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— lah diutjapkan sebagai djawaban 

“anja, bahwa “p 

Pa — dibersihkan. 
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& Siak 

pertemuan 
: Tan 

ik sepi 

  

menerangkan, 
harus dipikirkan 
memberi kesempa 
sebaik2-nja kepada kabine 
kedua ini, untuk dapat 

   

mempunjai waktu n 
programnja. 

k “ka “ditanja 
hersedan menjertai rapat2 peme- 

    

     

      

tintah I “diadjak oleh partai2 
pemerir man mendjawab, 
bahwa s wsja lebih dahulu ter 
gantung kepada orang jang akan 
mengadjak. Disamping itu PKI 
djuga lebih dahulu ingin - tahu 
apa maksud jang sebenarnja dari 
pertemuan2 itu, demikian wakil -ek-dien CC PKI M.H. Lukman. 

Enda seorang anggauta alat 
Negara di Banfung hari Sabtu 
Cidjatuhi hukuman 6 bulan oleh: 
Pengadilan Negeri Bandung ka 
rena “dituduh “telah menjuruh 
orang untuk mensedarkan 2 lem 
bar uang kertas palsu A Rp. 1000. 
Terdakwa mengakui dengan te- 
rus-terang tuduhan itu. " 

   

    

   jaan2 | pengaruh blokade terusan 
g | butuhan         

  

      

   

apakah PKI 

ITidak Set: 

Seperti 

    

   

      rta bekerdja sama: 
  

»lington. Herbert Hoover, 
pada hari Kemis telah    

a lainnja. 
  

  

|Kean 

—. suk Selasa ) 
UNI SOVJET dan Ameriku 

Serikat adalah penundjang2 dari 
sebuah naskah resolusi jang diper 
siapkan hari Djum'at jang me- 
ngandjurkan supaja Djepang dite 
rima mendjadi anggota PBB. Ma 
djlis Umum PBB akan mengada 
kan sidaangnja hari Selasa untuk 
memilih Djepang sebagai anggo 
ta jang ke-80 dari organisasi in 

nasional itu. Telah dapat didu 
ga, bahwa Djepang akan dengan 
suara bulat disetudjui mendjadi 
anggota PBB dan akan dapat me 
ngambil tempatnja dalam PBB 
segera setelah pemungutan suara 
selesai. 

  
  

Tak Ada BahajaJg Se- 

Apabila “Segala ,,A 
Dengan 

Apa-Pun 
pproach” Dilakukan 

dan Damai — Djawaban: Nehru 
Atas Ketakutan Inggeris Tentang Pene- 

trasi Sovjet Di Timur Tengah 
PERDANA MENTERI India Pandit Jawaharlal Nehru 

setibanja di Lordon hari Sabtu pagi dalam perdjalanannja 
ke Washington untuk mengadakan perundingan2 dengan presi 
Gen Eisenhower, mengatakan atas sebuah pertanjaan bahwa 
ia tidak berpendapat adanja bahaja jang serius dari matjam 
apapun djuga apabila segala ,,approach” (pendekatan2 pikiran: 
untuk mentjapai saling mengerti, red.) dilakukan dengan se 
tjara damai, hal mana lebih baik daripada dilakukan dengan 
disertai adanja ketakutan dalam alam pikiran kita.” 

Pernjataan Nehru tersebut ada 

atas pertanjaan tentang ketaku- 
tan/kekawatiran Inggeris terhadap 
penetrasi Sowjet di Timur Te- 
ngah. Dan kemudian ditambahkan 

“#penjelesaiannja- tak 
lama lagi akan dapat ditjapai”. 

Lebih djauh dikatakan oleh PM 
Nehru bahwa ia bermaksud hen- 
dak menemui perdana menteri Ing 
geris Anthony Eden sebelum me- 
neruskan perdjalanannja- ke New | 
York pada malam Minggu. Perlu 
dikemukakan bahwa Nehru ketika | 

-tiba di Istambul (Turki) hari 
jum'at telah mengatakan kalau 

ia tak mempunjai rentjana untuk 
inenemui Eden sebelum kembali 
Gari Washington. . 

Seterusnja atas pertanjaan, apa 
kah ia akan ,,berdamai” dengan 

Eden, Nehru mengatakan ,,tidak 
ada soal untuk berdamai”. Kami 
tidak saling bertengkar, walaupun 
sebenarnja memang kami telah me 
lantjarkan ketjaman2. Sudahlah 
tentu kadang2 kita saling berbeda 
an pendapat. Tetapi sikap dasar 

Hanja Fitnal 
han Belaka 
Bagaimana Dengan 16 

- P3 « Djuta Negro :Di A.S.#: 
Tanja Radio Moskow: 
RADIO MOSKOW dalam sia- 

rannja hari Djunv'at katakan, bah 
wa pernjataan presiden Eisenho- 
wer dari Amerika Serikat hari 
Senen jl. mengenai adanja ,,ke- 
kedjaman2” di Hongaria adalah 
suatu fitnahan belaka. Suatu per 
pjataan oleh presiden dari Ame- 
rika Serikat tak boleh tidak harus 
menarik perhatian, kata radio 
Moskow. Tapi Eisenhower dalam | 
pada itu hanja mengulangi lagi 
isapan djempol jang telah usang 
dari propaganda kaum reaksioner 
mengenai masalah di Hongaria. 
Walaupun demikian, bil, pe- 

mimpin2 negara “Amerika Seri- 
kat benar2 memperhatika, hak2| 
manusia, akan lebih berguna ki 
ranja bila mereka memperbaiki 
sendiri rumah tangga mereka 

  

sendiri dari pada membuat per/: 
njataan jg tiada berbukti dan me 
rupakan fitnahan belaka menge- 
nai keadaan di Hongaria. Kemu 
dian radio Moskow menjatakan 
bagaimana orang akan dapat be: 
bitjara misalnja mengenai hak2 
manusia bagi 16 djuta orang 
bangsa Negro jg ada di Ameri- 
ka Serikat. Dalam, statementnja| 
itu Eisenhower seperti diketahui 
telah menjatakan, bahwa ”keke- 
djaman2 jg diadaka, di Honga- 
ria baru2 ini telah menimbulkan 
reaksi ig ngeri dan djidjik bagi 
bangsa2 merdeka dimana2. Dan 
teror jg dilakukan di Hongaria 
itu berarti 
pengakuan terhadap tiap 

    
    

  
hampir. tak ganja | Terikat. Ia ketika itu tidak berse- 

daripada persahabatan kita ma- 
sing-masing terhadap satu sama" 
lainnja tidalah berubah”. Semenz 
tara itu dikabarkan, bahwa persi 
konservatif Inggeris telah melepas 
kan ketjaman2 terhadap Nehru, 
sedang keijaman2 . dengan kata2! 
jang keras kasar telah pula ditu- 
djukan ke Amerika Serikat. 

Ttg Suez, ,,ada harapan 
lebih besar”. 

Tentang situasi Suez, Nehru 
mengatakan bahwa ,,kini ada ha- 
rapan lebih besar daripada semu 
Ia”, tetapi, kata Nehru selandjut 
nja, ,,masih ada kesulitan2 terten 
ta” mengenai masalah ita. Lalu 
ia katakan, bahwa ia berharap 
masalah itu dapat diselesaikan”. 

Apa jang akan dibitjara 
kan dengan Ike? 

Mengenai perundingan2 jang 
akan ia adakan dengan Eisenho- 
wer, Nehru mengatakan bahwa 
ia belum mengethhui masalah2 
pokok apa jang akan ia bitjara- 
kan dengan presiden Eisenhower. 
Tetapi, katanja menerangkan, 
bahwa ia tidak hendak mendjadi 
seorang ,,perantara” antara RR 
dan Amerika Serikat. Kemudian 
ja katakan, mengenai masalah2 
hubungan antara kedua negara 
tsb. ,,Saja akan sangat gembira 
sekali apabila ketegangan2 jang 
sekarang ini antars kedua negara 
tsb. mendjadi berkurang”. 

A Pertemuan Nehru—Fden 
Berita kemudian dari Reuter 

mengatakan bahwa pertemuan 
antara PM Nehru dengan PM 
(Eden hari Sabtu itu berlangsung 
selama kira2 45 menit. Pertemuan 
|antara kedua perdana menteri fsb. 
adalah pertemuan mereka jang per 
|tama semendjak konperensi antar 
perdana? menteri di London bu- 

lan Djuni jl. Pertemuan tsb. di 
adakan ditempat kediaman perda 
na menteri Inggeris, jaitu Down- 
ingstreet 10. 

#k 

Setelah singgah beberapa djam 
lamanja di London itu, maka pada 
Sabtu malamnja PM Nehru mene 
ruskan perdjalanannja dengan pe 
Isawat terbang pribadi presiden 
|Eisenhower "Columbia III”. Seba 
gaimana diketahui, kundjungan 
PM India tersebut ke A.S. akan 
|memakan waktu selama 4 hari. 

Akan undang Ike kun- 
, djungi India, 

Reuter dari Djenewa sebelum- 
'nja mengabarkan, bahwa ketika 
Nehru tiba di kota tersebut dalam 
|perdjalanannja menudju ke Lon- 
(don sebelum langsung ke. New 
| York, ia katakan kepada para war 
tawun, bahwa dalam perundingan 
perundingannja dengan presiden 
|Eisenhower nanti ia. akan mengun 
|dang presiden A.S. itu untuk me 
'ngundjugi India diwaktu j.a.d.: Ia 
'terangkan pula, bahwa ia akan 
"menemui PM RRT, Chou En Lai, 
Isegera sekembalinja dari Amerika 

|dia memberikan komentarnja me-   tuan2 dalam -Pernjatain meng 
nai Hak2 Manusia, Kata Aa 

na (Antara), 

  

Pembersihan Suez Soal-Soal Pertama 
Jang Harus Diselesaikan: Kata A.S. 
.. JOSEPH REAP djurubitjara ke 
menterian luar negeri AS menga 
takan hari Djum'at gi Washington 
bahwa AS berpendapat bahwa tu 
djuan jang pertama di Mesir ada 
lah pembersihan Terusan Suez. 
Mendjawab pertanjaan dalam kon 
perensi pers. Reap katakan bahwa 
banjak persoalan jang selajaknja 
diselesaikan setelah “Terusan itu 

Tetapi jang paling 
pertama dari semua masalah jang 
harus diselesaikan adalah member 
sihkan terusan itu dan membukaz 

..nja bagi lalu lintas. Atas pertanja 
an apakah pembersihan terusan 
Suez mendapat prioriteit atas usa 

   

'ngenai situasi internasional dewa 
sa ini. (Antara). 

ha meringankan penderitaan pen 

duduk Mesir dan mengutuhkan la 
'gi Port Said, djurubitjara itu ka 

'takan pada saat ini tidak ada jg 

sedang dikerdjakan tentang rentja 
Ina meringankan penderitaan Me- 
sir”. ,/Tetapi dengan ini ta' ber- 
arti mengenjampingkan segala se- 
suatu jang akan terdjadi kemudi- 

lan” katanja. 
Dia menegaskan bahwa hampir 

seluruh dari kegiatan tentang mas 

alah Mesir kini dipusatkan pada 
pembitjaraan di PBB. Dalam mem 

berikan komentarnja atas ketera- 

Ingan Menteri luar negeri Mesir 

Mahmoud Fawzi bahwa praktis   

I,. AMERIKA SERIKAT bermaksud hendak memberikan 
tekanan lebih besar basah Mesir dan Syria untuk lebih ikut 

gaiam meredakan ketegangan2 di Timur | 
Tengah, demikian menurut sumber2 Pte abat 3 aa 

pembantu menteri luar negeri A.S., 
« $ mengundang Dr. Mahmoud Fawzi, 

Juntuk mengadakan pembitjaraan2 dengannja dikementerian 
luar negeri. Menurut sumber2 tadi, mereka itu membitjarakan 

: Suez atas ekonomi Mesir dan ke 
akan persediaan2 minjak bagi Mesir dan daerah2 ne 

“ 'Ipak bahwa Herbert Hoover me- 

'otaan Dje 
pang Dalam PBB 
Akan Diputuskan Be- 

    

  

:|Tidak Setataspun Minjak |E 

|/Akan Mengalir Via Syria | 
k Sebelum Situasi Timur Tengah Pulih 

Semula 

jang mengetahui di Wash- 

Dalam pembitjaraan itu nam- 

(mandang tuntutan penarikan kem 
bali pasukan2 asing dari wilajah 
Mesir suatu soal jang lebih ke- 
il daripada usaha dgn. kerdja 
sama dim. pekerdjaan member- 
sihkan terusan Suez dgn. segera. 

Seterusnja malam Sabtu jbl. 
Herbert Hoover djuga memang- 
gil duta besar Syria, Farid Zei- 
neddine, ke 'kementerian  luar- 
negeri untuk menjampaikan 'pro 
tes A.S. terhadap Syria karena 
menunda2 memberi idjin per- 
baikan kembali pipa2 minjak de 
ngan segera. Sebagaimana dike- 
tahui pipa2 minjak itu merupa- 
kan satu2nja alat pengalirkan mi 
njak ke Laut Tengah dari Irak. 

Dalam pada itu menteri urusan 
ekonomi nasional Syria, Khallil 
Kallas hari Sabtu mengatakan bah 
wa tidak setetespun minjak akan 
mengalir melalui Syria sebelum 
situasi Timur Tengah pulih kem 
bali seperti semula, iaitu seperti 
sebelum ada agresi Inggeris-Peran 
tjis dan Israel terhadap Mesir. 

Menurut sumber2 jang menge- 
tahui, statemen menteri Kallas itu 
berarti bahwa pasukan2 Israel ha 
rus ditarik kembali hingga kebela 
kang garis demarkasi (1949) dan 
|pasukan2 Inggeris-Perantjis harus 
(sudah dikeluarkan “dari wilajah 
Mesir sebelum Syria memperboleh 
kan minjak mengalir melalui pipa 
'pipa minjak L.P.O. jang belum la 
ma berselang mengalami kerusa- 
kan-kerusakan akibat perledakan2 
jang dilakukan sebagai protes ter- 
hadap agressi negara? tsb. atas 
Mesir. (Antara). 

Film Ki Hadjar 
Hampir Selesai 

| MENURUT keterangan iang 
idapat cleh.,,Antara”, per 

ra tang dilakukan oleh PEN se-| 
diak beherana wakiu jang telah 
lalu kini hampir selesai. Oppame2 
iang terackir kini sedang dihuat 
antara lain mengenai unafjara 
pemberian gelar Doktor Honeris 
csusa jang akan dilangsungkan 
pada tg. 19 Desember jang akan 
datang oleh Universitas Gadjah 
Mada. Film tersebut menggam- 
harkan penghidupan sehari-hari: 
K.H. Dewantara terutama dalam 
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NATO .,Terked
jut 

nindjauan.” Anggota2 Dewan 

Komunike itu selandjutnja kata 
kan bahwa Dewan NATO merasa 
sterkedjut dan djidjik” atas ke-| 
djadian2 di Hongaria. ,,Penindas 
an Sovjet jang kedjam terhadap 
rakjat jang gagah berani sungguh2 
merupakan pertentangan dengan 
“kepertjajaan umum Sovjet, kata 
komunike tadi. 1» 
Dewan NATO menegaskan 

kembali kejakinan - pemerintah2| 
anggota bahwa PBB harus melan 

DPP Wanita De-| 
mokrat Indonesia: 
Pemerintah Harus 
Protes Penembakan2 
Di Irian Barat: .8o- 
siawan” Sama ,,De- 

“ ngan ,,Germo" 
DPP WANITA Demokrat In- 

donesia dalam rapatnja tal. 14/12 
jl di Diakarta telah membahas| 
setjara mendalam berita2 tentang 
penembakan mati 12 orang Irian 
Barat oleh tentara Belanda dan 
mengambil putusan untuk mende- 
sak kepada pemerintah supaja me 
madjukan protes kepada pemerin 
tas Belanda dan mengambil tinda 
kan2 jangtegas. Perbuatan Belan 
da itu merupakan suatu kekedjam 
an jang dipandang sebagai perbua 
tan agresi, bertentangan dengan 
perikemanusizaan dan melanggar 
azas2 PBB dan pemerintah Indone 
sia berkewadjiban untuk membe- 

rikan perlindungan hukum terha- 
dap rakiat di Irian Barat. 

Selandjutnja DPP Wanita De- 
mokrat Indonesia djuga telah 

membitjarakan: berita2 mengenai 
adanja "Persatuan Sosiawan In 
donesia Semarang” jg tudjuannja 
sam. seperti "germo” atau "peng 
usaha rumah2  pelatjur”:. mem- 
buat peraturan2 djam malam un| 
tuk anak2 buahnja dan sedang 
mentjari uang untuk membangun 
sebuah gedung baru. Mengenai 
hal ini DPP Wanita Demokrat 

berpendapat, bahwa 
kata ”sosiawan” telah disalah- 
gunakan, perbuatan itu bertenta 
ngan dengan pendirian pemsgrin- 
tah untuk memberantas pelatiu 
rsn: membiarkan kediadian ini 
dapat mendjalar kelain2 tempat. 
Kepada pemerintah didesak, su 

paja mengambil" tindakan jg te 
gas terhadap ”germo2” tsb. dn 
memberikan hukuman badan ig 
seberat2nja dan supaja pemerin- 
tah setjara integraal lebih mem 
bergiat usaha meniadakan per 

  

  perdirangannja dalam lavangan 
pendidikan. . 

bilan bab jang berisi 22 pasai 

ketentuan2 untuk bekas militer 
Dalam memori pendjelasannja, 

RUU itu menjebut antara lain, 
bahwa undang2 ini merupakan 
ketentuan2 pokok jang serba leng 

'kap dan lebih tegas serta lebih 
sesuai dengan sifat kesukarelaan 
dari pada peraturan2 jang seka 
rang berlaku mengenai perdjan- 
djian antara pemerintah dan ang 
gcta Angkatan Perang jang kini 

ada dalam dinas ketentaraan dan 
mempunjai keinginan untuk te- 
tap dalam dinas tsb. setjara suka 
rela pula bagi mereka jang hen- 
dak masuk Angkatan Perang ber- 
dasarkan perdjandjian sukarela. 

Prinsip2- dlm menjusun 
undang2 ini. 

Dikatakan, bahwa dalam me- 
njusun undang2 ini pemerintah 
berpegangan kepada  prinsip2 
bahwa mereka jang masuk Ang- 
katan Perang berdasarkan ikatan 

dinas sukarela itu, terikat dalam 
dinas tentara buat waktu tertenu 

jang diketahuinja sebelum mere 
ka mengadakan ikatan dinas. 
Pad» prinsipnja seorang militer 
sukarela tidak terikat untuk wak 
tu jang tidak tertentu atau buat 
seumur hidup. Kepastian tentang 
waktunja (masa ikatan  dinas- 
nja) harus ada. 

