONESIA. : 

Tjabang2: SOLO” dil. Tjarikan 115. 2. JOGTAKARTA, 
djl. Ngabean 59. 3. PADANG, djl. Djati 4. BUKIT. TINGGI, 
djl. Panorama 8. 5. BANDUNG, djl. Kabupaten 82. 6) FLO- 
RES, djl. Mesdjid 22. 7. TANDJONG ' KARANG, djl, Lebak 
Budi 46. 8. BATU RADJA, Lorong Aspal 8. 9. TANDJONG 
PRIOK, djl. Enim 2. Pusat: Dijalan Thamrin Udjung Djalan 
Irian Rt. 8. Djakarta. 1 

JAJASAN YACOUBs COLLEGE 
Djalan Stadion 2 Semarang. 

Batjalah   Suara Merdeka   
  

  

“ 

  ti f 

Diangan Bingung! | 
Nonah2, Njonjah2 dan Tuan2 Pilihlah sejalu ini Anggur 

Tiap ,,GELAS MAS” No.1 | 
H4 Pembikinan Sempurna jarg paling bak Unwk Kesebatan 

dan .Kuat Budan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah: «|: 

Laki2 
Wanita . 

Hamil 

Beranak ' 
Laki den Wanita | 

   

      

    

  
     

    

    

   

    

  

    

     

    

   

BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARU 
PLOKSOK SELURUH INDON 

    
  

  

   Djanganlah membeli 
»tapal gigi” dengan 

sembarangan..... 
tapi mintalah, 

IK PRODENT 
membuat gigi seputih 

& mutiara! 

   

  

      
    

           
        

Setiap kali sehabis makan, 
sikatlah gigi dengan 
PRODENT. 
Membikin. hawa mulut 

mendjadi harus dan tak 
tertinggal suatu kotoran 
di gigi : 

    

  

  

       

  

       

   

  

   
Tube sangat besar Rp. 3,50 

Tube biasa Rp. 2,50 
     

    

   

    

   

  

HIDJAU 

(Chlorophyi) 

Tube sangat besar 

Rp. 4,50 

  

    
  
    

  

    
  

uat dugaan kami bahwa Parker "51" adalah pulpen Jangtetndah:. - 

jang mana pernah dibuat dalam tingkat harganja. Hanja dibuag 

dari bahan? jang paling istimewa ... emas dan perak Jinpradiad 

kwalitet tinggi, logam jang ta' bisa berkarat dan plastica jang kuas 

dan mengkilap. ea 
» Penjelidikan bertahun-tahun jang saksama ... dibantu 

dengan kepandaian teknis para ahli kimia, para pengerdja 

“logam,ehli? ilmu fisik dan insinjur? telah membuat baranga 
lot mendjadi deradjat kehidupan dari pulpen jang 

berkwalitet. .. Parker "51". 

Pilihlah sebuah Parker "51" sebagai hadiah untuk 
kaum kerabat jang ada didaftar Tuan. 

Dengan Ini atau Taln mayanpenatian 
mendapat keuntungan jang lebih mes 
muaskan djika Tuan pakai Parker Outnk, 
satu?nja tinta jang mengandung OLV.X, 

  

Perwakilan Paberik: 

LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta ea. yan



    

      
Saksikanlah bagaimana ganasnja | 
bomber2 jang meluntjyrkan bom2 | 

—nja 
sarannja, 

para pengemudi telah panic.... 
! 3 

. 

a 3 

  

UX” - “Grand” 3: 
"Rex "Orton “1 MD 
Gris - Indra - Royak 10.—11,— 
  

"GRIS" Io OT th) 
Vanja Orico - Ettore Manni 
Piero Lulti - Mir. Uberti 

”"YALIS VERGINE DEL 
: RONC 

(In FERRANIACOLOR) 
Tekst Indonesia/Inggris. 

Ma ai 

"GRAND” 5.2 7x Ox (17 th) 
EXTRA : INI SORE DJAM 3.00 

(Widescreen) 

  

  

"REK". Sya Toe Oo” (7 th.) 
EXTRA : INI SORE DJAM 3.00: 

(Widescreen) - 
Will. Holden - Elean. Parker ' 
"ESCAPE FROM . 

