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22-12 tahun 19 
T.T.-P'. ,,Mul 

Pe AL 3 

   
Mulai Hari Saptu 

Jtk Sementara Lepaskan Semua Hu 

Uyaltet la 

PA kan nk 

JL Tidak Lagi 

VDAN TT-I ,,Bukitbarisan” Kol Simbolon mela 
Medan pada djam 08.00 hari Sabtu pagi kemaren 
ngumumkan ,,melepaskan hubungan untuk sementara 

dari pemerintah pusat, mulai tanggal 22 bulan 12 tahun 1956 
tidak lagi mengakui Kabinet jang sekarang. Mulai tanggal 

epgambil kembali pemerintahan diwilajah 
1 22 Desember 1956 djam 06.00 waktu 
  

   

  

Kol. 

  

Tindakan Kolonel 
  

  

Klo, 

Ime   
Tang Bca Pen, yg 

Jaraan engumuman Resmi Pe- 
merintah Setelah Adakan Pertemuan 

gan Fresiden — Simbolon Hanja 
Taat Pada Soekarno-Hatta " 

SIDANG KABINET, jang diadakan Sabtu siang mulai 

I. Simbolon Semen| 

tara Diberhentikan 
Simbolon Dianggap 

— akh 

Dan 

     Ja Dan 
Pemerintah Pusat 

Utara berlaku peraturan S.O.B. keadaan dalam pe- 
an keadaan dalam bahaja diseluruh wilajah komando 

    

    

     
   
    

| Je 'Sekarang 

  

T.T.-1 Bukitbarisan.” Ditegaskannja, ,,telah bulat kejakinan 
kita, bahwa dari pemerintah Negara kita pada waktu ini tidak 
dapat diharapkan akam datangnja tindakan2 jang prinsiplil ur- 
tuk mengadakan perbaikan dan meletakkan sendi bagi kehi 
dupan masjarakat jang adil, aman, makmur dan sentausa.” 
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Kongres: 7 

asjumu, 
13 

Soal Penarikan” 
Menteri Bukan £o 
al Lagi—KataPim 
 pinan MasjumiDja 

wa Barat 
MUKTAMAR Masjumi ke- 

VII Sabta malam telah dimulai 

   

    
Dewan Pimpinan Masjumi jang 
dibatjakan oleh Ketua Umum 

di Bandung dengan keterangan 

"Adapun tudjuan dari keputu 
San tsb. diatas ialah semata-mata 
untuk membuka djalan agar ke- 
lak dapat ditetapkan keadaan ne 
gara dan bangsa Indonesia dgn. 
mengerahkan pemuka? bangsa ki 
ta jg betul2 mau membangun se 
tiara djudjur serta penuh tang 
guno djawab, lepas dari hati kua 
sa dan angkara murka untuk me 
“megang dan mengendalikan peme 
tintahan. Apabila pemerintahan 
tsb. telah terbentuk sebagai peng 
ganti9 pemerintahan jg sekarang, 
imska tugas komando TT-I untuk 

  

Moh. Natsir mengenai beleidnja 
selama dua tahun. 
Pembukaan rapat pleno tertu- 

tup dihadliri oleh para wakilaja 
dari 175 tjabang, seluruh Indo- 
nesia, para anggota pimpinan 
tan Dewan Partsi dan para ang 
sota fraksi Masjumi dalam Par- 
temen dan Konsfituante. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
muktamar ini bukan sadja akan 

| merumuskan konsepsi Masjumi 
tentang Konstitusi Negara, tapi 
diuga akan menetapkan  penda- 

Idirikan negara dalam negara. | 
Kita tidak pula bermaksud untuk 
memisahkan diri dari Republik 
Indonesia, melainkan kita me- 
ngambil tindakan ini untuk me 
ngadakan koreksi terhadap keca- 
daan jang morat-marit pada de- 
wasa ini, demi kepentingan selu 
ruh rakjat Indonesia. | 