Sekali-kali bukanlah maksud 
pemerintah untuk menudju kepa 
da suatu golongan tentara jang 
terdiri dari mereka jang penghi-   
,UU Militer Sukarela" 
Sekali2 Bukan Maksud Pemerinteh Untuk 
Menudju Kepada Suatu Golongen Tenta 
ra Jang Terdiri Dari Mereka Jang Peng 
hidupannja Seumur Hidup Tergantung Pd 

Angkatan Perang | 
HARI SABTU TELAH disampaikan kepada Parlemen 

sebuah Rentjana Undang2 tentang Anggota Angkatan Perang 
berdasarkan ikatan dinas sukarela, jang selandjutnja akan di 
sebut ,,Undang2 Militer Sukareia.” RUU ini terdiri dari sem 

|suatu saat dalam / 

buatan2 pelstiuran. (Antara).   dan mengatur antara lain ten 
tang penerimaan mendjadi militer sukarela, ketentuan2 tentang 
kedudukannja, kewadjiban2 dan hak2nja, tentang perpandja- 
ngan ikatan dinas, pemberhentian dari dinas ketentaraan dan 

sukarela. 
dupannja untuk seumur hidup se 
mata-mata bergantung pada Ang 
katan Perang karena terikat oleh 
ikatan jang mere) akan pada 

“dupnia. 
Sebagai hal jang setepat-tepat 

nja untuk menggunakan sistim 
ikatan dinas untuk waktu terten- 
tu dirasa perlu adanja dasar suka 
rela jang: memberi kesempatan 
kepada masing2 jang ikut serta 
dalam Angkatan Perang untuk 
memahirkan dirinja dalam soal2 
kemiliteran dan pada suatu saat 
dapat diperpandjang, setjara su- 
karela pula, sedangkan pemerin- 
tah dalam pada itu tetap diberi 
kelonggaran untuk menetapkan 
sjarat2 guna perpandjangan tsb. 
menurut kebutuhan. 

Keinginan mendjadi militer su 
karela berdasarkan ikatan dinas' 
sukarela dan keichlasan dalam 
mengadakan ikatan dinas tentara 
sebagai jg termaksud sub a di 
atas, diudjudkan dengan menan- 
da-tangani surat ikatan dinas, pe 
ngutjapan sumpah (djandji) pra 
djurit untuk memperkuat kesada 
ran, bahwa mereka sungguh teri 
kat dalam dinas ketentaraan. Se 
telah selesai masa ikatan dinas 
termaksud sub a, mereka ,tidak 
terikat lagi: ketjuali djika mere- 
ka memperpandjang ikatan di- 
nasnja. perpandjangan mana ha 
rus dilakukan setjara tegas dan 
setjara sukarela pula, dengan pe 
ngertian bahwa djika nusa. dan 
bangsa umumnja dan Angkatan 
Perang chususnja masih membu 
tuhkan tenaganja, mereka buat 
sementara waiktu dapat diharus 
kan tetap dalam dinas tentara, 
sungguhpun ikatan dinasnja te-   

tidak ada jang sedang dilakukan 
untuk membantu Mesir sedangkan 
sebaliknja bantuan2 sedang diurus 
untuk Inggeris dan Perantjis, Reap 
mengatakan "AS giat djuga ber- 
sama2 dengan Panitia Minjak Ti-! 
mur Tengah”. Ini akan membantu 
meringankan kekurangan minjak 
di Mesir dan Timur Tengah”, de 

takan bahwa Mesir adalah salah 
satu negara jang membutuhkan mi 
njak meskipun tidak disebutkannja 

berapa banjak, tetapi minjak akan 
diarahkan dari Teluk Persia ke 
Mesir dan negara2 lainnja di Ti- 
mur Tengah, 1   
  

mikian Reap jang selandjutnja ka | 

lah selesai. Ed 
Militer sukarela adalah seorang 

warganegara biasa. Baginja pada 
umumnja berlaku hak2 dan kewa 
djiban2 scorang warganegara dgn 
pengertian, bhw pada suatu saat 
guna kepentingan militer perlu 
diadakan ketentuan2 chusus jang 
berlaku bagi mereka dalam kedu- 
dukannja sebagai militer sukarela. 
Seorang militer sukarela adalah 

pegawai negeri. Karena itu, pa- 
da prinsipnja berlaku semua per 
aturan2 jang berlaku buat pega- 
wai negeri pada umumnja. 
Dalam undang? ini, buat perta- 

ma kali, ditetapkan sjarat ,, belum 
pernah kawin” untuk penerimaan 

  
militer sukarela baru. Selandjut- 
nja, dalam undang2 ini terdapat 
ketentuan mengenai Pengadilan 
Tata Usaha, 
Ketentuan tersebut adalah se- 

suai dgn azas keadilan dan be- 
nar2 dirasakan sebagai djaminan 

: Timur Te- | 
ngah Perlu Untuk Per | 
'fahankan Perdamaian 

Kedjadian2 Di Hongaria — 
Po Sidang Dewan NATO 

—. KOMUNIKE DEWAN NATO di Paris pada hari Djum- 
'at malam mengatakan bahwa karena keamanan dan stabilitet 
dari Timur Tengah perlu sekali bagi mempertahankan perda- 

| maian, Dewan NATO menjetudjui ,,agar memperhatikan dari 
dekat perkembangan2 diwilajah itu dan terus melakukan 

i 1 NATO menegaskan terutama | 
perlunja segera dilakukan pembersihan Terusan Suez sesuai 
dengan resolusi Madilis Umum PBB 2 November. 

'djutkan usaha2nja jang mendapat 
dorongan keras dari 

jet menarik mundur 
dari Flonggnas dan membenarkan 
perlakuan? 
dilakukan Sovjet 
Hongaria, Rakjat2 Eropa Timur 
harus mempunjai hak, kata komu 

Don Djgjik" Atas 
ominike 

« 

pe 

pendapat 
umum dunia agar mengadjak Sov- 

pasukannja 

jang salah jang telah 
kepada rakjat 

nike itu, untuk "memilih pemerin- 
tahnja sendiri denganbebas lepas 
dari tekanan2 luar dan digunakan 
nja antjaman kekerasan dan guna 
memutuskan sendiri aturan politik 
dan sosial jang mereka kehendaki. 

Para menteri NATO menjetu 
djui sepenuhnja bahwa perlu 
menghadapi ,setiap antjaman jg 
akan membahajakan keamanan 
dan kemerdekaan masjarakat At- 
lantik”. Dewan telah menjetudjui 
suatu arah jang harus ditempuh 
dimasa jad tentang persetudjuan 
guna menghadapinja. Dewan NA- 
TO telah menjetudjui tudjuan ba 
gi rentjana2 militer dengan mem- 
pertimbangkan terus: meningkatnja 
kemampuan Sovjet dan berbagai 
matjam sendjata2 baru jang ada 
bagi pertahanan NATO. Konsep 
»pertahanan madju" tetap ada. 

Mengenai Suez, komunike itu 
mengatakan sangat perlu sekali 
adanja perundingan2 melalui dja- 
sa2 baik PBB guna mengeembali 
kan perairan itu mendjadi djalan 
laut jang bebas terbuka sepenuh- 
nja. Dewan NATO djuga menjetu 
djui perlunja diperolehnja suatu 
penjelesaian politik jang permanen 
antara Israel dan negara2 Arab 
melalui PBB termasuk pemetjahan 
jang lajak dari masalah kaum pe 
ngungsi Arab, demikian komunike 

  

  

Setelah Ishibashi 
DjadiPMDjepang 
Hubungan Antara Dje 
pang - AS Akan Alami 

Kesulitan ? 
KALANGAN2 diplomatik di 

(Washington pada hari Djum'at 
meramalkan bahwa hubungan 
AS.-Djepang akan tetap sebelum 
kini meskipun setelah Tanzan 
Ishibashi (72 tahun) mendjadi Per 
dana Menteri Djepang minggu 
nanti : Mereka tidak pertjaja atas 
Gugaan2 bahwa AS. mungkin 
akan mengalami kesulitan dalam 
hubungannja dengan Djepang ka 
rena Ishibashi telah mengetjam 
polifik pendudukan AS. dan ka 
rena dia dalam tahun 1947 telah 
ditjap oleh pembesar2 penduduk 
an AS. melakukan kegiatan2 
»ultranasionalistis”. 

Menurut kalangan? diplomatik 
ini AS tidak terkedjut atas terpi 
Hhnja Ishibasi karena mereka: te 
lah memperhatika, adanja gedja 
la2 jg menudju kearah itu di 
masa jbl. Demikian pula tidak 
meramalkan akan adanja kesuli 
tan dalam berhubungan dengan 
dia hanja karena dia telah men 
desak ditambahnja perdagangan 
dengan RRT dan telah menen- 
tang tindakan? anti-inflasi peme 
riniah2 jl. Pembesar2 AS menge 
tahui bahwa Ishubashi telah men 
desak dirubahnja pak keamanan 
AS-Djepang, lebih2 lagi karena 
Mamro Shigo mitsu Menteri 
Luar Negeri Djepang jo merupa 
kan sahabat kental AS djuga te 
lah berpendapat demikian.     tadi. (Antara). (Antara). 

Diberikan Izin Dan Devie 
zen Untuk Impor Buku2 
Peladjaran 

Tetapi, Ternjata Jang PARIS Tjabul Dan Politik 

2 Tionghoal 
Di-Import Buku2 

PIHAK KEDJAKSAAN Agung dengan bekerdjasama 
Cengan pihak Kementerian PPK, ,,Jajasan Lektur”, BDP dan 
Djawatan Bea dan Tjukai bari Djum'at jl. telah melakukan 
penahanan atas diri 2 craang pedagang dikota Djakarta, ma- 
sing2 bernama Lim Bing Thin dan Teo Kia Gwan, jang di 
tuduh telah melanggar peraturan devisen, jaitu mengimpor 
buku? dari Hongkong ke Ind 
Gengan idjin jang diperolehnja 
Orang2 jang bersangkutan -— 

jang melakukan perbuatannja itu 
dengan bekerdja sama dengan 
seorang importir nasional di Dja 

karta — mendapat idjin devisen 
uk mengimpor buku2 - pela- 

'aran/pengotahuan untuk seko 
lah2 Tionghoa dari Hongkong ke 

Indonesia, tetapi dalam  peme- 
riksaan jang-dilakukan pihak ber 

wadjib setelah buku2 itu tiba, 

terbukti bahwa sebagian besar 
buku2 jang diimpor dari Hong- 

kong ita terdiri dari buku2 

tiabul dan buku? politik. Demi- 
kian diterangkan Sabtu siang 
olsh Kepala Djawatan Reserse 
Pusat, Mr. Senoadji kepada ,,An 

tara”. 

Kedua orang jang ditahan, 
adalah jang mekkukan pesanan 
buku2 jang diimpor itu, sedang- 
kan jang menjelenggarakan im- 
por buku2 tsb. adalah importir 
nasional jang bersangkutan, jang 
dewasa ini sedang-diperiksa Ke- 
djaksaan Agung. 

10 Peti meliputi harga 43.090 
Hongkong dollar. : 

Buku2 jang. diimpor seluruhnja 
berdjumlah 10 peti, harga devisen 
nja 43.000. dollar-Hongkong. Mr. 
Senoadji menerangkan, bahwa per 
buatan jang bersifat melanggar 
peraturan itu, jang sudah diketa- 
hui sadja telah kedua.kalinja di- 
lakukan oleh orang2 jang kini di 
tahan itu. Impor buku pertama 
diluar idjin jang diperolehnja itu 
dan jang ketahuan,: meliputi har- 
ga 43.000 dollar-Hongkong. Ada 
tanda2 jang menundjukkan, bah- 
wa perbuatan jang demikian itu, 
telah dilakukan dalam waktu jang 
lama sekali, dan segala sesuatu- 
nja kini masih diselidiki: 

   

    

Diatas peti sadja ditaruh 
buku? peladjaran. 

Untuk mengelabui “mata petu- 
gas-petugas negara, maka buku2 
peladjaran/pengetahuan jang di- 
impor itu, ditaruh dibagian atas 
peti2 buku itu, Sewaktu diperiksa 
ternjata buku2 peladjaran/penge- 
tahuan jang sesungguhnja, terma 
suk buku2 jang di idjinkan untuk 
diimpor itu, hanja terdapat sedi- 
kit sadja, sedangkan sebagian 
besar adalah buku2 tjabul dan bu- 
ku-buku politik. 

Rp. 2 djuta disediakan tiap 
tahun. 

Menurut keterangan2 selandjut- 
nja jang diperoleh ,,Antara”, un 
'tuk mengimpor buku2 peladjaran 
bagi sekolah2 Tionghoa di Indo- 
esia, Kementerian PPK tiap ta- 
un menjediakan devisen seharga 

Rp. 2 djuta atau IL.k. 1 djuta dol- 
lar-Hongkong. Karena ternjata 
buku2 peladjaran/pengetahuan itu 
hanja sedikit sekali jang diimpor, 
maka buku2 tersebut mendjadi 
tinggi harganja dipasaran. 

  

jang kuat bagi kedudukan pega- 
wai negeri apabila diadakan in- 
stansi/badan tersendiri jang her- 
kedudukan bebas sama sekali ter 
hadap pemerintah dan jang dise- 
rahi mengadili perkara (perselisi 
han) jang timbul antara seorang 
pegawai negeri (militer sukarela 
termasuk golongan pegawai nege- 
ri) dan pemerintah. 
Undang2 ini hendak dimulai de- 

ngan mengadakan pengadilan jang 
memutus sengketa mengenai hu- 
kum tata-usaha dalam soal2 kepe 
gawaian militer. Sebagai per- 
aturan jang integral, undang2 ini 
berlaku djuga untuk mereka jang 
pada saat lai berlakunja un- 
dang2 ini sudah ada dalam dinas 
ketentaraan, djadi jang penerima 
annja tidak 
ini. Demikian antara lain pendje- 

    
  

berdasarkan undang? 

Onesia diluar atau bertentangan 

Pemogokan? 
Di Polandia? 
Polandia Bantah Be- 

rita2 Pers Barat 
KR.B. POLANDIA hari Sabtu 

menjiarkan berita bantahan atas 
berita2 jang dilantjarkan oleh 
pers dan radio Barat jang menja 
takan”"bahwa di pabrik2 dan di 
pertambangan2 Polandia telah 
terdjadi pemogokan2 dan djuga 
bahwa instalasi2 militer URSS di 
sana diserang. Pers dan radio 
Barat telah membuat berita2 ten- 
tang kebohongan dalam bentuk 
sensasi, demikian ditambahkan. 

Radio Warsawa dalam siaran 
nja tsb. selandjutnja tegas2 tidak 
membenarkan tulisan "korespon- 
den” Barat .jg disiarkan melalui 
pers dan Radio bshwa kereta 
api ig membawa perbekalan2 ke 
punjaan Uni Sovjet telah dise- 
rang ketika ada ditempat antara 
Poznan — Warsawa. bahwa ada 
rumah2 opsir Uni Sovjet telah 
dibakar di Lignica, bahwa di 
Poznan terdjadi pemogokan dll. 

(Antara). 

Tidak Ada Kemer- 
dekaan' Bergerak 
Di',Irian Belanda 
Pengakuan/Penum- 
pang2 Kepal Jeng 

Datang Dari Sorong 
MENURUT kawat wartawan 

Antara dari Ternate, sebuah ka- 
pal jang bernama ,, Banjuwangi” 
tanpa diduga lebih dulu telah 
memasuki pelabuhan - Ternate 
dari Sorong (Irian Barat jg masik 
diduduki Belanda) pada hari Ke 
inis jang lalu. Selama ini baru 
kali inilah Ternate didatangi oleh 
kapal jang berasal dari Sorong. 
Keterangan2 jang diperoleh me- 
njatakan, bahwa kedatangan ka- 
pal ,,Banjuwangi” ke Ternate itu 
ialah untuk mengadakan pertu- 
karan buruh dengan kapal ,,Rey- 
niersz.” 

  

Dari para penumpang kapul 
»Banjuwang?” jang datang dari 

wilajah kekuasaan Belanda itu 
didapat keterangan, bahwa pada 
umumnja rakjat di Irian Barat 

tidak mendapat kemerdekaan ber 
gerak, mendengar siaran2 . Radio 
Republik Indonesia pum dila- 
rang, segala sesuatu didjalankan 
dengan sensur jang keras: mata2 

Beranda tiap malam berkeliaran 

didekat rumah2 penduduk 

ditjurigai oleh pemerintah pendja 
djahan. 

Tentang ' pemberontakan jang 
timbul belum lama berselang, me 
reka mengatakan bahwa  perla- 
wanan2 masih terus dilakukan 
dan tentang kabar2 adanja blok- 
kade terhadap pulau2. diperbata- 
san dengan wilajah kekuasaan 
RL, mereka mengatakan bahwa 
memang benar ada  tindakan2 

  
MATA |Belanda jang demikian itu, 
aa Sam aa aa 

| Lertr 2 sudejaar t tia 

Kon. Botavisasch Garnotschap 

| van Kunston sm Watastgi soven” 3 

peyasateaa SATA 

    

Pe ana v! BLAhei Osaka Labita 

C3 

Wal 

Menurut keterangan lain jang 

bisa didapat, dalam pertemuan 
ini dibitjarakan bagaimana bisa 
didapatkan homogenitet dalam 

Kabinet. Demikian pul:, bahwa 
dalam pertemuan tsb.  dibitjara 

kan soal konsepsi jang akan di- 
adjukan oleh Presiden Sukarno. 

Jang hadlir dalam pertemuan 
tsb. dari PNI adalah Suwirjo, 

Munuaba dan PM. Ali “Sastro- 
amidjojo, dari “Masjumi Moh. 

Natsir, Menteri2 Suhjar Tedia 
sukmana dan Ir, Pangeran Moh. 

Noor, dari Nahdlatul Ulam K. 
H.M. Dehlan dan Wk. P.M. Id- 
Jam Chalid, dari Parkindo(?) 
Jan Menteri F. Umbas, dari PSII 

  

Arudji Kartawinata da Mente 

ri Sjech Marhaban, dari Katho- 
lik Kasimo dan Menteri A.M. 
Aa 

Rozari, dari Perti H, Sira- 
djudin Abas dan Menteri Rusli 
sedang dari IPKI Dr. Azis Saleh 
serta Menteri Dahlan Ibrahim. 
Djuga hadlir Menteri Djuanda. 

Partai2 pemerintah men 
fjapai saling mengerti. 