  
(M.G.M?s COLOR) 
  

"ORION” 5- 7- 9.- (17 th) 
EXTRA : INI SORE DJAM 3.09 

(CinemaScope) 
- Marilyn Monroe - Tom Ewell 
"THE SEVEN YEAR ITCH” 

(Color by De. Luxe) 
  

"LES ba Ito 

EXTRA : INI SORE DJAM 3.00 
3 (SuperScope) 

  

LO PAINE- ROMAKD ia 

Pemanas 
Mentan Ig IOI TULA LN 

        
  

INDRA” 5-7. 09.17 th.) 

Dhalia - B. Hermanto 
Fifi Young - Udjang 
"HALILINTAR" 
  

PROYAL" 430-7.-9.30 417 th) 
D. Kumar - Vyajayantimala 

Film India - » Telab bata, »DEVDAS 
2 

"PBOXY” 5 Te Oo (17 th.) 
J.- De La Rosa - D. Razon 

“Filim Philip. ,, 3 
Tekst Indon” SPYALIMAR 
”DJAGALAN” 5-7-9- (17 th.) 
Shan Kwan Yen Chu . Cu Ming 
'TIAN THANG CHUN MUNG' 

2 kal 

| 
   Kuat asep 

8” djamu #ize DJAGO 
N296:SEHAT PREMPUAN 
N297: SEHAT LELAKI , 
2 Harca: Rp.0,75, 

  

       

DJAM UTK. PESAN TEMPAT: | 
11.—12,— 

CADOR"” | 

sil
k 

    Pn aa      ae 

    
       
    
         
       

    
    

  

      

    
    
       

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami menjampaikan terima kasih kami kepada 
Bapak2/Ibu2 dan Saudara2- dan terutama Dokter, bidan, 
para Djuru-rawat, Keluarga R.T. Empl./magazijn Sema- 
rang-Pontjol jang telah sudi memberikan. bantuan moril/: 

     

ts 

| materiil, mengurus, merawat serta melawat anak kami 
laki2 jang pertama : 5 

lahir tanggal 18 November 1956 djam 16.50, 
meninggal tanggal 18 November 1956 djam 17.00. 

Semoga Tuhan membalas budi dan memberikan rahmat- 
Nja kepada semuanja jang menundjukkan perhatiannja se- u : 

| waktu kami dalam kesusahan. 
   

“Keluarga 

ARIODHARMODJO 
Taman Poerwogondo 1/9 

Semarang. 

Harga Perkenalan 
TEMPAT TIDUR KERO Pipa besar No. 2 Rp. 390,— 

» ..» 5» “ ”. No. EN 
a Dan djuga sedia lain matjam Model dan Ukuran, 

Memudjikan dengan hormat, 
PERUSAHAAN MEUBEL O.T. H. 

Di. Beringin 33 Semarang, MENNNN enno - amen 

— Kursus Malam Tehnik Radio 
Diselenggarakan oleh : 

    
FORT BRAVO” 

| 

ORGANISASI BURUH UMUM (ORBU) 
. Bagian Pendidikan 

Teori dan Praktek selama 6 bulan sampai Pesawat Super Heter- 
odyne lengkap dengan Automatic Volume controle dan Magic Eye. 
Rombongan Ke 15 untuk 40 (empat-puluh) tempat. 
Dimulai pada tgl 3 Desember 1956, 2x seminggu. 

Rp. 310,—| 

  Uang pendaftaran Rp. 10,— (sepuluh rupiah). 
Uang Kursus Rp.20,— (dua-puluh rupiah) sebulan, 
Mulai sekarang dapat mendaftarkan diri pada : 
Sekretariat: Karangsaru 20 SEMARANG djam 10 —16.: 

Mau Bekerdja 
Sebagai WAKIL TJABANG PERUSAHAAN atau 
sebagainja di Semarang, dan disediakan ruangan 
untuk Kantor di djalan raja. - 

Katerangan advertentie nomer 7/4226 ini surat kabar. 

SE ag gag pagu 

HADIAH JANG TEPAT UNTUK 
o PARA PENGGEMAR MASAK: 

Pay 

| » Presto Cookers“ made in U.S, A. | 
Ini pantji adjaib bisa masak setjara kilat : 
Dalam beberapa menit : 
Ikan jang paling keras bisa mendjadi empuk seperti kapas : 
Ikan laut bisa dapat dimakan berikut durinja. 
Pudjian lebih djauh tidak perlu. 