Segala undang2 dan peraturan? 
umum masih tetap berlaku seba 
gaimana biasa sampai ada pero 
bahan resmi. Segala djabatan te 
taplah bekerdja dengan tenang 
sambil menunggu instruksi2 se   

djam 12.09 dan berachir djam 16.00, setelah membitjarakan 
setjara mendalam peristiwa di Sumatera Utara, telah meng- 
ambil Keputusan memberhentikan sementara Panglima T. T. 
I Kolonel Simbolon dari djabatannja sebagai Pangliraa T. T.-I 
dan mulai tanggal 22 Desember tanggung-djawab atas T.T.-I 
berada dalam tangan Kepala 

Sidang Kabinet Sabiu siang 
itu, jg diadakan chusus untuk 
membitjarakan peristiwa Sumaie 
Ta Utara tsb, djuga dihadiri oleh 
KSAD  Djenderal Major. A.H. 
Nasution, KSAL Laksamana Mu 

dara - Suryadarmo dan 
Kepala Reserse Pusat pada Dia 
watan Kepolisian Negara Komi- 
saris Besar Sulaiman Effendi. 
“Sehabis. sidang “pada djam 
16.00 belum dikeluarkan suatu 
pengumuman, dan Perdana Men 

teri Ali bersama ketiga Kepala 
Staf Angkatan Perang tsb. jang- 
sung menudju ke Istana Negara 
dan mengadakan pembitjaraan 
"3 n Presiden Sukarno selama 
154 djam. Pengumuman baru di 
bad ya nata sesudah 

pembitjaraan dgn Presiden itu. 
Dalam pendjelasannja, Pemerin 

tah antara lain katakan, bahwa 

hanja Dewan Perwakilan Rakjat- 

kah Pemerintah dapat atau tidak 
mendjalankan tugasnja. Kekurang- 
dn-kekurangan ataw kesalahan? jg 

n: Subijakto, KSAU Laksamana 
1 dud, 

— mungkin didjalankan oleh Peme- 
rintah bukanlah suatu alasan bagi 
siapaun untuk mengambil tindakan : anta bli 
jang bertentangan dengan 
Tindakan Panglima Simbolon ini 
terang melanggar hukum ketata-ne 
garaan dan membahajakan kesela 
matan negara dan bangsa. 

Pengumuman resmi. 
Lengkapnja pengumuman jang 

dikeluarkan pada djam 18,30 sesu 
(dah diadakannja pertemuan dgn 
Presiden Sukarno- adalah sebagai 
berikut: : “ 

Berhubung dengan terdjadinja 
peristiwa di Sumatera Utara, dima 
na Kolonel Simbolon  mengoper 
kekuasaan Pemerintah sebagai di 
njatakan -dalam . pengumumannja 
pada Sabtu pagidan melepaskan 
hubungan untuk sementara dari | 
Pemerintah Pusat mulai tanggal 
22 Desember 1956 dengan alasan 
tidak dapat membiarkan keadaan 

negara dan bangsa dewasa ini 
sampai berlarut-larut, maka Kabi 
net dalam sidangnja pada tanggal 
22 Desember 1956 telah membitja 
rakan dengan setjara mendalam 
peristiwa tersebut dan mengambil 
putusan sebagai berikut: 

1. Panglima Simbolon diber 
hentikan sementara daridjabatan- 
nja sebagai Panglima TT. I terhi 
tung mulai tanggal 22 Desember 
1956 dan tanggung-djawab atas 
TT. I mulai saat ini berada dal 
lam tangan Kepala Staf, Letnan 
Kolonel Djamin Ginting. . 

Apabila penjerahan tanggung- 
djawab pada Djamin Ginting ka- 
rena sesuatu hal tidak mungkin, 
maka tanggung-djawab diserahkan 
kepada Komandan R.I. 2/1 Over- 
ste Wahab Makmur. ' Bb 

2. RI. 1 (Atjeh) dan RI. 4 
(Sumatera Tengah) taktis ditem 
patkan langsung dibawah K,S.A: 

« D. Penempatan ini berlaku untuk 
sementara, 

3. Panglima Tertinggi dan G.| 
K.S, akan menjampaikan amanat 
kepada seluruh Angkatan Perang. 

4. Alat-alat negara sipil dan 
militer di-ingatkan untuk tetap 
berpegang pada sumpah djabatan 
nja dan mendjalankan instruksi2 | 
dari Pemerintah Pusat. 