Ketua Umum PNI, Suwirjo, jg 
bertindak selaku djurubitiara da 
ripada pertemuan diantara semua 
pimpinan partai2 Pemerintah be 
serta Menteri2nja dihadliri djuga 
oleh Ir. Djuanda selaku Menteri 
jang tak berpartai, merjatakan 
kepada pers, bahwa pertemuan 
tersebut jang dilangsungkan hari 
Sabtu mulai pukul 11.39 sampai 
dengan 16.909 dirumah Walikota   

jangi 

ngertian jang baik diantara semua 
partai2 pendukung Pemerintah da 
lam menghadapi keadaan seka- 
rang. Suwirjo mula2 menerang- 
,kan, bawha pertemuan sematjam 
ita bersifat berkala dan akan pa 
:Hng sedikit sebulan sekali. 
| -Pertemuan hari Sabtu 
ikan urcuk bersama-sama  men- 
tjari djalan keluar guna  meng- 
ctasi kesulitan2 jang menjebab- 

kan timbulnja rasa tidak 

dikalangan  masjarakat 

Menurut Suwirjo, hasil dari per 
temuan itu ialah, tahwa masing2 

pimpinan partai ita haus » ber 
usaha untuk mendapatkan djalan 

keluar Gri kesulitan2 iti setjara 

diudiur dan ichlas. 

Selandjutnja, sesudah - menja- 
takan, bahwa pembitjaraan2 da- 

diada- 

lekukan setjara serieus, Suwirio 

mengatakan, bahwa sebagai ke 

simpulannja dapat dikemukaka 
bahwa apabila pokok2 

raan Sabtu itu dapat didjalankan 

dengan sungguh2, maka — kata 

Suwirjo — Insja Allah, keadaan 

jang serba tidak memuaskan ini 

akan dapat dikurangi den kemu 
dian diatasinja. 

   

Ketika ditanja, bagaimanakah 

garis2 besar ,,djalan keluar” ig. 
telah tertjapai dalam pertemuan 

Sabtu itu, Suwirjo menolak utk. 

memberikan sesuatu keterangan. 

Ia hanja menutup keterangannja 

dengan menjatakan, bahwa dgn. 

pertemuan ini, tertjapailah  sa- 

ling pengertian jang sehat dian- 

sara partai2 pendukung  Peme- 

rintah, dan bahwa keadaan seka 

rang dihadapi dengan penuh 

tanggung-djawab oleh pimpinan2 

partai jang hari itu bersama-sa- 

ma beberapa orang  Menterinja 

menghadliri pertemuan tsb. 

Seperti sudah dikabarkan, jang 
hadlir dalam pertemuan Sabtu 

itu dari pihak PNJ ddalah Su- 
wirjo, Manuaba “dan Perdana 
Menteri Ali, dari Masjumi Moh. 

Natsir, Menteri2 Suchjar Tedja 
sukmana dan Ir. Pangeran Noor, 

dari N.U, K.H.M. Dachlan dan 

Wakil Perdana Menteri II Idhim 
Shalid, dari Parkindo . Ondang 

'an Menteri Umbas, dari PSII 

Arudii Kartawinata dan  Mente- 
ri Sjech Marhaban, dari Katolik 

'Kasimo dan Menteri A.B. de Ro 

zari, dari Perti H. Siradjuddin 
Abas din Meneeri Rusli, sedang 
lari LP/K.I. Dr. Azis Saleh dan 
Menteri Dachlan Ibrahim, Men 

teri Djuanda hadlir sebagai Men 

teri jang tak berpartai, 

STOP MADIALAH TJABUL 
Madjalah2 Chempaka, Roman, 

Hclliday, Djuwita dan Amor ig 
keluar bulan ini dari penerbit 
Omar Mansoor telah diblokkir 
pengirimannja dikantor pos Ban 
dung, sebagai tindakan polisi su 
sila untuk membatasi  mendja- 
lannja tjerita2 jg serba tjabul. 
Selain itu Sabtu siang polisi su 
sila Bandung telah mensita 61 
exemplar  madjalah "Djengki/ 
No. I, karens dalam beberapa 
fjerita pendek terdapat kalimat2 
ig dianggap keluar dari norma2 
kesusilaan. 

ANGGOTA.RKRLEMEN jang 
baru diangkat oleh pemerintah utk 
menduduki kursi djaminan perwa 
kilan golongan ketjil, "Tan Kiem 
Liong, menerangkan, bahwa utk 
dapat mengadakan: perbedaan2, 
siapa warga negara dan siapa bu 
kan warganegara (asing), maka 
ia termasuk golongan jang menje 
tudjui diadakannja perubahan2 na 
na dari warganegara Indonesia 
keturunan Tionghoa. Perubahan 
aama jang disetudjui oleh Tan 
Kiem Liong itu, menurut pendapat 
nja sebaiknja disesuaikan dengan 
keadaan dalam daerah kediaman 
masing2 jang bersangkutan.   

Sudiro, menghasilkan saling pe-' 

puas | 

umum. | 

lam pertemuan hari Sabtu itu dij 

Penarikan Mundur Pa- 
pembitja ! 

sukan Inggeris-Peran- 
tjisDari Suez Akan 

TER BNRA 5 

2 

Partai? Pemerintah Telah M 
: M aa mukan ,Djalan-Keluar 

Djika Didjalankan Sungguh? Keadaan Jang 
Kurang Memuaskan Sekarang Ini Akan Bisa 

Dikurangi" Dan “Diatasi 
£# Hasil Pertemuan Partai2 Pemerintah!, Sabtu Jang” 

Pertemuan2 Bersifat Periodiek Dan 
Akan Diadakan Sebulan Sekali 

SABTU SIANG jl. bertempat ditempat kediaman 
lai djam 12.00 diadakan rapat bersama diantara wakil2 p 
Giri oleh Perdana Menteri Ali 

ikota Djakarta Raya Sudiro, mu 
artai2 Pemerintah, jang diuga diha 

Sasiroamidjojo dan Menteri2 dari masing2 partai. 
temuan tersebut hadir semua wakil pimpinan tertinggi dari partai2 Pemerintah atau ketua u- 
mumnja sendiri. Menurut keterangan2 jang dapat dikumpulkan 
Menteri adalah sebagai penindjau. Dalam rapat bersama waki!2 
jang berhubungan dengan perkembangan masjarakat achir2 ini, 
binet, diantaranja masalah Angkatan Darat. 

Dalam per 

»Antara” hadirnja Menteri- 
partai2 itu dibitjarakan soal2 

jang harus dihadapi oleh Ka 

Budapest Nor- 
mal Kembali 
Pengadilan Militer 
Mulai Berdjalan 

PEKERDJA?2 PABRIK Pem- 
bangkit Tenaga Listrik Belgian- 
nis-Budapest mulai hari Djum'at 
telah kembali bekerdja kembali se 
telah menghentikan ,pekerdjaan jg 
menjebabkan terganggunja aliran 
listrik kebeberapa distrik. Toko? 
dan kantor? buka seperti biasa 
sedangkan bis dan tram berdjalan 
seperti sediakala pula. 
Sementara itu UP dari 

pest pula mewartakan bahwa 
Buda- 

2 R 
orang koresponden Barat dipersi- 
jahkan meninggalkan Hongaria 
dgn batas waktu 
tengah malam. 

Mereka adalah Richard Kilian 
(kelahiran New York) dari London 
Daily Express dan Erich Wahar 
dari Associated Press. Pengusiran 
Kilian diberikan karena dipersa- 
lahkan bahwa setelah datang Wi- 
na 3 hari jang lalu tidak melapor 
kan diri pada polisi seperti ter- 
tjantum dglam undang2 jang ber 
laku disana kini. Sedang Wahar 
Gipersalahkan telah tersangkut per 
kara ikut menghasut-hasut pemo 
gokan buruh di Pabrik ,,Csepel” 
Seperti dikabarkan 2 minggu j.l. 
ada djuga seorang koresponden 
U,P. jang diusir dari Honggaria, 
jaitu Russel Jones. 

sampai Saptu 

  

$ 4 djuta A.S. utk Austria 
bagi pengungsi?. 

UP dari Washington mengabar- 
kan selandjutnja bahwa menurut 
pengumuman presiden Eisenho- 
wer, pemerintahnja akan menjum 
bangkan sebanjak $ 4.000.000 kepa 
da PBB jang dimaksudkan guna 
membantu. warganegara2 Hongaria 
jang meninggalkan tanah airnja. 
Diterangkan bahwa djumlah 

tersebut akan diambilkan dari 
Dana Kesedjahteraan Darurat js 
diadakan dalam rangka Undang? 
Bantuan Luar negeri Presiden 
jang berdjumlah $ 100.000.000, dan 
akan diperuntukkan bantuan ke- 
pada pemerintah Austria untuk pe 
kerdjaan2 berhubung dgn pe- 
ngungsi-pengungsi termaksud. 

Pengadilan militer mulai 
djalan. 

  
hari Saptu mewartakan bahwa se 
kelompokan ,,kontra revolusioner 
bersendjata” hari Saptu dihadap- 
kan ke. pengadilan. militer Buda- 
pest setelah ternjata tersangkut 
dalam perkara jang dinjatakan daj 
lam Undang2 militer jang baru? 
ini diundangkan di Hongaria. Be 
lam diumumkan hal2 mengenai 
mereka. (Antara). 

PEN NUN ea 2 Na 

Radio Budapest jang" dikutip UP 

Pa AN pe 

  

  

     

   

DjumlahDewan 
KeamananAkan 
Ditambah Las 
Konsep A. S.: Satu 
Utk Asia, Satu Lagi 
Utk Eropah Timur 
DJURU-BIIJARA — delegasi a 

Amerika Serikat dalam PBB hari 
Djum'at katakan, Amerika Seri-e 

kat berpendapat, bahwa peng- 
luasan keanggotaan Dewan Ke- 

amanan PBK dengan dua lagi 
akan berarti satu kursi akan di 
berikan kepada Asia dan lainnja 

kepada Eropa Timur. Dikata- 
kannja, pada umumnja telah ter- 

tjapai persetudjuan | mengenai 

pembagian kursi bagi negara2 
anggota tak-tetap, jang akan ber 

djumlah 8 semuanja. Menurut 

djurubitjara tadi pembagian itu 

adalah sbb.: 

Amerika Selatan — 2, Eropa 

Barat — 2, dan ' satu masing2 

bagi Commonwealth, Eropa Ti- 

mur, Timur Tengah dan Timur 

Djauh. Amerika hanja menghen- 

daki tambahgn 2 sadja, tidak Ie- 

bih dari itu utk membuat perwaki 

lan jg bersifat geografis itu lebih 

seimbang. Dengan tambahan 2 

tadi maka djumlah  anggota2 

DK akan mengjadi 13 dengan 5 

anggota ig tetap jalah Amerika 

Serikat, Uni Sovjet, Inggris, Pe 
rantjis dan Taiwan, kata djuru- 
bitjars tadi. Sementara itu djuru 
bitjara blok Sovjet, menteri luir 
negeri  “Tjekoslewakia Vaclav 
David, menjatakan supaja ada 
djaminan- blok Sovjet akan men 
dapat kursi dalam Dewan Ke- 
amanan jg telah diperluas ifu. 

(Antara). - 

SamaEmohKalah 
Adjukan Usul 

Inisiatip 
Mari Saptu ji. fraksi2 PNI, Ma- 

sjumi dan N.U. menjampaikan ke 
pada sekretariat parlemen suatu 
usul inisiatip RUU tentang pem- 

Iberian kekuasaan kepada Menteri 
(Keuangan untuk membiajai penge 
luaran? negara tahun 1957 selama 
Undang? Anggaran Belandja Ne- 

|gara 1957 belum disahkan oleh 
| parlemen. Penanda-tanganan @c- 
|tama dari pada usul inisiatip itu 
Suwono dari P.N.I. KI Tan 

| Maksud dari pada usul inisiatip 
itu sama dgn usul. inisiatip Huto- 
mo Supardan (PKJ) cs, jaitu su- 
paja pengeluaran2”negara sebelum 
disahkannja RA 1957 itu tidak 
didasarkan lagi pada Wet op de 
Indische Stgatsregeling, tjuma per 
bedaannja: usul Hutomo Supatdan 
menentukan djumlah 6/12 dari in- 
duk anggaran belandja 1956 dgn 

itudjuan supaja RAB 1957 benar2 
idiadjukan dibulan Mei 1957 seha- 
'gaimana jang sudah didjandjikan 
pemerintah kepada parlemeg, se- 
| gang usul Suwono cs tidak menen 
| tukan sesuatu djumlah tertentu, 
|tapi mengenai semua pengeluawan 

inegara selama RAB 1957 belum di 
sahkan oleh parlemen. 
Sebagaimana telah kitae kahar- 

kan usul inisiatip Hutomo Supar 
dan cs telah diadjukan dua hari 
jang lalu, disokong oleh. fraksi? 
IPKI, Parkindo, Nasional Pro- 
gresip, Partai Buruh, Pantjasila, 
Pembangunan, Persatuan dan 
PSII. Menurut atjara usul inisia- 
tip Hutumo Supardan cs akan di 
bitjarakan dalam sidang pleno tgi 
19/12 jang akan datang. 

  
  

Tertunda 

  
Dalam soal ini termasuk ka- 

pal2 terbeng jang dipergunakan 

untuk mengangkut warganegara2 

Hongaria jang mengungsi ke 
Austria guna selandjutnja diang- 
kut ke Inggris. Afp beberapa ha 
ri jl. mengabarkan bahwa untuk 

'alu lintas pengangkutan termak- 

sud ini disediskan 12 buah kapsi 

terbang jang mondar mandir da 

ri daerah Austria-London. Oleh 
#jurubitjara PBB di Abu Sueir 
itu diterangkan selandjutnja bah- 
wa antara Komando Pasukan 

Darurat PBB (UNEF) dan pem 

besar2 Mesir telah ditjapai sa- 
ing mengerti bahwa penarikan 

mundur tentara pendudukan (Ing 
gris-Peranfjis) dari Port Said ti- 
dak dapat tepat berachir hari 
Sbtu, kemarin. dulu. 

Tanjug : Tidak benar 
Israel mundur. 

Berhubungan dgn. itu Kantor 
Berita Jugoslavia, Tanjug, jang 

dikutip UP dari Belgrado hari 
Sabtu mengabarkan bahwa ten 
sara Israel menghalang-halangi 
perdjalanan Tentara Jugoslavia 
jang termasuk Pasukan Darurst 

PBB (UNEF) jang hendak me- 
nudju tempat jang telah ditentu 
kan komando UNEF di Padang- 
pasir Sinai. Rupa2nja Kcmandan 
UNEF diendral Burn tidak mc 
ngetahui setjara tepat apa jang 
selrmg dikerdjakan fihak Israel, 
demikian Tanjug jang menerima 
kawat dari El Ballah (di zone Te 
rusan Suez) jang diterima agak 

Israel Belum Tarik Mundur Tentarenja 
PBJURUBITJARA PBB di Abu Sueir menerangkan bhw. 

penarikan mundur tentara Inggris-Peranijis dari Zone Terusan 
Suez akan memakan waktu lebih lama dari 
direntjanakan semula, berhubung 
kutan bagi serdadu2 serta perlengkapan2nia. Seperti dikabar 
kan beberapa waktu berselang, menurut pengumuman pem- 
beser2 Inggris pengangkutan militernja dari Siprus djuga met 
rgalami penundaan berhubung alat2 pengangkutannja. 1 

Waktunja 

pada waktu jang 
adanja kekurangan pengang ' 

1 
4     

Gunung Kidul Re 
kord BunuhDiri: 
MENURUT keterangan pi- 

hak berwadjib, daerah kabupa- 
ten Gunung Kidul adalah ,,pe- 
megang  rekord” mengenai 
(jumlah orang2 jang bunuh di 
ri. Menurut keterangan tersebut 
setiap bulanuja sedikitnja 5 
orang jang mati bunuh diri dan 
umumnja dengan djalan meng- 
gantung. : 

Atas "pertanjaan  sebab2 jang 
mengenai soal bunuh diri itu, 
pihak iang berwadjib  menjata- 
kan, bahwa hal ini disebabkan 
terutama kerdaan masjarakat di 
daerah Gunung Kidul jang 
umumnja orangnja didalam ke- 
cdaan sulit. Banjak orang jang 
karena merasa ketjewa, malu, pu 
tus asa, lalu mengachiri hidup- 
nya dengan djalan bunuh diri. Se 
perti diketahui daerah kabupa- 
ten Gunung Kidul adalah dae- 
rah kering jang selalu menderita 
akibats musim  patjeklik jang 
mengakibatkan banjaknja orang2 
iang menderita kelaparan. (Ant.) 

  

ga menerangkan bahwa berita? 
iang meneramfkan tentara Israel 
telah menarik mundur pasykan2 
nja sampai 100 KM dari sebelah     terlambat, jang selandjutnjz dju- 

Tan Kiem Liong Andjurkan Pergantian 
Nama Bg Warganegara Keturunan Tionghoa 

gantian nama itu, Tan Kiem Liong 
lebih dulu menerangkan, bahwa 
soal pergantian nama itu bukan 
sesuatu soal baru, dan ia menger 
ti, bahwa sudah tentu ada golong 
an-golongan jang setudju dan ti- 
dak setudju, sedangkan ia sendiri 
termasuk golongan jang pro. 

Tan Kiem Liong  selandjutnja 
mengandjurkan asimilasi sosial 
dan pergaulan hidup, agar di nega 
ra kita ini terdapat kesatuan bang 
sa jang homogeen dan tidak-ter- 

bagi-bagi berdasarkan suku2 atau 
keturunan2. 

Sebagai salah satu djalan asimi   
Sebelum mendjelaskan soal perlasi, Tan Kiem Liong menundjuk- 

Tinyir Terusan Suez Yama sekali 
tidek benar, (Antara). 

kan djalan kearah memasuki par 
tai-partai. politik. 

Dalam hubungan ini, anggota 
Parlemen Siauw Giok Tjhan keti 
ka ditanja tentang soal ganti na- 
ma bagi warganegara Indonesia 
keturunan Tionghoa “menjatakan, 
bahwa soal ini adalah urusan in- 
dividu dari masing2 orang jang 
bersangkutan. Siauw berpendapat, 
bahwa orang boleh memakai nama 
apa sadja, asal djangan ada sifat 
paksaan, jaitu memaksa tiap2 
warganegara memakai sesuatu na- 
ma tertentu, misalnja ditentukan 
dalam Undang2 Kewarganegara- 
an, (Antara),   
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Pertempuran Seru Antara Pasukan 
merintah Lawan Kaum 'Demoastran 

  

2... Di Miskolog 
MENTERI LUARNEGERI Hongaria jang memimpin de 

kgasi negerinja dalam gersidangan madjlis umum PBB hari     
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TAHUN 1956 bagi Sekolah Bisa 
  “dan 

  

    

      

Ha aa ba 

“atau Chinese 
Bodjong Sema- 

ngurus Hwa Ing 
“English Schooi Yi Bodjong & , 
rang dalam pidato pembukaan utk 

5 meraan kan Henny Tag Lana 
di Bodjong Djum'at petang kema- 
rin jg mendapat perhatian besar. 