Bisa dapat beli pada : 

RADIO  MASCOTIE" 
Djl. GADJAH MADA 26 Dji. SLAMET RYADI 126 
SEMARANG SOLO 

TILP. 1948 TILP. 278 

| RADIO  TJIOE" 
Di. MATARAM No. 169 TILP. 1247 

Pebiebabebebaedebeebeloto Idea PA ee Ta   

  

OPTISCH MECHANISCHE INDUSTRIE 3 

- MKASOEM 
DJAKARTA — Tjikini Raya 16 
BANDUNG — Braga 21 
DJOGIA — Tugu 62-64 
SOLO — Djl. Siamet Rijadi 164 
  

  

    
  

MARILAH BELANDJA DISINI: 
  

DIIRNATAN No. 36 
loko ENG A $ELP. 2027 - SEMARANG 

BARANG JANG MEMUASKAN DENGAN 
HARGA MELAWAN! 

  

  

P 4 2 ', : . . . « |. ARLODI pairi patra 15 Batu .......... Gs. Rp. 160,— segaia matjam air, pamas atau dingin N : 2 2 PERAN mer S9 Ma ” Ta TANPA DIRENDAM. DIKELANTANG ATAU DIBLAU, .. MINTALAH DAFTAR DJAMU! , nson sport shirt mode Arrow tropical No. 5 S5 — 2 : : 3 PN TT TT PTT RAN 4. BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral,” 60,— Da susah. pajah 0 ani ala sa 2 KOTAK POS 127- SEMARANG S5. KEMEDIA Mix Sanforized Stiive board No. 2109 55 40.— wa tu, segala rjutjian ja ibersih rsers. Tag 
6. KAOS SINGLET Tjap LOMBOK HONGKONG ,, -10,— SUNiL memang luar-biasa! Sekarang Njonja 7 LAMPU STORMKING merk SOLAR ........ AN : $ HA 
3. Kemedja Nyro hargaumum Rp. 30,-didjual special ,, ' 21,— dap at membukt kannja sendiri 

AS x 9. TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 ,,  10— : : me NG 10. - WHISKY, BRANDY, JENEVER 2 Kang en - bai 5 Beta , PEMIL : 1!. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” 50 TA . , 2 Ek. Prioriteit 12. KATIAMATA RAY BOW 3 biasa Rp. 250 diobral » 115.— NILi BARU, BIRU, DAN LUAR B/ASA : Satu Spedamotor : Ca | 
merk ARIEL-TWIN 599 cc. BARU TERIMA. SNN RN ANA LA ah Kendaraan ngk PENELITIAN K EK  a th. '52 - 
dgn. 1 ZUSPAN model Roket 
KIADAAN MASIH BAIK. 
BOLEH LIHAT. 

Djl. Siliwangi 40A (Bulu) - 
Semarang. 

PENA EA ENAK 

  

MALAM D.M.B. 

Extra: INI SORE djam 3.00 
Widescreen 

THE PLATTERS “““ The great pretender — Only you 

PATTI PAGE ""” Allegheny moon — The strangest romance 
| GEORGIA GIBBS ”““ Kiss me another 
GOGI GRANT “"“ Wayward wind — No more than forever 
THE DREAM WAVERS """ Ft almost tomorrow 

The magic touch — Winner take all 
My prayer — Heaven on earth 

Dan lain-lain, masih banjak matjam lagi, silahkan datang lihat2 
dan pilihlah kesukaan Tuan/Nj dan Nona.   ND” 5. Tx 9x (17 th) 

( 
2 man aya 9 

Toko PIRINGAN HITAM 
GANG BARU No. 18 — SEMARANG, 
  FGHTNG   

  

     
OR LOVING.., 
Mr mada ita" 

IPARTAI BESAR/KETJIL dilajani. 

| Dapat berhubungan di Gedung Papak. 

BAGI PEMBANGUNAN 
RUMAH! 

Djual Semen Merah Asli 

PENTING 

: ttd, 

SANDJOJO. 

  

  

tepat menudju sa- 
walaupun sebenarnja 

  

  

Film jang tak kundjung padam 
Gengan climax2 dan ketegangan 
sepandjang tjerita : bi RK 
Paul Douglas — John Derek :   
  

...... 