0000 Pendjelasan: 
Sebagai diketahui maka dalam 

negara hukum jang berdasarkan 
azas2 demokrasi seperti R. L ini, 
Pemerintah dalam mendjalankan 

asnja bertanggung-djawab ke- 

pada Dewan Perwakilan Rakjat. 
(... Hanja Dewan Perwakilan Rak- 

jatlah jang berhak ' megentukan 
apakah Pemerintah t atau ti 

.daknja mendjalankan tugasnia, 
|. Kekurangan2. ataw kesalahan2 

jang mungkin didjalankan oleh Pe 
| merintah bukanlah suatu alasan 

- bagi siapa pun untuk mengambil 
| tindakan ang bertentangan dgn 

. hakum , 
$ Tindakan Panglima Simbolon 

  

  

ta-negaraan dan membahajan ke- 
| selamatan negara dan'bangsa. 

Kepada rakjat di Sumatera Uta 
: tek ra Pemerintah menjerukan supaja 

tetap mendjundjung tinggi hukum 

sendi negara kita, 
Pemerintah sungguh2 menjadari 
esukaran2 jang dihadapi oleh rak 

oleh rakjatnja. Pemerintah dengan 
segala kemampuan jang ada pada 

berusaha dengan kesunggu- 
1 untuk memenuhi keinginan? 

u dan mengatasi kesukaran2 tsb, 

ini terang melanggar hukun# keta 

| mengingat kemungkinan 

azas2 demokrasi iang mendja | 

dan keinginan2 jang dikandung | 

Staf Letnan Kolonel Djamin 

Umpamanja Pemerintah bersama2 
dengan Dewan Perwakilan Rak- 
jat telah menjelesaikan Undang2 
Otonomi daerah jang telah lama 
di-idam2kan oleh rakjat. 

Chusus mengenai keinginan2 
daerah, maka bersama dengan De 
wan Perwakilan Rakjat pula Pe 
merintah telah menjelesaikan Un- 
dang2 Pokok Pemerintahan Dae- 
rah serta Undang2 tentang Perim 
bangan Keuangan antara negara 
dengan daerah2 jang berhak me- 
ngatur rumah-tangganja sendiri. 

Selandjutnja sebagai usaha utk 
mempertinggi kemakmuran rakjat 

maka telah disampaikan - kepada 
Dewan Perwakilan. Rakjat Ran- 
tjangan Undang2 tentang Rentja 
na Pembangunan 5 tahun, jang 
penglaksanaannja sudah dimulai 
dalam tahun ini. 
“Pemerintah tidak perlu menje- 

but disini -usaha2 jang telah dan 
sedang dikerdjakan untuk perbai- 
kan nasib rakjat kita: 5 
"Pemerintah beberapa-kali me 
njebut Dewan Perwakilan Rakjat/ 
karena menurut hukum ketata-ne- 
garaan kita“ Dewan Perwakilan 
Rakjat itulah satu2nja badan dima 
nd rakjat dapat mendjalankan hak 
hak kedaulatannja sesuai dengan 
azas demokrasi Indonesia. 

Achirnja Pemerintah pertjaja 
bahwa seluruh rakjat Indonesia pa 
da umumnja, rakjat Sumatera Uta 
ra chususnja tetap be-rsama2 dgn 
Pemerintah berusaha mengatasi 
kesukaran2 dewasa ini. 

Simbolon hania taat pa- 
da Sukarno-Hatta. 

“ Seterusnja menurut RRI Medan 
Sabtu malam, “dalam konperensi 
pers hari Sabtu Kolonel Simbolon 
jang telah merebut kekuasaan Ti 
T.T.A mendjelaskan tudiuan dan 
maksud pengambilan kekuasaan 
itu, jang pada pokoknja serupa 
dengan apa jang telah kita muat 
diatas, 

Ia minta kepada pura wartawan 
supaja mereka dalam pemberitaan 
menjesuaikan diri dengan keada- 
andi Sumatera Utara sekarang. 

Tentang Atieh diterangkannja, 

djaksanaan sendiri guna mentjapai 
penjelesaian masalah Atjeh, lepas 
dari kebidjaksanaan Pemerintah 
Pusat dan akan mentjapainja dgn 
djalan permusjawaratan. 