Oleh Loe E .Gwan selandjut 
nja dituturkan, bahwa semula di 
niat untuk mengadakan Fancy 
“Fair itu pada tgl. 14, 15 dan 16 
Desember, tetapi engurus ber- 
niat pula untuk memperpandjang 
sampai dengan tgl. 17 Desember 
djika diizinkan oleh instansi jang 
bersangkutan dan hasil dari pada 
malam rachir itu seluruhnja- 
akan disokongkan kepada para 
Korban bandjir. ina akan bni 
kan tentang usaha2 dari pada pe 
ladjar/guru serta bantuan? jang 
telah diberikan oleh fihak2 instan 
si, para Djawatan jang bersang 
Kutan serta sokongan2 jang besar 
dari fihak masjarakat dan peda 
gang untuk Fancy Fair, achirnja 
Loe Khe Gwan mengutjap terima 
kasih atas bantuan tadi. Kemudi 
n saributan? diberikan oleh wa | 
il dari Hoo Hap, Ketua Lemba- 

ga Persahabatan Indonesia Tiong: 
kok, Wakil bekas murid CES dan 
ichirnja wakil dari peladjar2 jang 
Shoran Ikan ketua Fancy Fair. Pe 
resmian itu achirnja ditutup dgn 
pengguntingan pita oleh Nj. Hadi 
subeno Sosrowerdojo dan para 
Tara irin Jalu men ea aan , 

jauan pada @ncy fair itu. Jg dapa 
disaksikan 1 ialah pekerdjaan2 
para murid dengan alat? perleng 
kapan Sek. Hwa Ing, pameran? 
dari Djawatan Kesthatan, pembu 

.atan bunga?2, aguarium,” -photo2 
oleh Semg. Photo Club, Pools 

2. Industri dengan zitje, toilet, tem 
“cpat tidur jang mengkilap, tearena | 

—., pekerdjaan chroom- jang sudah 
terkenal dan matjam2 ketangka- 
satf jang tjukup menggembirakan 

para penonton. untuk bersenda 
gurau, Dalam pada itu oleh Djwt 
Kesehatan KBS telah disiarkan se 
lembaran2 jang berisikan petun-j 
Gjuk tjara membersihkan air utk | 
dapat diminum dengan alat2 jang | 
dapat dibuat sendiri. " Meningat 

: penanya soal air minum, maka 
Gibawah ini kami taturkan petun- 
djuk2 tersebut. ' "- SP 

Membersihkan air - untuk 

  

| diminum. 2. 
Petundjuk2 tjara pembersihan 

air mimum ini ad: menurut 
petandjak dari Laboratorium Ilmu 

Kesehatan Tehnik Bandung. Utk 
tiap? kaleng (blekh air dari 20 
liter (blek minjak tanah) diberi 
3 matjam obat, jaitu: a) ram 
kaporit, b) 2 gr. tawas putih 
(aluminium sulfaat, c) 2 gr. bubuk 
batu kapur. Didalam sebuah te: 

nja 3 kaleng minjak tanah kemu- 
dian diberi: a) 2 sendok teh ka 
porit (— 24 gram) diaduk kira? | 
2 menit, b) ? sendok teh penuh 
tawas putih (— 6 gr.) diaduk kira2 
2 menit, ec) 2 sendok teh penuh | 
bubuk batu kapur (— 6 gr.) di- 
adukkan kira2 5 menit dengan pe 
lahan? dalam satu djurusan. Sete 
lah didiamkan untuk mengendap 
(menep, Djawa) selami 20 menit, 
air jang tertjampur 3 matjam ba 
han itu kemudian disaring dida- 

(Igarakan pertandingan 

1x 'langgang adalah kes. A.D: 

“dalam pertandingan 

likota Magelang, 

Menang 6—1 
DJUM'AT jbl.  dilapa- 
ran ion Semarang diseleng 

I sepakbola 
segi tiga antara kesebelasan? A.D. 

sore. 

. IDjateng, POP Djateng dan Sisa 
S. Sere itu jang main dige- 

1 3 lawan 
kes. Sisa PSIS jang berachir dgn 

yka untuk kemenangan 
Angk. Darat. Halftime 1—1I. Sab 

'tu sore ini kes. Sisa PSIS lawan 
kes. POP Djateng dan Minggu 
sore POP Djateng lawan A.D. Dja| 

g. Si 
enindjau djalaunja pertanding 

an,sore itu dapat dikatakan, bah 
wa “difihak Angk. Darat nampak 

m ada Med anna dalam tehnik, ja 
“itu dapat bergerak tjepat | 
' mengingat pula kerdja sama jang 

dan 

bermanfaat. 
Ini perlu dititik beratkan dlm 

menindjau pertandingan tadi ter 
utama dengan .berobahnja permai 
nan A.D. dalam babak ke II dari 
short-passing mendjadi long-pas- 
sing jang tjukup mengatjaukan 
garis belakang Sisa PSIS jang 
kebanjakan terdiri dari pemain? 
jang masih muda. Pada umumnja 

itu ditutur- 
kan pasangan2 jang terdiri dari 
pemuda2, suatu tindakan jg mem 
ban, an. Permainannja Sisa 
PSIS njata sekali belum kompakt, 
bahkan dibeberapa tempat masih 
agak mengetjewakan, kurang tje 
pat dalam gerakkan dan banjak 
ngawur dalam tjara memberi um- 
pan pada kawannja. Dalam babak 
pertama keadaan mendjadi 1, 
dimana goal pertama ditjetak oleh 
Angka Darat ,tetapi tak lama ke- 
mudian PSIS dapat erobah ang 
ka mendjadi 1-1, Dalam babak 
ke-II fihak Angk. Darat berturut 
turut dapat mentjetak 5 goal lagi, 
hingga sampai achir gka menun 
djuk 6—1 untuk kemenangan 
Angkatan Darat. 

KES. PERSIBAJA — KES. 
JUGOSLAVIA 0-8. 

Kesebelasan Persibaja dim per- 
tandingan melawan kes. Jugosla- 
via pada Minggu sore kemarin di 
stadion Tambaksari Surabaja- tlh 
dikalahkan dgn angka 0—8. Wak- 
tu mengaso stand 0—3. Goal per- 
tama kali jang ditjetak oleh kes. 
Jugoslavia terdjadi pada merrit 

A. Baswedan Dju- 
ara , Tjatur 1956 

Dan 8. A. Bachtiar 
Hutegalung . Djuara 

H Dan III 
TOURNAMENT tjatur kedjuara 

an Pertjasi 1956 jang dilangsung 
kan di Magelang sedjak tgl. 3 Des 
J-L telah berachir pada tgl. 14 Des 
malam. Dalam tournament itu. dja 
£0 tjatusr dari Surabaja A. Bas 
wedan ternjata berhasil merebut 
gelar Djuara Tjatur Indonesia th. 
1956 dgn mendapat 10 bidji ke- 
menangan dari 13 kali pertanding 
an. Djuara ke-II diduduki oleh 
Arovah Bachtiar dari 
sin jang mendapat bidji kemenang 
an jang sama dgan djuara perta 
ma. B. Hutagalung jang selama 
dua tahun (1954—1955) memperta 
hankan gelar djuara tjatur Indo- 
nesia, sesudah tournament itu ter- 
njata berhasil mengumpulkan 954 
bidji kemenangan dan menduduki 
djura ke-IIl. 
“Malam perpisahan dan pembagi- 

an piala jang dilakukan oleh Re 
siden Kedu Sukardji dilakukan 

pajan atau gentong diisi air seba (Djum'at malam di Cantine Polisi 
Magelang. Piala2 itu antaranja di 
dapat dari sumbangan Residen 
Kedu. Kepala Polisi Kares. Kedu 
Pemb. Kom. Besar Suhartojo, Wa 

Ketua CHTH 
Magelang, surat2 kabar harian di 
Djawa Tengah dan lain2. Piala2 
itu selain diberikan kepada peme 
nang2 ke 1 sampai ke 4, djuga di 
berikan pada peserta tournament 
jang tertua jakni H. Maksum Ma 
lang (65 th.), dan djuga peserta 
jang termuda jakni Liem Hong 

lam kaleng mentega dalam mana (Gie Djakarta (8 tahun). Djuga ke 
terisi krikil dengan pasir. Dari 
Laleng mentega itu kemudian air itu dapat dialirkan kepada sebuah ember umpamanja dan air itu su 
dah bersih dan dapat diminum 
tanpa dimasak lagi, kare telah 
bebas dari kuman2. Obat2 jang di sebutkan diatas itu dapat dibeli 
pgda Djawatan Kesehatan di Ka bupaten dan biaja pembuatan alat 
alat itu kurang dari Rp. 30—. 
Petundjuk itu sangat penting se kali untuk penduduk untuk men 
Gjaga kesehatan. AI Mou n : 

  

PENDJELASAN MENGE!? 

pada peserta tournament Suparno 
dari Tegal. diberi piala ,,kenang2- 
an” karena dalam tournament ini 
peserta tsb. dapat mengalahkan 
3 tokoh tjatur a.l. mengalahkan 
/A. Bachtiar dan B. Hutagalung. 
| Adapun kedudukan lain? peserta 
menurut urutan kedjuaraan ada 
lah sbb: 1. A. Baswedan Suraba- 
ja. 2. A. Bachtiar Bandjarmasin. 
3. B. Hutagalung Djakarta. 4. A. 
Satar Solo. 5. M. Wotulo Maka- 
sar. “6. A. Busaeri Magelang. 7. 
Liem Hong Gie Djakarta. 8. Kus 
na Bandung. 9. H. Maksum Ma- 
lang. 10 Cholis Semarang. 11. Sis 

, PA- Basuki Jogja. 12. VTP. Tobing 
N. $ 'A (Djakarta. 13. Suparno Tegal. 14. 

MINANG” SARANGAN “3 (Liem Thiong Soe Surabaja. £ 
Berhubung dengan akan diada- | HASIL UDJIAN MENGARANG   kannja pameran2 karangan bunga 

2 kali jaitu pada tgl. 16-Des. '56 
dan 19 Des. "56 di Balai Polisi Dia 
teng, maka dengan ini perlu di 
Gjelaskan,. bahwa Pameran jang 
diadakan pada tg. 16 Des '56 dise 
lenggarakan oleh Nj. Soepratigno 
cs. dibawah Pengawasan Jajasan 
Merangkai Bunga Djakarta  se- 
Gang pameran jang diadakan pa da tgi. 19 Des. ' lenggara--! 
kan oleh Nj. C. Deimaar cs., diba Selandjutnja 
wah pengawasan Perkumpulan Me: 
ngarang Bunga Djakarta dan dji 
ga Perkumpulan Pengarang Bu- 
nga Semarang. S1 

TERGILAS KERETA EP: 2 
Pada hari Kamis jbl. kira2 djam 

10.45 seorang laki2 jang tak dike- 
nal nama dan tempat tinggalnja 
telah tergilas kereta api Aoa 
desa Karangtuwo Ket. Karan, 
ngah. Demak. Kereta api tsb la- 
tang dari djurusan Demak ke Se- 
marang. Korban menderita Iuka 

  

gte- 

    

    

' BUNGA OLEH PERSEB. 
Dalam udjian mengarang bunga 

jang diselenggarakan oleh Persa 
tuan Seni Bunga Djateng (PER- 
SEB) di GRIS pada tg. 1 dan ? 
:Desember j.l. dengan Panitia Pe- 
aa udjian terdiri dari nj. 
I Tiong Khing, nj. Ong Sioe 
Tjiang dan Nn. Djie Gwat Nio 
telah lulus 55 orang murid dari 4 
sekolah mengarang bunga di Smg. 

dapat dikabarkan, 
bahwa pada tgi. 25 dan 26 Nop. 
itelah diselenggarakan udjian me 
ingarang bunga jang pertama ka 
li di Tjirebon oleh Perseb Tjire 
bon jang hasilnja 8 orang lulus. 
IAdapun Panitia Pemeriksa Udjian 
terdiri dari nj. So Tie Ho, nj. 
Liem Hong Gwan dan tn. R. Su 
wanto. 

pt RBALAT. 
Dalam “berita mengenai pembu 

kaan lapangan: volleybail di Sron 
dot jg termuat kemarin dulu ter- 
'dapat sedikit kekeliruan. Peres- 

Cor Kan Oleh Komisaris Mobbrig, teta- 
dibagian punggung dan eninea) Dian: pembukaan itu dilakukan bu 

e an & seketika itu djuga. Ke 
ban terus dikirim ke 
rang. 
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# PHILIPS RECORDPLAYER 
- binatie versterker, dalam ko! type AG-9107 

kwaliteit lebih heibat .... 
# ta f 

  

" PRESTO - COOKERS, P untuk masak setjara kilat. — 

Radio ,,MASCOTTE” 
Djl. Gadjah Mada No, 26 

Tilp. 1948 
SEMARANG, 

J (Philetta model 1957) 
| bentuknja, sedang 
sc... 

Vanena ewean sa 

“ PITA TAPE RECORDER PHILIPS EL-3915, 
— terisi dengan lagu2 Hari Natal (Christmas music) Rp. 190,— 

TT ADJAIR, 
5 matjam AL... Rp: 700,— 

sampai ...... Rp. 1150.— 

   
  

Bani 'pi oleh-Komandan Mobbrig Kom- 
pi 5138. « 

Urprise 

  

   
"aa... 

(3-Speed) com- 
ffer origineel. 

| Rp. 2695,— 

. Dil. Slamet Ryadi No. 126 

SOLO, 

&.. »Minggu Ini” Rp. l,—| 

/ ) Kes. A.D Djateng 

Bandjarma- 

| Djunvat telah bertolak dari New York menudju tanah airaja 

nja bilamana delegasi Honggaria akan kembali tagi menghadiri 
sidang madjlis umum PBB Horvath mendjawab dengan menga 
takan ,,itu tergantung dari pemerintah kami”. 

Seperti diketahui delegasi Honini diambil dan mereka minta pu 
garia telah meninggalkan sidang BAG Menara Na Pa 
madilis umum PBB beberapa ha deh pemerintah Imre Nsey, jaitu aa Be dg Ke na 

Ik salah Hongari Naa Tesla soda 19 lam persoalkan masalah Hongaria pa | Perdana menteri Kadar dalan 
d. hal menurut. menteri luarne- diawaban?nja menekankan bahwa 
geri tsb. masalah Hongaria itu kekuatan? MEN 
merupakan soal dalamnegeri dan dah makin lemah dan 1langa: 

  

    

Berkuasa Di Hong
aria | 

Pe- 

dengan menumpang kapal laut Prantjis ,,Libert€”, Ketika dita | . 

ay 

  

  

  : ' “sokongan rakjat. Hal ini disebab 
PBB tidak mempunja! hak UN- kan ta banjak ae melihat 
tuk bertjampurtangan. Tapi Hon pahajanja kontrareyotusioner itu | 
garia tidak menjatakan keluar dan mereka itu bangkit menen- 
dari PBB. : 2 tang orang2 kontrarevolusi ini dan 

Mengenai berita2 bahwa ja Karena kekuatan pemerintah re- 
akan menggantikan Janos Ka- Mate ini makin lama makin 

dar seba rda mteri Han NON un ns Pee 
sari Pen Haa Tg Ne nan Te 
Hongaria maka oleh Horvath di ba pa Ageooktelataapi Rp 

: la- buruh nampa' : : katgran Omong kosong bela: bawa bendera? nasional aan pen- 
cri , $ 'dera2 merah kaum kontrarevolusi- ..Saja pulang ke Hongrria ka AG Na pa sangat takut dan ge 

rena saja telah menjelesaikan pe lisah. Ia mengatakan pula hahw» 
kerdjaan saja di PBB”, kata Imre makin kuatnja pasukan? polisi itu 
Horvath, 1 4 imempunjai akibat jang sama 

uruh wali : 2 aju ata 

B : ken " bekerdia. Tini rakjat sudan pertjaja be- U.P. dari Budapest memberita- tul kepada polisi Hongaria kare kan bahwa kaum buruh Hongga na pasukan? polisi Tai mempunjai 
ria kembali lagi ke pekerdjaan Kejakinan dan kekuatan jang tju 
masing2 baik ke pabrik2 mau- kup untuk mendjamin perdamaian 

5 5 "“idan ketertiban. pun ke tambang2 pada hari Ke-| “Dikatakan lebih djauh bahwa 
mis, sekalipun menurut “ berita2/diambilnja tindakan? jang positif 
dibeberapa tempat masih terda-!Oleh pemerintah revolusioner ini 

pat kerusuhan2. adalah betul dan tepat. Rakiat 
: mendjadi maklum bahwa penghi 

Di Budapest kaum buruh selu dupan normal diperlukan sama 
ruhnja sudah kembali bekerdja sekali mn Sana Dasar 
ketjuali di : setel : kuat, djadi tida engan melaku 
mean Up abrik listrik Bojala- kan pemogokan? dan saling mem nia dimana fihak polisi masih bunuh dan mengatjau. : 
menguasainja. Selandjutnja Kadar mena aakap 

Dalam pada i 5 bahwa suatu pemogokan jang ber 
kan bera k un Te Nan langsung selama 8 hari akan .me 

anwa kekurangan batu bara ngundurkan kemadjuan negeri se dan tenaga listrik meniebabkan lama setahun. 

pabrik2 itu tak dapat bekerdja. Memberikan komentarnja menge 
Di Budapest orang tak dapat nai kabar? angin dari kapin iiap 

menggambz i - trarevolusioner tentang dibubar- 
Naa Hanana Magi Kg kannja Dewan2 Buruh dipabrik2 
2 & Gidaerane, tulis warta- Kadar mengatakan bahwa peme- wan UP selandjutnja. 

Sementara 'itu Radio Budapest 
menjiarkan bahwa pertempuran : 5 
: hb. $ SAB, an kaum kontrarevolu jang hebat telah terdjadi pada TANI ef 
hari Rebo di Miskoleg antaraf Mengenai Dewan Buruh dipa- 

rintah sangat sekali menentang di 
bentuknja Dewan2 Buruh Regio- 

pasukan2 pemerintah dan para brik2, kata Kadar, mereka ini me 

nal karena Dewan2 ini mernpakan 

'demonstran. 'rupakan organisasi? basis daripa 
$ TN . Ga demokrasi rakiat. Melalui De 

Keadaan di Budapest hari wan? Buruh Gipabrik2 ini kanm 
Rebo. buruh setjara langsung ikutsertr 

dalam hal memetiahkan masalah? 

dalam Fancy Fair tsb. 

Amerika Djandjikan 
Sendjata' :JgiModern 
Bagi Nega 

MENTERI PERTAHANA 

Wilson katakan, bahwa rentja 

aa bantuan Amerika akan me- 
mungkin negara2 anggota dewan 

Nato memodernisasi dan mera- 
sionalisasi  perlengkapan2 dan 
methode militer mereka dengan 
memberikan mereka sendjata2 jg 
paling modern, termasuk sendja- 

ta jang dapat dikendalikan. Pem 
bagian kepada berbagai-bag ' ne 
geri akan diperhitungkan dgn ke 
Sutuhan2 rentjana umum dan ke 
mampuan tiap nerari. 