  

nusa mamussa 

     

     

      
    

  

: finlika - 
Ialah djam keluaran 
Swiss jang terbaru. 

  

  . putus-selama-lamanja. 
Ka 

  

32 

   

VEER didjamintida akan |I 

NTT TART TNO Sen AA TT NA IT Tag 

  

# 

me
nt
es
ea
su
ra
n 

  

Te PEN GA PN NN pa Sa 

TPP Rage TA NAN 

Menghemat 
dengan SABUN 

TJAP TANGAN 

  

' Sabun biasa merusak 
Yuljian. 
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BUMN 1-140-B3 

    

".MENJULAP SEMUA TIWTUAN 

SUNIL. bahan penrjugji terbaru jang berwarna biru 

SUNIL, segera 

  

BAHAN PENTIOTU 
TERBARU BERWARNA 

DIADI PUTIH BERSIH! 
ini, memang lain daripada jang lain: sungguh 
hebat, banjak chasiatnja, sehingga mengugi 
bukan lagi merupakan suatu masaalah. 

Naa ber-limpah2 dalam 

Mi TTU TTU ARA gg gg ag Pp Pr PPL 

   

  

    

INI MLM. PREMIERE BESAR! | 
"GRIS” 5.007.009.090 (17th)! - 

(GADIS 

beranggauta berpuluh-puluh dji- | 
MPM AA Aa na 

kantalak dai tel ata 

AN 
KAA II taat 

PN 

VANJA ORICO-ETTORE MANNI-PIERO LULLI 
MIRELLA UBERTI-ATTILIO DOTTESIO 
GUIDO LAZZARINI-NIND MILANO 3 
Produreaby CURTI e CALAMARA “5 
De RA AN 

SEBUAH FILM ITALIA TER- 
BESAR DALAM FERRANIA- 
COLOR ! 

Alangkah sedih dan malangnja.. 
Ekpedisi jang semulanja 

  

  

Buka Setengah Har 
s (Persediaan telah masuk: & 

LO 
Tn 

tag. t i 
R2 Aneka warna Mainan2 dan Kerstversieringen. 

Dawaklah anak2 sekalian untuk pilih sendiri di 

Dan 

SEMARANG, 

THAT THING FELL IN MY 
CREEK,SO TIM CLAIMIN' | 

POP GAINES! 
Roy Rogers" 

No. 3 

hanja seorang | 

HARI MINGGU TGL. 25 NOPEMBER 1956. 

i. 

DRY 
7! 

IF ITS WORTH ANYTMING, TH” 
MONEY GOES TO ME— 

St. Nicolaas dan Kerst cadeavx. 

BODJONG No. 17 

Djan gan Lupa Priksa Textjel2 Baru 
N.V. Toko ,,EUROPA” 

  

BEFORE 

yaaa 

    

  

SABUH IJAP TANGAN 
Inenglemal pakain 7 

Sabun jang baik untuk menrgjutji, belum tentu djuga 

5 Sea SEA PNG 0 ani ih TAN ag PE EN ARGO SNN 

k 

  

  

   
5 

@ia 8, 17-140-B. , 

21 
& 

$ 

4 

   
baik untuk pakaian. Sabun jang baik untuk mentjugji 

tanpa merusak tjurjian, #tulah sabun jang paling baik! 

" Oleh sebab itu sabun Tjap Tangan nilainja djauh 

lebih tinggi dari harganja, memakai sabun Tjap 

Tangan berarti menghemat pakaian, hal mana 

berarti pula menghemat uang! 

. SABUN 

Sabun jang paling hemat untuk 

segala tjutjian. 

  

        

Sati 
BULU aU - 5 

    

MASIT MENERIMA 
.PELADJAR”' BARU 

  

Untuk : PAGI, SORE dan 
MALAM 
KILAT 4 Bulan 

Kursus : 
BIASA Ter 

Pem. MOH. 3GESOEF. 

KE DJURUSAN 
1 KETJANTIKAN ,..... 