Selandjutnja ia katakan, bahwa 
ia hanja menganggap Bung Karno 
dan Bung Hatta sebagai tokoh2 
jang dapat ditaati, sampai terben- 
tuk Pemerintahan baru. 

Selain itu menurut RRI Medan, 
Acting Gubernur Kumala Pontas 
telah berseru kepada pegawai2 si- 
pik untuk tetap melakukan peker 
djaannja dengan tenteram, sedang 
Kepala Polisi mengandjurkan, su 
paja rakjat tidak melakukan per- 
buatan2 jang melanggar SOB. 

Dikabarkan pula, bahwa hari 
Sabtu dimulai dengan mengadakan 
stock-opname bank2. 

GIA mulai hari Sabtu tidak me 
ngadakan penerbangan - antara 
Medan dan lain? tempat, sampai 
ada pengumuman lagi. 
'Djam malam diadakan mulai 

djam 6 sore sampai pagi. 
Upatjara pengambilan kekuasa- 

an hari Sabtu pagi dikatakan tlh 
dihadiri pihak2 sipil dan militer 
dan djuga oleh korps konsuler. 

Dapat dikabarkan, bahwa ber- 
beda dengan RRI Padang dan 
Bukittinggi jang terus me-realy 
|RRI Djakarta untuk warta-berita 
dan siaran Pemerintah, RRI Me- 

(ka-djalan untuk menjehatkan ke 
jadaan negara dan bangsa sudah 

rat, dan bersama-sama “dengan|lah seorang jang termasuk ,,tokoh 

Kol. Piihlan JDjambek.. selamafex-Divisi Bantengdsdlan jang se-| 
lebih 1 djam diterima oleh Pre-|diak belum Ta selang ini 

mendiadi pendorong dan pembu landjutnja. Kita serukan kepada 
segenap penduduk » didaerah ini 
untuk tenang dan membantu kita 

   

    

    

   

  

    
     

  'tertjipta dengan sewadjarnja, dan i i ji mur 
kemi 2 Hhubungan dengan pe dear, Peran 1 Tn 
mer t di Djakarta”. kaan. Danang pernjataan 

, 2 'itu. Interlokal jg “Antara” teri 3 «1 berkejakinan, NN ala Medi: A Sabit 1 kema bah rakiat Indonesia| ren dulu ha an. bsh 
jang. n kedjajaan tanah- ws kehidup: “tidak 

a di Suma Ia kepada tiita-tiita' berubah. Lain d 
per juangan dan kemerdekaan, |ter, Tengah. G r tetap 

»kan menjambut keputusan ini functie”, Mukta NU tetap 
dengan bersjukur dan gembira. | berlangsung Sabtu malamnja, 
Kita tidak bermaksud untuk men ay WAntarn), 

nisaris ,,Dewa 

  

    

             

  

teng" Beri 
: TE ts Sh 

“ih 2 

Laporan 
Letnan Kolonel Dahlan Djambek Meng- 

- hadap Prssiden Di Istana Bogor 
RAMAWI IZHAR, komisaris ,, Dewan Banteng” Sumaz- 

tera Tengah di Djakarta, dalam keterangannja kepada ,,An- 
tara” hari Sabtu jbi. menjatakan, bahwa ia telah mendjalai- 
kan tusasnja jang diberikan oleh ,,Dewan Banteng”, untuk 
raenjanipaikan pernjataan dan naskah timbang-terima peme- 
rntahan daerah propinsi Sumatera Tengah (dari Gubernur 
Ruslan Muljohardjo kepada Let. Kol. Achmad Husein), ke- 
pada pembesar2 pemerintah di Djakarta. : 

mengenai 
Tengah. 

Kolonel Dahlan Djambek, se 
bagaimana diketahui, adalah sa- 

Dikatakannja, bahwa'hari 'Sab- persoalan Sumatera 
tu ia telah diterima oleh PM Ali 
ditempat kediamennja, kemudizn 
oleh Kepala Staf “Angkatan "Da- 

   

telah diangkat sebagai ,,D-IH” 
KSAD. 