Dipertimbangkan oleh Wilson, 
bahwa pertahanan Nato harus 

“recrgsnisasi dem harus diada-   Mengenai keadaan di Budapest 
pada hari Rebo jl. wartawan 
“Hsin Hua” dari Budapest me- 
nulis bahwa keadaan pada hari 
Rebo adalah lebih baik daripada 
keadaan pada hari Selasa. Lebih 
banjak kaum buruh kembali be- 
kerdja ke pabrik2. Pemerintah 
telah mengambil tindakan2 tegas 
terhadap para elemen kontra-re: 
volusioner jang berusaha meng- 
obstruksi  supaja kaum buruh 
tidak mulai bekerdja lagi. Demi- 
kian pula kaum buruh “sendiri 
telah mengambil tindakan? jang 

Page Terbadap mereka ini. Toko 
9 bahan makanan dibuka se- 

bagaimana biasa sepersi  djuga 
halnja dengan toko2 lainnja. Di 
seluruh negeri tidak ada kelum- 
puhan lalu-lintas kereta-api se- 
dangkan air serta listrik mengalir 

Isebagaimana biasa. Didjalan-dja- 
Ian raja' tampak sembojan2 jang 
berbunji supaja pekerdjaan dimu- 
lai lagi. 

Pada hari Selasa kaum penga: 
tjau jang kontra revolusioner itu 
menggunakan granat? tangan dan 
bahkan mengantjam akan mem- 
bunuh guna mentjegah kaum bu 
rah bekerdja lagi. Karena obstruk 
si2 demikian inilah banjak kaum 
buruh hari Selasa tidak datang 
bekerdja. Beberapa toko diantjam 
dan dilarang membukanja oleh 
kaum kontra revolusioner itu. Da 
lam pada itu hari Selasa dan 
Rebo Dewan? Buruh dibanjak pa 
brik mengeluarkan seruan2 me 
nentang pemogokan itu. . 
Pada hari Selasa kaum buruh, 

dan staf teknik daripada salah 
satu pabrik didistrik keduapuluh 
di Budapes telah mengadakan in 
tervieuw dengan perdana menteri 
Kadar. Mereka minta kepada pe 
merintah supaja melaksanakan de 
krit jang telah diumumkan itu 
dan mendjamin dipulihkannja ke 
tentraman dan ketertiban. serta 
perdamaian. Mereka - minta pula 
supaja pemerintah dengan tegas 
(menentang mereka jang menggang 

pahriknia. Dewan2 Burrvh dina- 
brik2 ini harus memusatkan  ner- 
hatiannja kepada kewadii'ihan pim 
.pinan ekonomi. (Antara). 

Kapten Mal   
Dalam 

Selandjutnja pihak jang berwa 
djib pernah mengirim-CPM jang 
berpakaian seragam kerumah me 
reka, tetapi mereka telah sempat 
menjingkirkan diri. 3 
Dengan demikian terpaksa di- 

gunakan tjara2 jang lain dengan 
maksud agar dapat mendjebak me 
reka. Pada tanggal 11-12-1956 
pihak KMKB Djakarta Raya me 
ngirim para petugasnja jang se- 
bahagian berpakaian preman utk 
melakukan penahanan. Digunakan 
nja tjara demikian dimaksud agar 
diangan- diketahui lebih dahulu 
sehingga mereka tak sempat lagi 

| melarikan diri seperti ig sudah2. 
Dengan tjara demikian, mka 

ketiga Perwira tsb. telah danat 
ditahan, tetapi sebelum ' menie- 
rah, Kapten Malik terlebih dahu 
tu mengadakan perlawanan se- 
hingga sempat meloloskan diri 
dan melompat kedalam sumur 
hingga mengakibatkan luka ri- 
ngan pada kepala Perwira tsb. 
Demikisn pendielasan Penerang 
an Angkatan Darat. (Antara)   

gu ketertiban dan mentjegah di $ 
mulainja lagi pekerdjaan. : 1 

| Seperti. diketahui Reuter dari 1 Di RRT Ada 
Wina mengabarkan pada hari Sc : aa 
lasa bahwa menurut seorang diplo 
mat Barat jang tiba di Wina dari 
Budapes ,,perdana menteri Janos 
Kadar telah membunuh diri atau 
disingkirkan oleh orang2 Sovjet”. 
Hal ini dibuktikan bahwa Kadar 
tidak nampak didepan umum dar 
tidak berbitjara setjara langsung 
dimuka tjorong radio sedjak hari 
Djum'at j.l. Demikian Reuter. 

Pidato PM Kadar. 
Perdana menteri  Janos Kadar 

pada hari. Selasa dalam pertemu 
an dengan para wakil kaum buruh 
dari 7 pabrik didistrik 'keduapu- 
luh di Budapes itu menjerukan su 
paja kaum buruh memperhebat 
perdjuangan politiknja dan mem 
bantu rakiat untuk bersikap aji 
djik terhadap kontra revolusioner. 
Wakil2 kaum buruh itu menjata 

2 Kekatjauan ?, 
AdaOrang2 Jg Me- 
nentang Pemerinta- 
han— Kata Robertson 
WALTER S. ROBERTSON, 

pembantu menteri luarnegeri uru 
san Timur Djauh, setibanja di 
Hongkong hari Djum'at menjata- 
kan ,ada kekatjauan”  dibenua 
Tiongkok dan rakjat Tiongkok di 
sana “sangat menentang pemerin 
tahan komunis”, Hal ini dinjata- 
kan Hepan “para Na na 

ata Ibanja di Hongkong dari Manila k k da K s s 2 : buruh dang Naina in "setelah mengundjungi Indonesia 
tindakan2 pemerintah jang baru2 dan menghadliri konperensi Ren- 

tjana Kolombo di Wellington 
i | baru-baru inis 

INSID EN LALU-LIN TAS Kata Robertson .,apa jang di 
(Hari Djum'at jbl. “kira-kira Jakukan oleh orang2 komunis di 

:djam 14.30 di simpang empat Dji. Tiongkok terhadap Tibet ialah Imam Bondjol telah terdjadi ta- sama dengan apa jang dilakukan 
'brakan antara sebuah "betjak dgn oleh orang2 komunis di Sovjet 
isebuah sepeda. Menurut ketera- terhadap Hongaria”, Dikatakan, 
agan jang kita peroleh tabrakan bahwa ,,RRT masih ' merupakan 
itu terdjadi ketika sebuah betjak | suatu agresor seperti ketika RR nomer" SM 6932 '4 dikemudikan | T menjerbu Korea”. Hari Senen 

1 9: 1 »'Ia ke Taipeh untuk mengadakan oleh SP dari djurusan timur ke “3 : b . pertemua, dengan Tjiang Kai arat telah tabrakan dgn sepeda F: : NS Shek. (Antara) jang datang dari djurusan barat 
jang akan membelok kekanan jg TJIREBON 
dikemudikan oleh Enn seorang : 5 
peladjar dari SGTP, Hotdh apa) TEA TER PAKA MENJE: 
sebabnja pengendara sepeda itu DJADI ABU. 1 
terus memukul kepada pengemu-| Baru? ini di Losarang telah ter- 

BK ea la aa gl pengemudi betjak itu mengeluar- Ana isbatarta na ata Tjirebon. 
kan darah. Kemudian oleh ang: Truk tadi terguling kemudian ter 
gauta Polisi kedua orang itu terus Sania DP dan Kn aa dn 

i £ : jalar ke rumah pendudu 
PET Dean TI Ei TN terletak dipinggir djalan hingga 

i “'Imendjadi abu. Kerugian akibat ter 
fihak teman2 pengendara betjak (bakarnja rumah ditaksir Ik. Rp, 
datanglah berkerumun2 k.l, ada|2946, sedang kerugian dgn terba- 100 orang didepan Kantor Polisi karnja truk beserta muatannja ber 

Lalu-lintas sambil berteriak2 min 
ta tahu orangnja jang memukul, 

    
  

  

djumlah Ik. Rp. 750.000.— 

TANAH LONGSOR DI   leh. Pak Kari ala isi KUNINGAN. aa 
- 3 na Karim Tan Ki Baru2 ini didesa Linggardjati 

Kanan tt 35 Tae 3 1 ja ketj. Tjilimus Kuningan telah ter 
tsb. diberi penerangan2 sehingga djadi tanah longsor sepandjang 
mereka itu bisa dibubarkan dgn 14 meter dan menimpa ag 2 
id: i dadi | ig luas 2 kilometer persegi. anah 

tidak menimbulkan kedjadian2 yg longsor ini terdjadi akibat hudjan tidak kita inginkan. 
3 . ) besar jang terus menerus sedjak 

Selandjutnja mengenai | kesala- tanggai 4 Pesember jl, sedang ke 
han fihak siapa jang bersalah rugiannja kini masih dalam penje 
belum kita ketahui dengan djelas 'lidikan. Kedjadian ini merupakan 

karena perkara ini menurut kete-   Tilp, 278 

    

benfjana alam pertama kali sedjak 
dimulai musim hudjan didaerah 

rangan masih diusut lebih djauh,|kares Tjirebon, ' 

Ketika Mau »Diambil" 

Lepaskan Tembakan Dan 

MENJAMBUNG BERITA 
ber 1956 tentang penahanan tc i p 
ten Malik dan Kapteti Sumartono, maka lebih landjut dapat di 
kabarkan sebagai berikut: Sebelum tindakan penah 
but dilaksanakan, terhadap ketiga Perwira itu telah dilakukan 
pemanggitan berkali2 gula didengar pertanggangan-djawabnja 
terhadap kegiatan2 mereka jang bersifat melanggar hukum 
dan disiplin. Panggilan? tersebut tidak mereka hiraukan. 

kan 'usaha2 untuk melakukan 
modernisasi setjara umum. 5 

Menteri pertahaman - Perantiis, 
Mouarrice Bourges-M2w.noury meng 

ik Melawan 

  

Semur. 1 Tn 
ers Penad tanggal 12 Desem 
adap Kapten Sulistiadi, Kap 

anan terse 

Pem. Sanggup 
 Mengoreksi|, 
Pengangkatan Tamba- 
han Wasil2/:Golongan 

Minoritet 

USUL MOSI Siauw Giok 
Tjhan (Nasional Progresip) cs. 
ditjabut karena Pemerintah (Men 
teri Kehakiman) telah menjang- 
gupkan kepada para pengusul 
untuk mengoreksi pengangkatan 
tambahan wakil2 golongan mino- 
ritet dalam Parlemen dan telah 
Ipula tertjapai persetudjuan  me- 
ngenai pengangkatan tjalon wa- 
kil-wakil golongan minoritet dim 
konstituante, 

Pentjabuta, itu ditegaskan oleh 
Siauw Giok Tjhan dalam sidang 
parlemen pleno terbuka Djum'at 
malam dengan utjapan terima ka 
sih kepada pemerintah jang telah 
bersedia mentjapai persetudjuan 
dengan .para pengusul mosi. 

Sehabis sidang atas pertanjaan 
pers. Menteri Kehakiman mene 
rangkan, bahwa koreksi itu akan 
dilakukan ,,diantara” tjalon2 wa | 
kil minoritet jang masih harus 
diangkat, sedang jang sudah di- 
sumpah sebagai anggauta yparle- 
men tidak akan dikoreksi. 

Patut disebutkan. bahwa djum 
lah tjalon jang masih akan di- 
angkat. ialah 1 tjalon untuk go 
longan mihoreit turunan Eropa 
dan 3 dari golongan keturunan 
Tionghoa. (Antara) j 

R.U.U, Pokok. Pemerin- 

Parlemen, 
Seterusnja dalam landjutan pem 

bitjaraan RUU pokok pemerinta 
han daerah Dium'at malam, Par 
lemen menjetudjui dengan aklama 
si RUU tsb,, dengan, ketentuan, 
bahwa fraksi PSI tidak dapat 
memberikan suaranja, 

RUU ini mengandung 9 bab 
dan 76 fasal. Pembitjaraan me- 
ngenai RUU itu dilakukan sem- 
bilan kali oleh sidang2 pleno 
sedjak tgl. 5-11-1956. Banjak2 
usul amendemen telah diadjukan 
oleh pelbagai fraksi, dan berkali 
kali Menteri Dalam Negeri Mr. 
Soenarjo mengadakan pertemuan2 
informil dengan para pengusul 
perubahan2 itu, sehingga achir- 
nja banjak tertjapai persetudjuan 
jang terumus dalam teks baru 
daripada RUU tsb. Atas kesedia- 
an itu, Menteri Dalam Negeri 
mendapat penghargaan banjak 
serta utjapan terima kasih, 

MANA Nengnyngengrapngnyngng Ay ap agmg amp, 

HARGA. EMAN 

    
   

Cbusos utk. "Suara Merdeka” | 

SEMARANG, 15 Des. 1956: 
24 karat: djual . “Rp. 48,— 

beli . Rp: 47m 
22 karat: djual . Rp. 44,50 

beli .. “ Rp. 42,50 
DJAKARTA, 14 I 1956: 

: 48,50 
49,15 

“46, — 
“45,50 
1 A5, — 

“Tuda 
Tetp 338 

Emas no. 1 
Emas no. 2 
MEDAN, 13 Des. 
Emas no. 1 
Emas no. 2 
Emas no. 3 

TOKO 

   
Pada tgl. 14 Desember petang Fancy Fair Hwa Ing, Bodjong 
|ISemarang telah diresmikan pembukaannja oleh Ibu 
Sosrowerdojo, isteri Wali Kota Semarang dengan menggunting 
pita. Pada gambar tampak Ibu Hadisubeno sedang melihat2 pame- 
ran hasil pekerdjaan dari Poof's Industrie jang membuka pameran 

Radio Moskow Sinjalir Adanja Kesukaran2 
Dalam NATO 

Wilson pada hari Djun'at mengatakan kepada dewan Nato, 
'bahwa Amerika Serikat akan m 
dengan perlengkapan2 jang paling modern, termasuk sendjata 
jang dapat dikendalikan dari djauh, dalam rangka rentjana ban 
xuan dan sokongan Amerika jang akan diusulkan untuk tahun 
1957 dan 1958. Dewan Nato itu sedang membitjarakan lapo 
ran tahunan, ketika Wilson mengumumkan hal itu. 

umumkan, vahwa pasukan2 Pe- 

, 

& 

ngobar-ngobarkan 
dramatis” 
dah menghasut petjahnja perang 

ingaria. 

tah Daerah  disetudjui lx 

  

UNTUK KETIGA kalinja 
Menteri Luar Negeri Ruslan 

teri Luar Negeri Ruslan. 
  

Indonesia Akan 
Sokong  Djepang 
Tuduhan ,Intervensi 
AmerikaDiBlokTimur' 

Dibitjarakan PBB 
PANITIA Atjara MadilisUmum 

PBB pada hari Kemis telah meng 
andjurkan kepada Madjlis Umum 
agar memperdebatkan pokok pem 
bitjaraan jg. diusulkan oleh Uni 
Sovjet jang menuduh Amerika 
Serikat melakukan  tjampur tas 
agan dalam urusan2 dalam ne- 
geri negara? Eropa Timur. A.S. 
adalah salah satu dari 12 negara 
ig diwakili dalam Panitia Atjara 
tadi, jang menjetudjui usul Uni 
Sovjet tsb. Satu2nja negara jang 
menentang adalah Republik Do- 
minika, sedangkan Tiongkok 
KMT dan Turki abstain. " 

Pokok pembitjaraan jang di- 
usulkan bagi  asenda  Madilis 
Umum PBB itu bernama: ,.Pe 
ngaduan oleh Uni Soviet terha 
|dap tjampur-tangan (intervensi, 
Red.) oleh Amerika Serikat da- 
lam urusan2 dalam negeri Alba 
nia, Bulgaria, “ Tjekoslowakia, 
Hongaria, Polandia, Rumania 
dan. Uni Sovjet serta kegiatan? 
subversi terhadap negara? tsb.” 
Vasily Kutnetskev wakil mente 
ri luar negeri Uni Sovjet telah 
menerima baik permintaan Ner 
mod Lanmud dari Denmark su 
paja pokok pembitjaraan itu di 
sebut pengaduan. Dia djuga te 
tah menerima baik: sebuzh 
amandemen oleh Dr. Miguel da 
ri El “Salvador agar menjebut na 
ma2 negerinja  sadja sebagai 
pengganti negara2 demokrasi rak 
jat. 

Djuga atas usul Lanmud Pnni 
tia Atjara mengandjurkan agar 
pokok persoalan itu diserahkan 
kepada Panitia Politik. Uni Sov 
jet menentano usul ini dengan 
mengatakan bahwa persoalan ini 
penting sekali dan sangat urgent. 
Pokok persoalan ini segera di- 
bitjaraka, dalam sidang Madjlis 
Umum tanpa disampaikan dulu 
kepada sesuatu Panitia. Dalam 
pemungutan suar, atas usul Den 
mark ini jang menentang ' ialah 
Uni Sovjet dan - Tjekoslowakia. 

Hadisubeno 

(Photo: "Suara Merdeka”) 

ra' NATO   
N. Amerika Serikat, Charles 

emperlengkapi anggota2 Nato 

rantjis jang dewasa ini ditugas- 
kan diluar Perantjis akan di in- 

tegrasi kembali dalam. Nato da- 
am Aahun 1957, secang wakil 

Djerman isat menjatakan ke- 
puasannja. 

Paul Henri Spaak sek- 
djen dewan Nato. 

Setelah itu, Lord Ismay (Ingge 
ris), mengumumkan, bahwa dia 
mengundurkan diri dari djabatan 
sekretaris djendral. Atas usul 
menteri luar negeri Kanada, Les 
ter Pearson, maka menteri luar 
negeri Belgia. Paul Henri Spaak 
ditundjuk sebagai sekretaris djen 
dral mulai bulan April jad. 
Dewan Nato itu akan bersi- 

dang lagi untuk membitjarakan 
komunike terachir. 

»Djangan menghasut pe- 

mur dunia”. kata von| Mesir dan Indi, abstsin sedang 
an SN kan 11 anggauta lainja menjetu Sementara itu Heinrich von djuinja selasa 3 : Brentano, menteri luar negeri : 

Djerman Barat, pada hari Djum 
at mendesak menteri ke-15 ne- 
geri2 Nato, supaja djangan me- 

| »kegiatan2 jg. 
jang dapat dengan mu 

Indonesia sokong masuk: 
— .nja Djepang dalam PBB, 

Sementara itu Indonesia akan 
menjokong masuknja Djepang da 
lam PBB walaupun kedua negeri 
ini masih belum mempunjai hu- 
bungan diplomatik jang normal. 