Disamping usaha2 lain untuk 
memperindah diri Njonja 

memakailah 

Djamu Sorga 
Djamu ini membawa kebahagiaan, 
karena ketjantikan badan Njunja 
selalu tinggal muda, seger, dan 
menarik, berkat tjampuran bahan2 
pilihan jang terkandung didalam- 

aja, 
1 doos Rp. 17,50 

Dapat beli di: 

Pedamaran 90 — Semarang 
Telp. 900 

tempat.   
PLWAYS 

THIS 
CREEK 

     
    

ME AN” ROGERS DON'T 
EKACTLY AGREE ON 
OUR BOUNDARY LINE, 

INJUN/ 
WAS ON THE 

PROPERTY OF 
MY FRIEND 

ROV ROGERS! 

  

AUTO DjENAZAH HOELONTALO 

Direkteur/Eigenaar 
(H. NASIBOE), 

Djalan Saidan No. 2 - Telepon Djohar 2333 - Semarang. 
Alamat jang dapat dipertjaja dan tentu ta' mengetjewakan untuk 
mengangkut Djenazah diseluruh Djawa-Tengah. ! 
Ke Djawa-Barat dan Timur, kabarkanlah 3 hari lebih dahulu. 
Sewahan murah, auto baru dan tentu ta” mogok didjalan, 
” mendjual Peti Djenazah dan Ornamenten, 

sadja selamat sampai kembali di 
Tanah-airnja.......... bersama 
seorang gadis suku bangsa Indian 
bernama Yalis !   Kisah serombongan Ekpedisi utk 
menjelidiki peninggalan2 Purba: | 
kala dipegunungan daratan tinggi | 
ROMSADOT “ska jang penuh | 
dengan bermatjam-matjam bahaja | 
Matt... ! ne...     

    

    

| 
i 

          

  

  

ATAP TANGAN 
LG 

5 
5 
E 

f 

. 

  

5 
7 | 

| 

| 
| / KEUNTUNGAN! | 

DENGAN PERTANGGUNGAN Ni 
»DWI GUNA” g 

2 (dua) matjam keuntungan jang dapat Tuan 8 
tjapai: | 

| Pertama: memberi djaminan kepada Tuan di & 
hari tua, t 

| Kedua : memberi djaminan kepada djanda . " 
| dan/atau anak2 Tuan djika mereka | 
1 Tuan tinggalkan sebelum masanja. 

  

| 00 MEI PERTANGGBNGAN DJIWA |) 
—  “DHARMA- NASIONAL 
| CUATDR PUSAK DL TIANG BENDERA 90- TIA KOTA BO7- JAKARTA, | 

DJAKARTA : Metropoleflat 2B, | 
Dji. Diponegoro, tilp, 1061 Dng. 

: Djl. Djawa 1.       BANDUNG 

SEMARANG : Djl, Mataram 16. 

: Djl. Pemuda 1 (podjok Djl. Sim-     dan -AGEN-AGEN inluca| 

1 
Ag AN Aa An Am O Tm an. to. 

IF THIS IS WHAT 1 THINK IT 
D IS, ITS WORTH PLENTYZ 

  

SURABAIA 
pang Dukuh): dan 
Djl. Niaga Dalam 4, 

PALEMBANG: Djl. Djenderal Soedirman 55 c. 

: Djl, Hindu 8. MEDAN 

  

NOV'RE HELPIN” 
ME GET THIS 
THING TO MY 
RANCH HOUSE -- 

TWO-SHADOW 
DOES NOT 
ARGUE WITH A 
RIFLE, MRe 
SAINES! ,$ 

  

  

    
  

  

— Bend, itu djatuh didaerah ke 
ring saja, djadinja saja berhak 
atas benda' tsb! Kalau benda itu 
ada harganja, uangnja harus ma, 
suk kedalam kantong saja -- Pop 
Gaines! 
— Sudah sedari dulu dwerah ini 
adalah masuk daerah kepunjaan 
teman saja Roy Rogersl 

    

— Saja dan Rogers sam 
pai. sekarang sebetulnja 
belum ada persetudjuan 
mengenai batas-batas 
tanah kami tsh., orang 
Indian! 

    
apa jang saja kira-kirakan, 
benda ini akan berharga ba 
njak sekali! (demikian fikir 
Pop Gaines). 

— Engkau harus membantu 
saja untuk membawa benda 
ini ketempat rumah saja di 
peternakan — Ajo madju- 
lah! 

—— Two-Shadow tidak akan 
membantah perintah. orang 2 
jang membawa sendjata, tuan Hg 
Gaines! HA 

  
Ss 

 