Diurubitjara delegasi Indonesia 
di PBB hari Djum'at menerang- 
kan bahwa menjokong Djepang 

dalam Madjelis Umum adalah se- 
suai dengan pendirian Indonesia 
sedjak lama mengenai keanggota- 
an baru PBB. 

Seperti diketahui, Djepang di 
undang djuga menghadliri ,,Kon- 
perensi Bandung”, Hari Rebo jg 
lalu permintaan Djepang diadi 
anggota PBB sudah  disetudjui 
oleh Dewan Keamanan dan hari 
Selasa jang akan datang Djepang 
dengan resmi akan djadi anggota 

  Gunia dari pemberontakan di Ho 

Dalam sidang dewan Nato dia 
mengadjukan sebuah ,,rentjana 
perdamaian” jang terdiri dari 5 
fatsal jg menuntut, agar negeri2 
Barat menjokong hak2 dari rak 
jat di Eropa Timur atas kebeba 
san, akan tetapi menghukum ke 
kerasan, antjaman2 atau teka- 
nan sebagai suatu tjara “untuk 
mempengaruhi urusan dalam ne 
geri negara2 lain. 

Kesukaran2 dalam Nato. 
Dalam pada itu radio-Moskow 

dalam komentarnja hari Djum'ai 
katakan, bahwa Nato tidaklah 
berdaja dan terlibat sendiri dlm 

Menlu Raslan Dipe- 
yiksa Selama: 
“Pemeriksaan “Berupi "Pert 1aj 11n2 
Diadjukan Kepada Ruslan 'Tid ik Sebagai 
Terdakwa — Keta Menteri Kehakiman 

Abdulgani pada hari Djunvat 
siang telah didengar keterangan2nja oleh Djaksa Agung Su 
prapto dan Kepala Djawatan Reserse Pusat Mr. Senoadji, dim 
hubungan persoalan Lie Hok Thay jang menjangkut nama Men 

  

5 Djam 
Jang 

dalam waktu jang singkat ini, 

Pendengar: n keterangan? pada 
Djum'at siang, berlangsung sela- 

ma hampir 5 djam, dari djam 

)9.00 pagi sampai lebih kurang 
ijam 15.00, 
Menurut keterangan? jang di- 

peroleh .,Antara”, pendengaran 
keterangan2 dari Menteri Luar 
Negeri itu masih akan dilandjut 
kam Jagi dihari2 jang akan da- 
'ang. 

Selain Menteri — Luar: Negeri 
Ruslan Abdulgani, seperti telah 
likabarkan, dalam rangka ' per- 
alan diatas, Kedjaksaan Agung 
juga telah mendengarkan kete- 
rangan? dari Lie Hok Thay dan 
De Ouelju serta bekas Koman- 
lan Corps Polisi Militer, Letnan 
Kolonel Prajogo, (Antara), 

Menteri Ruslan Abdulgani 
ditanja tidak sebagai ter 

laksarakan 

  

MEMBANGUN 
Gatot Mangkupradja mendong 

kol dan katakan bahwa sembo- 
jan2 membangun, membangun 
dan sekali lagi membangun umum 
nja tinggal berupa sembojan sa- 
dja. Susah dilaksanakan dan 
kata bung Gatot banjak uang 
negara habis untuk biajai selir2, 

Sir-pong sih bisa tambahkan, 
bahwa. kalag menurut  utjapan 

bung Gatot itu sebenarnja sem- 
bojan membangun tadi sudah di 

diuga. 'Tjuma sih 
terang bukan membangun gedung, 
melainkan membangun ......... 

fjinta 1!!! 
Lebih enak daa gampang sih. 

Sir-pong? 

  

Lagi Penjelun 
dup2 Devisen 

10 Orang" Ditontut" 
” Oleh Kepolisian 
19 ORANG dari berbagai 

bangsa, jaitu Indonesia, Tiong: 
hoa dan Belanda, dalam bulan 
Nopember jbl. ini telah dituntut 
oleh Reserse Kriminil Kepolisian 
Djakarta Raya Seksi Devisen, 
karena dituduh telah melanggar   dakwa, 

Sementara itu Menteri Kehaki- 
man Prof. Mr. Muljatno atas per- 
tanjaan pers Djum'at malam di 
sekitar pemeriksaan atas diri 
Menteri Luar Negeri Ruslan Ab- 
dulgani oleh Djaksa Agung, me- 
negaskan, bahwa pemeriksaan itu 
merupakan pertanjaan2 'jang di 
adjukan oleh Djaksa Agung ke 
pada Menteri Ruslan Abdulgani 
tidak sebagai pihak terdakwa. 

Diterangkan, bahwa pemerik- 
saan itu dilakukan dalam hubu- 
ngannja dengan - perkembangan 
fakta2 disekitar persoalannja. Fak 
ta-fakta jang bagaimana, Menteri 
Kehakiman tidak bersedia men- 
djawab dgn mengatakan : »Saja 
tidak kompeten dalam hal ini un- 
tuk memberikan keterangan.” 

Atas  pertanjaan, bagaimana 
hasil pemeriksaan itu, Menteri 
Kehakiman  mendjawab : Saja 
masih menunggu laporan Djaksa 
Agung." 

Mengenai pemeriksaan jig oleh 
Menteri Kehakiman diterangkan 
beberapa kali sebagai pertanjaan? 
jang diadjukan Djaksa Agung ke 
pada Menteri Ruslan itu, selan- 
djutnja Menteri Kehakiman ber- 
kata: ,,Soal biasa, siapa sadja 
dapat: ditanjai oleh Djaksa 
Agung.” (Antara) 

SEORANG PEMUDA 

hadap Dj. ini terdjadi atas 
mengatakan bahwa Dj. 
bersama2 gadis tersebut. 
R. jang 

telah 
Tapi 

kan dia sendirilah 

kan dari tahanan, 

  Wpedokebebonenkebatod Pe tank hpah 
pidana ame, 

SE,          PBB jang ke-80. (Antara) 

Sehari 130 Te- 
was Akibat Influ- 
enza Di Djepang 
MENJAMBUNG berita tentang 

meluasnja wabah influenza di 
Djepang, kementerian kesehatan 
Djepang hari Kemis malam - di 
Tokio mengatakan bahwa lebih 
dari 130 orang telah meninggal 
di kota Tokio sadja pada hari Ke 
mis itu. Menurut seorang djuru 
bitjara kementerian tsb., epidemi 
tsb. telah mulai di Tokio pada 
tgl. 6 Desember dan kemudian 
meluas ke daerah2 Djepang sebe 
lah Selatan dan Barat. 

Epidemi itu merupakan wa- 

bah ig lebih ' meluas “daripada 
epidemi jg pernah terdjadi dalam 
tahun 1953, dalam mana telah 
meninggal 2.659 orang dari an- 
tara 899:442 orang jang mende- 
rita penjakit influenza itu. 

Dikatakan bahwa. pemerintah 

kini telah menderita kekurangan 
vaksin influenza. Sedang sedjum 

Per d na lah sekolah2 oleh kementerian 
: edaran Uang Ming pengadjaran kini telah diperintah gu Jbl Rp. 10.586,9 kan supaja ditutup, terutama di 

Djuta kota Tokio. (Antara). 1 

PROSENTASE djamin (dek. En dots emas) pada Memk Indon. Anti Amerik dalam minggu jbl. merosot seba- uje 03222 mendjadi 2,321: 54 Di Inggris " am dua minggu jl. prosen- |.” » 2 '@umlak-| Pemilik “Toko” Mobil 
Emoh Lajani Orang2 

kesukaran2 jang terdapat didalam 
nja. 

Kata radio tsb., Nato pada po- 
koknja adalah persekutuan dari 
negara2 kolonial, jang dengan 
usaha2 bersama bermaksud meng 
|hentikan proses pembebasan na. 
sional di negeri2 djadjahan serta 
jang tak merdeka. Walaupun -de- 
mikian,  kepentingan2 kolonial 
dari negeri2 Nato berbentrok satu 
sama lainnja “dan hal tadi telah 
mengurangi kekuatan persekutuan 
mereka. 

Dan bagaimanapun djuga A.S. 
mentjoba  menjembunjikan politik 
aja jang. sebenarnja di Timur 
engah tiap orang dengan djelas 

mengetahui, bahwa ia berusaha 
mendepak 'negeri2 Eropa sekutu- 
sekutunja dari kedudukannja di 
Timur Tengah dan selandjutnja 
menguasai sendiri sumber2  mi- 
ajak Timur Tengah jg kaja itu, 
kata radio Moskow. (Antara) 

Dekking Emas 
“Turun |Lagi 

    

  

ARK 

fase djaminan tersebut djumlah- 
nja 23,5490. Menurut angka2 
Bank Indonesia tjadangan emas 
dan valuta konvertibel pada tgl. :2/12 berdjumlah Rp. 588 1 du Amerika ta 4 Rp.-1.958,5 djuta — Rp.| PAPAN pemberian tahu lain- 
2.493,6 djuta, jakni Rp. 33,0 dju| nja dengan kata2 ,,No Americans 
fa kurang dibandingkan 
minggu sebelumnja. 

Djumlah peredaran uan 
tgl. 12/12 ialah Rp. S7 
4 Rp. 2.103,9 djuta 
diuta — Rp. 10.586,9 
Rp. 36,8 djuta lebih 
djumlahnja pada tanggal 

served here” (Orang Amerika ti- 
dak dilajani disini) telah digan- 
tung dimuka sebuah toko mobil 
Inggris di London. Pemilik toko 
ini bernama Fred Oneill mene- 

djuta atau | rangkan bahwa ia menggantung 
daripada |papan pemberian tahu sebagai 
5/12 jl. protes ketjilaja terhadap politik 

dengan 

pada 
djuta 

4 Rp. 5,9   
  

PATI 
BEKAS KEPALA DESA 

JANG RAKUS. 

Pengadilan Negeri di Kudus 
dalam sidangnja tgl..13 Des. telah 
mendjatuhkan hukuman 4 bulan 
pendjara terhadap Warsono, - be- 
kas Kepala Desa Margoredjo Pati 
karena dipersalahkan telah meng 
gelapkan barang? seharga Lk. 
Rp. 10.000,— jang tadinja diper- 
tjajakan kepadanja oleh 2 orang 
wanita. 2 Minggu j.l. bekas Lurah 
ini djuga mendapatkan hukuman 
10 bl pendjara karena djuga meng 
gelapkan barang2nja milik orang 
lain, sedangkan untuk perkara jg 
merugikan pihak pemerintahan 
esa ia masih akan dihadapkan 

lagi dimuka sidang Pengadilan 
Negeri Pati, Dalam hal ini 'ia 
dipersalahkan » membersihkan 
uang bondo desa. 

  

PEKALONGAN 
KERETA API DJURUSAN 
KURIPAN — BATANG 

DIKAWAL. 

Dikabarkan, bahwa sedjak tang- 
gal 26/11 sampai pada waktu jang 
achir2 ini, kereta api klutuk (bom 
mel) jang penghabisan jang ber- 
djalan antara stasiun Kuripan — 
Batang, dikawal oleh Polisi Nega- 
ra. Pengawalan tsb untuk mentje- 
gah terhadap para penumpang jg 
membawa barang2 Gagangan jang 
berupa kajubakar, rumput, daun 
djati dllnja jang setjara begitu sa 
dja dibawa masuk kedalam ger- 
bong penumpang, dan kebanjakan 
barang2 itu dilempar?kan begitu 
sadja dengan melalui djendela tan 
pa memikir akibat?nja terhadap 
para penumpang jang telah lebih 
dulu duduk dalam gerbong mau- 
pun mereka jang sedang” akan 
naik kereta itu, 

  

Amerika Serikat dalam krisis Te 
rusan Suez, 

Djuga attache militer Ameri: 
ka, major Eugene Sabatini, telah 
dihina oleh seorang Inggris. (Ant) 

    

KurirKaharMenghadapkK 
DALAM USAHA penjelesaian 

keamanan didaerah Sulawesi Se" panjukki, jang sekarang berusia 
latan, lebih djauh oleh harian 176 tahun, adalah radja Bone ter- 
“Kurir” dikota Makasar telah di jachir jang melakukan perang me- 
muat pula keterangan dari bekas lawan Belanda pada permulaan 
radja Bone ' Andi Mappanjukki 'abad ke-20 ini, tetapi kemudian 
jang menjatakan, bahwa bebera- tertawan dan diasingkan. Waktu 
pa waktu jang lalu ia sendiri Djepang ia dibebaskan dan me- 
pernah mengirim surat pribadi ke mangku djabatannja semula. Te- 
pada Kahar Muzakar jang me- tapi ketika NICA mendarat ia 
njatakan kesediaannja 'mendjadi menolak kerdjasama dgn Belanda 
perantara untuk ' menjampaikan dan memilih pihak Gubernur Su- 
hasrat Kahar Muzakar kepada lawesi Dr. Ratulangi.  Sikapnja 
Presiden Sukarno, asalkan keingi- ini menjebabkan ia diasingkan 
nan itu merupakan permintaan lagi oleh Belanda didaerah Tora- 
jang sepatutnja. dja. Ia bebas kembali ketika pe- 

Surat jang ditulis dalam baha- ngakuan kedaulatan oleh Belan- 
sa Bugis itu disampaikan oleh da. Djabatannja paling achir 
Andi Mappanjukki melalui ' Gu- adalah selaku penasihat Guber- 
bernur Sulawesi Andi Pangerang. nur, Disamping pemimpin2  par- 
Tetapi apakah surat itu sudah tai fa sampai sekarang termasuk 
sampai ditangan Kahar, A. Map tokoh berpengaruh dalam masja- 

  

    ERANGGAN  WETAN 27 SEMARANG   panjukki sendiri blm mengetahui, rakat daerah, & 

ol.Sudirman 
Perlu diketahui, bahwa A. Map Berita lain jg' diperoleh ,,Anta 1 

ra mengatakan, bahwa memang 
sedjak beberapa bulan jl. kurir 
Kahar Muzakar telah menemui 
Panglima. Ko. DPSST didalam 
rangka seruan dan adjakan Ko- 
lonel Sudirman Supajasemua me- 
reka jang masih dihutan sekarang 
ini kembali kepangkuan R.I. 

Sedjak diumumkannja rentjana 
pertemuan Kol. Sudirman dengan 
K. Muzakar pada tgl, 11-12, sam 
pai sekarang belum djuga ada 
pendjelasan2 lebih djauh. Semua 
orang sedang menunggu kembali- 
nja Kol. Sudirman dari pedala- 
man. Umumnja para. alinfilama 
menjatakan harapam' Supaja peris- 
tiwa ini benar2 akan membawa 
keamanan, sedangkan ' pedjabat2 
resmi banjak jang masih bersikap 
“wait and see, (Antara) 

peraturan devisen,  jaitu menje- 
lundupkan devisen2 dari Indone- 
sia keluar negeri. Demikian di 
terangkan Djum'at siang oleh 
Kepala Reserse Kriminil Kepoli- 
sian Djakarta Raya, P. K. B. 
Sa'ud. 

Sebagai akibat penjelundupan 
devisen jang dilakukan 10 orang 
itu, negara telah mengalami ke- 
rugian  sedikitnja sebesar Rp. 1. 
502.000, —. 

Penjelundupan2 devisen itu di 
lakukan ke berbagai negeri an- 
taranja ke Singapura, Hongkong, 
Nederland, Djerman dan Swiss, 
baik berupa mata uang asing mau 
pun berupa barang2 berharga, jg 

dilakukan dengan. tidak melalui 
»Lembaga' Alat2 Pembajaran Lu 
ar Negeri”. 

Mata uang asing jang diselun 
dupkan itu ialah 79.407 berupa 
uang Djerman, 50.000 uang Franc 
Swiss, 7.000 dolalr Hongkong, 
4.200 tSr. dollar dan 13.500 uang 
Belanda. Menurut keterangan 
PKB Sa'ud selandjutnja, 1 dari 
10 orang jang dituduh tersangkut 
dalam penjelundupan devisen itu, 
adalah seorang direktur dari 
Suatu concern-besar dikota Dja- 
karta, sedang besarnja devisen jg 
menurut tuduhan telah diselundup 
kannja meliputi sedjumlah Rp. 1.   200.000, —. 

Kalau Pemuda Dilari- 
Y Ni r kan Seorang Gadis 

Achirnja Dibebeskan Dari Tuduhan 
bernama Dj. jang baru2 ini dita han atas tuduhan melarikan seorang gadis bernama R. oleh Pengadilan di Pajakambuh telah dibebaskan. Pemeriksaan ter 

pengaduan keluarga gadis R. jang 
melarikan R. dan menghilalng 
waktu didengar keterangannja, 

pada waktu itu dimadjukan sebagai saksi menjatakan dengan tegas, bahwa bukannja Dj. jang melarikan dia, melain $ jang melarikan Dj. 
gadis R. ini hadirin dslam ruangan sidang menarik napas ka rena fidak menduga akan mendengar 1 
Gari R. Demikianlah Dj. dibebaskan dari tuduhan dan dilepas 

Mendengar ketegasan 

pengakuan sedemikian 

        
Naam ape AEON AO ONAKAT Kana 

BONE ENAK, 
AN GO pg en Pa Dg          

       

DJEPARA 
DUKUN PALSU MENDAPAT 
GANDJARAN. HUKUMAN, 

Pengadilan Negeri di Djepara 
baru2 ini telah mendjatuhkan hu- 
kuman pendjara selama 5 bulan 
atas diri seorang wanita jang me- 
ngaku mendjadi dukun dan dapat 
mengobati segala matjam penja- 
kit. Munikah, demikian nama ter 
dakwa,  diadjukan depan Hakim 
karena pengaduan seorang jahg 
merasa difitnah sebagai akibat 
praktek dukun Munikah itu. Be- 
berapa waktu berselang terdakws 
inipun baru sadja lepas dari hu- 
kuman badan selama 4 bulan ka- 
rena perkara penipuan (Antara). 

1 

gan UU 9 “2 

Radic. 
SIARAN RADIO R.I, 

SEMARANG, 18 Desember 1956. 
Djam 06.25 Suara Bersama. 07.10 

The Ink Spots dan The Milis 
Brothers. 07.30 Trio Nina Kirana. 
13.15 Siteran Gajeng. 14.10 Siteran 
Gajeng (landjutan). 17.00 Taman 
Kanak2, 17.20 Ruang Peladjar. 
18.15 Hidangan Corps Musik. 18.30 
Serba serbi A: P. 18.45 Hidangan 
Corps Musik (landjutan). 19.30 Car 
ry dengan Kawan2nja.. 21.00 Du- 
nia Olah raga. 21.15 Krontjong 
'Malam. 22.15 Dari Padang Pasir. 
23.00 Penutup. 
SURAKARTA, 18 Desember 1956. 
Djam 06.10 Urap sari pagi. 07.20 

Urap sari pagi (andjutan). 13.10 
Musik ballet. 13.40 Sweet music. 
1410 Rajuan Siang, 17.00 Dunia 
anak2, 17.40 Varia Djawa-Tengah. 
17.50 Irama Indonesia. 18.15 Bu 
Mangku dengan ' Dongengannja. 
18.30 Seni Karawitan. 19.30 Pili- 
han Pendengar. 20.30 Imbauan Ma 
lam. 20.45 Tjarakan. 21.20 The Lu 
to1f Girls Choir. 21.30 Sekitar Ha- 
waii. 22.15 Gema Malam. 23.00 Pe- 
nutup. 

JOGJAKARTA, 18 Desember 1956. 
Djam 06.10 Krontjong pagi. 

06.30 Orkes Jackie Gleason. 06.45 
Pagi meriah, 07.20 Lagu2 dari la- 
jar putih. MT.40 Hidangan “ pagi. 
13.19 O. H. Pemuda Maluku. 13.45 
Rangkaian Lagu2 terkenal. 14.10 
Hidangan Siang. 17.00 Taman Ka- 
hnak-Kanak. 17,40 Njanjian Petang. 
18.15 Syran untuk  A. P. Kita. 
19.40 Rhapsodie Seni Sastra. 20.15 
Orkes Nurrie Para mor. 20.30 Di- 
ambang Sinar Bulan. 21.15 Obrolan 
pak Besut. 21.39 Sandiwara Dae- 
rah, 22.15 Sandiwara Daerah (an 
djutan). 24.00 Penutup. 
DJAKARTA, 18 Desember 1956. 
Djam .06.30 Orkes Melati. 07.10 

Lagu2 Makasar, 07.30 Orkes: Lima 
Serangkai. 13.30 Gamelan Kesepu- 
hang 14.10 Orkes Studio Bandung. 
17.00 Seni Sunda Studio Bandung. 
18.30. Tunas Mekar. 19.30 Orkes 
Puspa Kerftjana. 20.40 Selihan Na 
Tolu. 21.15 Pilihan Pendengar. 
22.15 Orkes Kr, Puspa Kemala. 
23.00 Penutup. 
TJIRNBON, 18 Desember 1956. 
Djam 06.10 Rajuan Mieke 'Tel- 

kamp. 06.35 Langgam “Bersama. 
07.10 Orkes Bia. 07.40 Irama. Kron 
tjiong, 13.10 Dari Pulau Kajangan, 
13.40 Peter York dan Ray Martin, 

   

  

14.10 Puspa Ragam Siang. 17.00 
Taman kanak2. 17.20 Siaram AP, 
18.15 Gong Bumbuag, 19.35 Tje- 
lempungan, “19.20 Johnny Meyer, 
19.30 embaran Film dan Drama. 
20.15 Lagu2 Padang. 20.30 Ot eh 
Manasuka, 21:15 Ruangan ' In- 
dustrial i. 21.30 Orkes Manalisa. 

  

  22.15 Konsert 
tup, 

Malam, 23.00 Peru- 
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»tapal gigi” 

mutiara! 

PRODENT. 

di gigi 

« Tube biasa 

Djanganlah membeli z 

sembarangan ..... 
tapi mintalah, 

membuat gigi seputih 

Setiap kali sehabis makan, 
- sikatlah gigi dengan 

Membikin hawa “mulut 
mendjadi harum dan tak 

tertinggal suatu kotoran 

Tube sangat besar Rp. 3,50 

HIDJAU 

(Chlorophyl) 

Tube sangat besar 

Rp. 4,50 
  

engan       

M
O
M
E
N
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rn Permintaan akan 'ASPRO' pada sekarang 
Ini demikian banjaknja hingga berdjuta? 
manusia diseluruh dunia memperoleh 
pertolongan karenanja. Tiada suatu obar 
lainpun jang demikian mandjur untuk / 

    
demikian banjak manusia. 

    ' 
    Rp. 2,50 5       
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1 5 -.. 

Dalam sementara itu Ouink 
betul memberikan hasil jang 
paling baik dalam pena-pena 
Parker. ia djuga akan mem- 
perbaiki pertulisan dari se- 
tiap merek pulpen jang lain. 
'Apa sebab? Oleh karena 
Parker Ouink satu?nja tinta 
jang mengandung SOLv-x. : 
SOLV-x adalah pembaharu- 
an jang €ksklusip dari Parker 
untuk tinta jang selain ta" 
melekat dan ta tersumbat, 
lembut dituliskan selalu mem 
bersihkan pena. 

  

Fa Ng “ 

KWALITET Yuink MELEBIHI 2 
| TINTA LAIN JANG PERNAH TUAN PAKAI 

2 Naa, 
.. 

7 “Tan, - 
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“"aococoooocoococoococococo—ooo.ccamomconc.coo 

Perwakilan Paberik: LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 

Tiobalah kini Permanent Outnk jang 
telah diperbaiki dan iang ta' dapat 

dihapuskan. 

Ouink ... satu? nja Yinta dengan A 
SOLV-X .... . dibuat oleh Parker, Ki 
nama jang telah terkenal diseluruh 
dunia untuk alat2 tulis menulis, 

Nusantara 9 (atas) — Djakarta   
  

an aa ia aa ai 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET | 

MU |. 
MR 

AINI IG 

  

  

KP EA EA aa 

| KE DJURUSAN KEI KEPANDAIAN WANITA KETIANTIRAN . :....| SIS TIMEWAAN 

memperindah diri Niojs “ Spoed Cursus ,ICE CREAM 
memakailah |. Dibuka pada tgl? 1-1-1957 di KARANG-TEMPEL. | 

. 3 Pendapat baru, setjara sederhana dan praktis, tepat untuk rumah 
Djamu Sorga tangga dan pesta. 10 — 15 matjam, TUTTI, FRUTTI, SNOW- Pr 9 NWHITE, ARBRICOZEN, BOMBUS-HILDE, selesai dalam 5 hari. 

Untuk Pegawai, diberikan cursus extra tiap minggu 5 X selesai. 

| Pendaftaran djam 9.00 — 2.00 siang, kepada: 

  

HARGA 

1. Bahan2 gratis, hasilnja dibawa pulang, 
“2, Peladjar terbatas. tiap hari dari 

3, Uang cursus Rp. 150.— 

Sdr. SRI INDHAR 
RAMBUTAN 12 — SEMARANG. SEGAR 

" SEHAT 

HEMAT 
  

PER PAK TETAP Rp.1— 
BIBIT WENTER (Kleurstof) dari Djerman untuk membikin 

  

jang ringan harganja! 

  

gigi sehat.. | 
ongkos 
hemat: 

  

   
Sopan dan senantiasa dengan senjuman jang 

menarik, ia melajani para langganan! Karena 2 

giginja istimewa putih, berkae pemakaian se- 

obat gosok gigi Gibbs... 

    
  

bata MN | 1 1 2 pa dngan jang sudah berobah ena sehingga kem- dengan 

Pe sa Dapat beli hanja di : 

dan AGEN-AGEN “diseluruh Toko ,WARNA” OBAT GOSOK 
Sak manga aa 2 UNTUK Kauman No. 39 Yok, 3045 Sengrani Bean Mada 

  

  

Pemerintah” Daerah Swatantra 
(Kabupaten Semarang 

— unTuR SEGERA DIPEKERD ERDJAKAN " 

Seorang Perakit Tulis Tjepat 
000 (Stenogradf) 

digadji menurut golongan : C2 — LGPN955. 

ARAT?: beridjazah S.M.ULP. ditambah dengan idjazah menu- 
"2 Iis-tjepat untuk persidangan dalam bahasa 

Indonesia dengan ketjepatan sekurang-kurangnja 200 
(duaratus) 'siiku-kata semenit, 
(Lebih diutamakan jang berpengalaman), 

SURAT? LAMARAN DISERTAI: 
. 

1, daftar riwajat pekerdjaanj 
2. turunan idjazah2, surat2 Ieterangan dll.-nja: 
3. surat keterangan tentang kesehatan badan dari dokter: 
4. surat keterangan tentang kelakuan baik dari Pamong Prodjos 
5. bagi mercka jang masih bekerdja pada instansi Pemerintah 

"w'sbaarheids-verklaring” dari Djawatan jang bersangkutan 
dan turunan surat-keputusan terachir mengenai penetapan 

gadjinja, G 

harus sudah diterima oleh Sekretariat Pemerintah Daerah Kabu- 
paten Semarang paling lambat pada tanggal 5 Djanuari 1957, 

v 
A.n, Dewan Pemerintah Daerah Peralihan 

"Kabupaten Semarang: 
Sekretaris Daerah, 

R, W. WIDARBO DJATI YKUSUMO. 

“ 

  
          

  

  BERSATU KITA TEGUH, , " 
BERTJERAI KITA DJATUH. 

' Untuk .mengenang/memupuk Persatuan. 
Penting untuk seluruh Indonesia. 
Belilah / milikilah sekarang djuga. : 

BUKU KABINET & PROGRAM RL 1945 — 1956 (ALI - 
ROEM - IDHAM) diperlengkap alamat2 Kementerian, Perwakilan 
R.L di Luar Negeri dan Perwakilan Luar Negeri di Indonesia, 

Dapat beli di Toko Buku seluruh Indonesia atau pada 
Penerbitnja. 

Harga banya Ao un Rp. 3,— 
Per. Pos'biasa: tambah Wa on 3.050 
Ber Pos Tera AN UNA GA IU, 

Penerbit Usaba ,, DJ A 
Dil. Mataram 564, Semarang, 

JA” 

  

  

— DJANGAN KENA DITIPU 
Dengan melihat rupanja, hidung, mata dan mulutnja (pakai gam- 
bar2) Tuan dapat mengetahui sifat/tabeatnja itu wanita atau perija 
dalam pertjintaan dan penghidupan. — Akal mentjari uang, de- 
ngan serupjah mendjadi kaja (aneh, tetapi bagus), — Tiotjoki 
djodo pakai 3 penanggalan, Djawa, Mesehi, Tionghoa. an Melihat 
nasib dari tidurnja (melingkar seperti kutjing, nasibnja tipis). — 
Hal asmaranja gadis sekarang. — 'Tjinta pemuda, — Penjakit 
tjemburu, — Pembatasan kelahiran, — Obat awet muda - Tahan 
lapar, — Litjinkan muka bekas tjatjar. — Doa2/kias kuno, supaja 
kekasih rindukan kita, mohon selamat, kekalkan pertjintaan, mu- 
rah redjeki, sembuhkan penjakit, primbon kemantin, pernikahan, 
anak. — Tjorak Surabaja diwaktu malam, dils. dari Buku AS- 
MARA RAGAM” dirobah djadi Buku ”OBOR MUDJIDJAD”. 
Harga Rp. 15— Terbit 31 Desember "56 (mungkin terlambat 
beberapa hari) ! Pesan sebelum terbit per poswesel tjuma Rp, 10.— 
(ongkos bebas). 5 

LIM & SONS, Tambaksari 17/Sm. — Surabaja.   

  

Telah Dibuka : 
Rumah Makan ,CAPITOL” 

DJL. DALEM KAUM No. 82 — BANDUNG. 
(Belakang Bioskop ORIENTAL) 

KAMI MENJEDIAKAN RUPA-RUPA MASAKAN 
TIONGHOA DAN EUROPA, 

DJUGA MENERIMA PESANAN UNTUK PESTA (RESEPSI) 

Djika Tuan2/Njonja2 mengundjungi Kota Bandung, kami persilah- 
kan mampir untuk mentjoba, dan ditanggung memuaskan, serta 
pelajanan sempurna, ? 

DIBUKA TIAP2 HARI DARI DJAM: 10 pagi — 11 malam, 

  

MINGGUAN 
sPENGASAH OTAK” 

TERBIT TIAP HARI SAPTU 

Telah terbit madjalah jang chusus berisi bermatjam2 teka-teki, 
dan tebakan. 

  

Ss 

  

  

  

  

MEN MEA TB APA MA PN aa 

d0 

»Noaah2, Njoajah2 daa Tuan2 Pilihlah sejala ini Anggar 

Ijap ,GELAS MAS” No.1“) 
Pembikinan Sempurna, jangipaling Baik Untuk Kesehatan 

..dan Kuat Badan Ini Anggur ada 5 Matjam Jatah : 

   
    

   

BISA DAPAT sll DIANTERO 

saman AA BA ANA 

Bingung! 

Laki2 
Wanita 

(39 Hamil 
(4) -Beranak 
(5) Laki dan Wanita 

(1) 
(2) 

  

  

   
aan Sean NAN, 

OKO2, WARUNG2, ' 

  

  

  

          

TERIMA PEKERDJAAN 
REPARASI 

SEPATU dan BARANG2 
3 dari KULIT. 

AGEN SEPATU 

anna 
BODJONG 39/I Telp. 1218 

SEMARANG. 

“M.S. Rahat 
Tabib   Seteran 109 — Semarang 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh di- 
dalam 12 hari sampe runtuh akar- 
akarnja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9 —12 

Sore 5—7 

f 

  

Sehabis bersalin minumlah 
djamu berikut: UR 

an pLUNT 
08 Gal Tan 

  
  Bagi para penebaknja disediakan hadiah2 jang memuaskan. 

Harga langganan Rp. 3,50 sebulan atau Rp. 10,— sekwartal. 

RED. / ADM. MINGGUAN 

»Pengasah Otaks 
Djin, Titudjang 21, Telpon Gbr. 389 

Djakarta, 
hari. Per Doos Rp. 50.— 

PE aeanenn 

dan "| 

ee Mer NT 
1 DJAMU INDUSTRIE ri» DJAGO 

KOTAK POS 127- SEMARANG...   
La 
iDjuga sedia : 
“Djamu BERSALIN lengkap ber- 
ikat Tapel/ Pilis/Param untuk 40   

Panggilan 
S.P.S. No. 1132/F.2/1956, 

PEMBOCRONGAN BAHAN MAKANAN UNTUK 
SEKOLAH PELAJARAN SEMARANG 

Kepada Sdr.2 Rekanan bahan makanan dengan ini diper- maklumkan bahwa Sekolah Pelajaran Semarang untuk tribulan I :£ II tahun 1957 akan mengadakan aanbesteding bahan makanan, untuk keperluan asrama. Oleh karena itu diharap kepada Sdr.2 jang ada minat, datang berhubungan pada djam kerdja di Djl. Siwalan No. 30 untuk diberi keterangan dan daftar harga2 aan- besteding ditutup pada tgl. 20 Desember 1956 djam 10.00 pagi. 
Sekolah Pelajaran Semarang / S.P.M, 

Kepala Kantor / Administrateur : 
t.t.d, 

(R. SOEGENG) 

Pemberttahinmn 
Dengan ini kami memberi tahukan kepada para LENGGANAN KANTOR KUSUMOPUTRO didalam maupun diluar kota Sema- 
rang bahwa: : 

Sdr. R. SOETOJO 
sedjak tgl. 1 Nopember 1956 telah kami berhentikan dengan hor- mat, dan selandjutnja.kantor kami DALAM HAL PEKERDJAAN 
tidak berhubungan lagi. 

Hormat kami 
R. S. KUSUMOPUTRO 

(Pemimpin Umum) 
  

  

TRIMA KERDJAAN 
Spesial uitkotteren dan honen (oversize) cylinder block 
untuk track, sedan, sepeda motdt, dan bromfiets, selesai dalam 1 hari. 5 . 
Bikin betul cylinder rem tida botjor olienja, 
Pasang segala ukuran fuseepen / bus, bikin segala ukuran draad, moer, bout untuk auto selesai dalem V4 djam: 

Semua dikerdjakan dengan alat2 serba bam, presis dan tjepat, 
barga melawan. 

Keterangan: WETAN PASAR NGEMPLAK 13, SOLO. 
  

Sa SA Sa aa an Oa Dg “10 “0 “Tah Sana Ta Ta “0 

Cultuurinstelling 
MEMANGGIL UNTUK SEGERA DIPEKERDJAKAN PADA 
SALAH SATU DARI PABERIK2-GULA-NJA /“SEORANG 

Tweede Werktuigkundige 
. DIUGA SEORANG 

Electricidn jang- Berpengalaman 
Lamaran2 dengan uraian lengkap mengenai keterangan? persona- 
lia, pendidikan dan pengalaman praktek, harap disampaikan ke- 
pada surat kabar ini dengan No. 7/4449. 

Ta Aa Sa San Un Da 5 “ia “Tan Dipa “Wi 0D DU “Wa, 9 “Ula “Ui. 0 “a.. 0“, 
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IN 9 m1 

  

  

  
   
      

  

      

   
Th naat 5 #Orion” “S 

Gris - Indra - Royai: 1 
pan 

-| onG 
PREX" 445-7--945 (17 &) 
"OR ION” “ 7 Dl 15 ai 

(W ide sc reen) - 

   
EXTRA: INI SO! pagi, ke pekuburan Waru, 

Susan Hayward . Rich. Conte | "PLL CRY TOMORROW 

  

   

  

«Anak: 2 
1 ONG ING WIE 

.ONG ING NIO 
ONG WIE NIO 
ONG ING DHIAM 

PLUX” 55 IT Ob 
EXTRA: INI SORE djam 

"GRAND” 515-715-91 
EXTRA: INI SORE djam 3.15 

| Bette Davis - Richard Todd | 
"THE VIRGIN @UEEN”| 

      

ONG ING SIK 
ONG ING SIONG 
dan sekalian tutu,    

Perdak
a . Tjit : AT 

Dengan sedih kami wartakan pada sekalian familie dan 
handai-taulan, bahwa pada tgl. 14-12-1956, djam 1.30 
(malam, telah meninggal dunia dengan tenang, papa, papa 
mertua, dan engkong kami jang tertjinta : 

.HONG KIEN 
Hari kuburnja ditetapkan pada hari Semen tg. 17-12-56, 
berangkat dari rumah Djl, Tempelan No. 6 Blora djam 8 

Nj: Ong HongKien 
(Terlahir: Lie Netjes Nio) 

ONG DJWAN NIO 

   

    

   

    

   

    

  

Mulai tg. 17 

  

Jang berduka ita, 

a   
4 

  CinemaScope (Color) — 
ena le ama Pn 

  

"GRIS” 5-29. (seg. umur) | 
"5000 JAHRE AGYPTEN” 

(5000 th. Negeri Mesir) 
Pakai Tekst Indonesia.   
  

. 
"INDRA" 5-7... (seg. umur) | 

Udel - Tjepot - Bing: Slamet 
D. Harris - S. Poniman 

”RADJA KARET  . “2 
sedari SINGAPURA" | 

(PERHATIAN: PENONTON) | 
(KANAK? DAPAT HADIAH) 

.(SATU BALON KARET) 

   

"ROYAL" 445-7.-9.15 (17 th) 
Ini malam penghabisan: 

"RBOKY” .500-115-9.30 
: Geeta Bali - Devanand 
Film India r » 

Tdat nd “TAAKI 
menahan laksanakan Pn 

”DJAGALAN” 5.7.9. (17 th) 5 
Nan Ing Ing - Lo Wie 
"MEI NAN CHIE" 

    
  

Toko SEPATU & TAS. 

"NAGA MAS 
BODJONG 39 — Telf. 1218 — Semarang. 

SEDIA: 

RUPA2 TAS WANITA dan SEPATU2 

untek Tuan/Njonja dan Kanak2. 

: MODEL PALING BARU. 

2”. KWALITEIT TERDJAMIN !! 
2: HARGA MELAWAN!! 
  

    

    

    

PANITYA PEKAN RAYA 
SEMARANG KE W/1956. 

Pengumuman 
Berhubung perlu diadakan pentjotjokan SURAT2 UNDIAN 

PEKAN RAYA SEMARANG Ke 11/1956 jang sudah di- 

tukar kembali dangan uang oleh pihak Panitya, maka 

dengan persetudjuan Inspeksi Sosial Djateng Seksi Undian, maka 

mulai 3 

igl. 14-12-1956 sampai dengan 
23-12-1956 (Selama 10 hari) 

Tgl. 24-12-1956 Dibuka 
Kembali Seperti Biasa 
Harap chalajak ramai maklum. 

Panitya 

    
4 . 7 . ya 5 . f 7 35 A N »” 

2 KT INI MALAM D.M.B. GR 

£.00 7.60 9.06 BERBARENG (17th) 5.15 7.15 2g 

Extra: INI SORE 3.00 (CinemaScope) Extra: INI SORE 6      
Sebuah kisah pilihan tentang abad jang bergelora! 

INI MALAM D.M.B. 

”GRIS” 5.90 7.00 9.00 (Segala urnur) 

"5969 TAHUN NEGERI MESIR” 
(Pakai Tekst Indonesia) 

MESIR —— — MESIR, Suatu nama 

jang membangkitkan ingatan kita akan 

kedjajaannja dimasa lampau, ribuan 

tahun jang silam ketika negeri itu di- 

perintahkan oleh kaum Firaun.. Haa 

dan pada masa sekarang.......... - 8e- 

dang menudju kearah smendjadi pemnim- 

pin2 negara2 Arab...... Pa sedang 

| bergolak melawan imperialisme........ 
jang kesemuanja ini dapatlah kita lebih 

mengarti apabila kita tahu tentang se- 

djarah negeri itu jang sudah kira2-5000 

taon hunanja, Mena 

5000 tan MESIR 

Berpuluh-puluh tahun Sdr./Sdri. belum | 
pernah melihat film sebagai ini, hanja 

kali jang pertama ini film jang berse- 
djarah dan kenjataan jang sebenarnja ! INDOKESIA 

F . n ! " ag pie Panoleh MA IEDI Djkt, 
L 

4 

DNA mnasa sn 

) atjalah 1 

Ms si 

5 1 Naa " au 2 2 " A 

Utjapan Terima Kasih 
Dengan jalan ini kami utjapkan banjak2 terima kasih, 

kepada. para Tamu, Handai-Taulan dan Teman2 Sedjawat, 
jang telah datang lajat, menjatakan bela-sungkawa, membe- 
ri bantuan moril dan materieel, karangan bunga dll. dan 
telah mengantarkan djenazah sampai ke tempat pemakaman 
pada waktu meninggal-dunia Ibu/lbu Mertua kami : 

R. Ngt. DJOJOSOEDIRO 
pada hari Rabu tgl. 12 Desember 1956 dan dimakamkan 
pada hari Kemis siang tanggal 13 Desember 1956. 
ai angan membalas budi dan memberikan rahmat- — ra ja kepada mereka jang sudah menundjukkan hatiannj 
sewaktu kami dalam kesusahan. : Pe 

: Semarang, 15 Desember 1956, 

Jang berduka tjita, 

SOEKARNO HADHI 
SOEDARJO TJOKROSOEDIRO 
SOEHARTO DJOJOHADIKOESOEMO 

  

  
| ANWAR HUSSEIN 

  

  

  

  

Optische Artikelen 

A.H 
— Machinery 

BANDUNG — Braga 21 (pusat) 
DJAKARTA — Tjikini Raya 16 
DJOGJA — Tugu 62-64 
SOLO Aa 

Djl. Slamet Rijadi 164 

  

Keluarga 
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Panitya Kongres 

Nasional Pedjuarg 

Kemerdekaan 

Seluruh Indonesia 
KEPADA SEMUA BUPATI, WALIKOTA, PERWIRA DISTRIK 

MILITER DAN KOMANDAN MILITER KOTA DI SELURUH 

INDONESIA, 

  

'ahun 7 
sampai 29 December 

UAL HABIS DENGAN /HARGA MURAH. 

 HORLOGES 
TUNULPEN | 

# LONTJENG 
(UT KEMEEKKERS. 

sa KRS $ 

— INGIN 

» Datanglah : s 

  

     

  
Berdasarkan perundingan antara Panitya Kongres Nasional 

Pedjuang Kemerdekaan (Veteran) Seluruh Indonesia dengan J.M. 
P.M. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 28-11-1956, maka bersama 
ini Panitya Kongres Nasional Pedjuang Kemerdekaan (Veteran) 
Seluruh Indonesia mengharap dengan hormat lagi sangat bantuan 
saudara untuk membantu sepenuhnja pemberangkatan para utusan 

daerah ke Kongres Veteran pada tanggal 22 s/d 30 Desember 1956 

di Djakarta. c 

Bantuan jang dimaksud adalah: 

1. Memberikan idzin/kelonggaran kepada para utusan Veteran 
daerah Kongres tersebut diatas jang kebetulan mendjabat 
pegawai Negeri atau partikulir. : 

2. Melegalisasi daftar pendukung Kongres jang diadjukan oleh 
para wakil organisasi veteran jang berdiri sebelum 10 No- 
“pember 1955. Dengan keterangan bahwa kolom tanda tangan 
pada formulir Daftar Pendukung Utusan Kongres Nasional 

Pedjuang Kemerdekaan (Veteran) Seluruh Indonesia dari 
Panitya Pusat dihapuskan. | 

3. Jang dimaksud dengan Veteran jang mempunjai status hukum ! 

adalah mereka jang dikenakkan Peraturan2 Pemerintah jang 

ada (PP. 2 No: 6/54, No. 16/54, No. 32/49, UUD 19/54, 
dsb.) dan mereka jarig termasuk definisi veteran dari Ren-! 
tjana Undang2 Veteran. Jaitu disebut Veteran jalah warga' 
negara Republik Indonesia dengan tidak membedakan ke-j 
lamin, jang pernah turut serta berdjuang mengangkat sen-| 
djata baik dalam kesatuan? resmi maupun tidak resmi dalam j 
masa revolusi 17 Agustus 1945 dan selandjutnja, dan jang: 

tetap konsekwen serta setia pada perdjuangan 17 Agustus 1945 | 
umumnja dan kepada Republik Indonesia chususnja. 

4. Memberikan segala fasilitet terutama transport agar para 
utusan datang selambat2nja pada tgl. 21 Desember 1956 di 
Djakarta. 

Terima .kasih. 

Djakarta, 4 Desember 1956. 

PENERANGAN PANITYA KONGRES NASIONAL 

PEDJUANG KEMERDEKAAN (VETERAN) 

SELURUH INDONESIA. 

  

  

Nan INI MALAM PREMIERE 5.00 7.09 9.00 (17 th.) 

(an Ing Ing — Wang Lai ,, » Film Tiongkok 
Lo Wie - Wang Yuan Long MEI NAN CHIE paling baru 

  

"'ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 4.45 7.00 9.15 (17 th.) 
» » (Pahlawan Wanita) 

SHYAMA -SURESH /)BAHA DUR” Fijm India tekst Ind. 
Penuh dengan aksi, penuh penari djelita, musik jang akan selalu 
dalam kenangan dan pelakuan peranan jang menakdjubkan ! 

  

PHE ARTHUN RANK ORGANISATION PANTENT        
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| From Fame to Shame! 

5 An 

  

1956 
Satu2nja Radio Jang Terbagus! 

Serta Harganja Murah 
Dewasa Ini Hanja : 
  

| SIEGERIED "GROSS SUPER” type SH, 750w 
7 lampu, dubble luidspreker dan pakai band spread 
semua gelombang, suaranja ISTIMEWA, 

  

KANAKKNKKA 
SEL 

MODEL TERACHIR ? 

$ 2 

»ANN Ss 
Beauty Parlour 
d/a TOKO "CANADA" 

Djl. P, Sudirman 173 — Pati. 
S SEKAR KK KEK KK KKKS 

an aan mb Saman Rm an ban ng 

  

  
SEDIA RUPA2 MERK RADIO & RECORDS CHANGER 

SIEGEFRIED type SH. 724w & SH, 813 wu. 
PHILIPS type Bx 645A, Bin 427A, Bin 436A 

Bin 435A, Bin 338B (Baterry) dil, 
MELODY HIFI RADIO type 561 pakai tiga luidspreker, 

: GRAMOPHONE GARRARD RC. 80M, RC93 
“serta alat2-nja. 

“#8 GRAMOPHONE PHILIPS type AG. 1004, 1003. 
3 HIGH FIDELITY VERSTERKER UNITRAN 25 watt, 

VERSTERKER PHILI 
BARU TERIMA: 

type EL.6400 20 watt. 

atjam2 longplaying dan Standaard 
records, lagu2 ROCK AND ROLL 
& untuk hari NATAL dil, 

Djuga sedia djarum2 Gramophone dan picup Cap philips, 
Element RONETTE Speciall HI FI, 

: HARGA MELAWAN SERVICE MEMUASKAN. 

- TOKO PIRINGAN HITAM 
GG. BARU No. 18 — SEMARANG 

TETAPI MUDAH DIMILIKI OLEH 

  

SEGALA "LAPISAN MA Mann ANN 

  

  

. 

4 

   

     

   

  

     

  

5 Model kombinasi ter- 
indah, dari kulit lemas 
dansol karet masak. 

Bentuk baru jang 
mudah dipakai, 
sedjuk danenteng 

an Gg 

Darik#!iJavabox ter. 
tlih,sol kulit pres jang 
ugt,warna tjokiat dan 

r 

  

    IR Aa tan 
  

#0RION” INI MALAM DMB 
4.45 7.00 9.15 BERBARENG (17 th) 
Extra : INI SORE 2.30 

The story of Lillian Roth! 

(Widescreen) 
   

    

   
Best-Seller! : 

Sebuah drama realistis jang san 

aneka djalan telah ditempuhnja ! 

t 

» RE x ” 

4.45 7,00 9.15 

SUSAN HAYWARD 
RISKARD CONTE 

EODI ALBENT- 10 YAN FLEET 
DOWN TAYLOR: RAY DANTON 

stis ggup membuka hati kita untuk 
. Hebih jakin dan pertjaja bahwa wanita tidak mudah melenjapkan 
kenangan pahit hidupnja jang telah erat melekat walaupun ber-   

DENY RP NE KAPAN TS RIS 
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Model 56 
  

ma - Ma an PA LA TT 

Ditjari : 
1 (Satu) Tukang Tjetak 

jang berpengalaman. 
(Djadi bukan Lukang betjak, se- 
bagaimana adpertensi kemaren). 
Pelamar harap datang sen- 
diri di: 

»ELITE” N. V. 
Pekodjan 56, Semarang. 
  

Pn Aa aa aa ta Ta ni 

   

     

den 
" BEKAL DEWASA.. 

SEKA RAN Gi loan 1 
Ja bersiap-siap untuk berdiri sendiri. 
Adakanlah pertanggungan Bakal Dewasa untuk 
putra-putri Tuan. 

Pertanggungan BEKAL DEWASA akan terasa man- 
faatnja apabila Tuan telah tua sekali dan tidak 
mampu lagi untuk membiajai anak2 Tuan, atau 
“apabila “mereka telah Tuan tinggalkan sebelum 
waktunja. 5 
Apakah ongkosnja ?   Angsuran premi mudah dan ringan. 
Premi (iuran) dapat diangsur Setahun sekali, 

i setengah tahun sekali atau dengan angsuran 
tiap triwulan. 
Mintalah keterangan pada: 

PT. PERTANGGUNGAN DJIWA S8“ DIARMA- NASIONAL" 
AT Ta UT 

WOALINI PUSAK OX TIANG BENDERA 90- VA KOTA BW -IIAKAB VA, 

   
    

Djakarta : Metropoleflat 2B, 
Djl. Diponegoro, tilp. 1061 Dng. 

Bandung : Djl. Djawa 1. 
Semarang : Djl. Mataram 16. 

Surabaja : “Djl. Pemuda 1 (podjok 
Djl. Simpang Dukuh) dan 

Djl. Niaga Dalam 4. 
Djendral Sudirman 5$5c. 
Hindu 8. 

44#Palembang: Dj. 
“Medan SDH. 

  

    
  

    
DITJARI 

Anak 
Ong Hauw Liang 

umur 8 tahun, asal dari Sema- 
rang, telah lama berpegian, 

Barang siapa jang dapet menga- 
tahuin tempat tinggalnja, supaia 
segra dilapurken kepada kantor 
polisi Sec. I Semarang, atau kan- 
tor polisi jang berdekatan. 

  

  

MS na 

Ditjari Dengan Segera ! 
Seorang Penulis Tjepat 

(Stenograaf) 
UNTUK SEGERA DIPEKERDJAKAN pada D.P.R.D. Kab. 
Bms. dengan diberi golongan : 
a. B2/ P.G.P.N. tb. 1955 bagi mereka jang beridiazah 

S.R. 6 tahun, Pat 
ba CA MPa ih. 1955 bagi mereka jang beridjazah 

S.M.P. Negeri atau sederadjat dengan itu. 

I. Sjarat2 untuk dapat diterima: 
I Warga Negara, beridjazah S.R. 6 th. atau S.M.P. Negeri 

xi Kn sederadjat dengan itu: 
eridjazah mengetik dan menulis-tjepat dengan ketjepa- 

tan paling sedikit dalam semenit : . Na 
2 ha suku-kata dalam bahasa Indonesia, 

3: Mereka jang berpengalaman 3 lebih diy ti 5 
, a 5 seng 3 perhatikan : 

4,  Berbudi-pekerti baik dan berbadan sehat. 3 

II. Sarat lamaran : 
1. Harus ditulis sendiri dengan disertai : 

a. turunan idjazah dan daftar nilai 
habisan : 

b. riwajat-hidup dan riwajat-pekerdjaan : 
& aan jang berhubungan dengan sjarat tersebut di- 

atas: 
d. bagi pegawai harus ada surat ,,misbaarheidsverkla- 

ring” dari Djawatannja. 
2 Harus dialamafkan kepada D.P.D. Peralihan Kabupaten 

Banjumas di Purwokerto dan sudah diterima selambat- 
lambatnja 2 bulan dari pengumuman ini. 

  
rapot jang peng- 

III. Tidak diadakan surat-menjurat, 

Purwokerto, 6 Desember 1956, 
A.n. Dewan Pemerintah Daerah Peralihan 

Kabupaten Banjumas : 

Sekretaris KI. I, 
(R. SOEJADI) 

mean masarer. 

  
2 | 

MARILAH BELANDIJA DISINI 

Toko ENG AN B0RNATAN No. 36 
TELP. 2027 - SEMARANG 

BARANG” JANG MEMUASKAN DENGAN 
HARGA MELAWAN ! 

1. ARLODI potri putra 15 Batu .......... Gs. Rp. 160,— 2. DJAS HUDJAN merk SWAN English linen.” 1000. 
3. Anson sport shirt mode Arrow tropical No. 5100 ,,  45.— 
4. BISON SHOES harga biasa Bp. 75,— didjual obrai ,, 60, — 
5. KEMEDJA Mix Sanforized Stijve boord No. 2100 ,, 40, — 
6. PYAMA STELAN harga dulu Rp. 50.- diobral 9... 30,— 
7. LAMPU STORMKING merk SOLAR ........ 5. S0 
8. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,,  21,— 
9. TOKAYER, MALAGA, INYALID PORT No.i » 10, — 

10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... 9.15, — 
li. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 2.50 
12. LAMPU NEON TL 20W/55 1 set komplit Rp. 165.   A 
  

   
   
   

  

    

   
    

  

WHeRe'p.. 
YOU GET “| A MAN-MADE 

Roy Rogers   ALEC GUINNESS 
ODILE VERSO!S 

Semua terdjadi di 

    

   

  

    

  

Paris dan dimu- 

sim Semi, saat 

jang paling tepat 

untuk segala ke- 

djadian jg meng 

COLOUR Ay   ,Suara Merdeka" 

  

R, TECHNICOLOR K3 £ 

No.21 
As 

  

TH' NEWSPAPER SAYS Y Wyat N TA 
THIS GENT'S OUTFIT 
WILL PAY 5.000 TO 
WHOEVER FINDS IT-- 

TTLANDEDINA NI 
DRY CREEK NEAR 
HERE, TERRY! ITS 

SATELLITE THAT 
| GOT LOST DURIN' 

 TEsrs/      

  

         

    

    NS 

MISS! MY FELLOW SCIENTISTS 
WILL BE VEEPLY GRATEFUL FOR 
ITS RECOVERV! HERE'S THE « 

. REWARD -—IN 

  
  

: Lg gembirakan....! 

Pe 8 DITUNGGU ! 
Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/11I/A/171. 

   
— Dari mana engkau dapatk 
benda tsb., Pop? 7 Nahan 
— Benda tsb. djatuh didaerah 
kering didekat sini, Terry! Itu 
adalah satelit buatan manusia ig 
hilang sewaktu diadakan pertio 
baan! 

“aa Surat kabar 

  

    

  
mengatakan 

bahwa tuan ini akan mem- 
bajar sebanjak 5000 dollar 
kepada siapa jang dapat mene 
mukan benda tsb. — dan jang 
menemukan adalah saja! 
— Untuk apa toch bend, itu? 

“ 

  

      

MP wet pick | TRovete Has 
S| up youg”— JOVERTAKEN THAT 

HORSE At ( MOTORIST, FRIEND 
MY RANCH, N ROV! PERWAPps 
TWO-SHAPOWI ) WE CAN HELP 

VERY HUSH-HUSH PROJECT,       
       

      

       casu! 

    

$ Mk ah NA EN SRI 
— Suatu projekt jang  sa- Semestara itu Woow 
ngat penting sekali, nona! — Kita ambil dulu kudamu 
Temar saja sekerdja" 4enty, didalam peteriakan saja, Two 
akan merasa" gembir, sekali 
atas ketemunja benda tsb.! 
Inilah hadiahnja kontan! 

Shadow! 
— Ada kesukaran jang dialu 
mi oleh pengendara mobil itu. 
Roy! Mungkin kita dapat mem 
bantunjal 
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