Ia termasuk salah seorang jg. 
dlam waktu singkat ini akan di 
utus Pemerintah Pusat ke Suma- 
tera Tengah guna menindjau dari 

Sekat kedjadian? didaerah itu, 
jang seperti diketahui, sediak tang 

siden Sukarno di Bogor. 
Dikatakannfa, bahwa setelah 

menerima pernjataan Jan naskah 

timbang-terima itu, Presiden me- 
minta kepadanja keterangan2 se 

landjutnja. Pertemuan dgn. Pre- 
siden itu menurut Ramawi Izhar 

pat Masjumi terhadap politik da 
lam dan-luar negeri, politik ke 

uangan dan ekonemi dan politik 
selandjutnja berhubung dengan 
situasi dewasa ini, Perhatian ter 
hadap putusan jang akan . diam 
bil muktamar ini ternjata. besar 
sekali, baik darilingkungan poli- 
tik didalam negeri, maupun dari 
luar negeri. « 

“ Atas pertanjaan .,Antara” pim 
pinan Masjumi wilajah  Djawa 
Barat dan kalangan pimpinan par 
tai menjatakan, bahwa soal pe 
narikan para menteri itu sudah 
-bnyan soal Jagi, Jang kini dite- 
tapkan oleh mu ialah, 
apa dan baga 
akan datang ui 

  

   
   

   

  

    
    

  

    
   

mengatasi si- 
tuasi sekaran itu menge- 

na perkemb di Sumatera 
Tengah, Su Utara, Ang 
katan Darat dan konsepsi Presi- 
den dan lain-lainnia. 
Muktamar ini'akan  berlano- 

sung sampai tanggal 39 Desem 
ber jang Satang. (Antara). 

   

    

bahwa us 
ring an Sari malam Sapta 
atau selambat2?-nja Saptu sore, de- 
mikian disiarkan olek.KB Timur 
Tengah malam - Saptu. : Semeniara 
itu dikabarkan pula, bahwa 250 
orang polisi Mesir lagi kari Djum- 
'at telah masuk Port Said, hingga 
semua pelisi Mesir disana ada 
1.590. erang. Lebih landjut dari 
New York diumumkan, bahwa pa- 
sukan? :polisi PBB jang ada di 

tu mengabarkan h 

: khan “saatu 

KSAD Nasut!lon : 
: Udjian 

Kalau 
kan dan tugas 
tjampur baur. 
mentjampuri urusan2 
han dan lain2, guru 'memanggul 
senapan dan membaniu usaha2 
kesehatan, kini tugas masing2 su 
dah djelas dan tegas. 
Dalam phase kedua ini, tugas 

militer ialah mendjadi militer ig 
baik. Militer jg baik, ialah mili 
ter jg tahu kedudukan militer, 
berdiri diatas ideologi negara jg 
ditjetuskan oleh proklamasi ke 
merdekaa, 1945, Militer jg baik 
ialah militer ig mendjundjung 
tinggi sumpah pradjurit, demiki- 
an Presiden. 

pada masa itu kedudu 
para 

Pun ditandaskan oleh Presiden 
mengenai semangat !7 Agustus 

1945 sebagai salah satu puntjak 
tekad politik seperti jang berpu- 
luh2 tahun sebelum itu di'iita2- 
kan, jakni: untuk mendiadi bang- 

sa besar jang mendiami negara 

kesatuan Republik Indonesia da- 
ri Sabang sampai Marauke, utk. 
hidup bersama sebagai keluarga 
verdasar kerekjatan dan hidup 
dalam masjarakat adil-makmur, 

penuh. dengan. keadilan sosial. 

Presiden memperingatkan, bah 
wa dalam phase kedua revolusi 

Vita ini, disamping usaha2 pem- 
bangunan, tidak boleh  dilupa- 
kan, bahwa revolusi belum sele- 

sai, Irian Barat belum kembali, 

usaha2 contra-reyolusioner ma 
sih ada, begitu pula gerombolan? 
serta aksi2 subversif dari pihak 
imperialis, 

Perdana Menteri Ali Sastro- 
amidjojo mengemukakan, bahwa 
dewasa ini keselamatan  demo- 
krasi' teranfjam dan keutuhan 
Republik Indonesia dibahajakan 
oleh tindakan2 

Im tata-negara. Kekerangan2 
atau kesalahan? pemerintah bu- 

antik siapa 
sadja guna bertindak jg berten- 
tangan dengan hukum. Pemerin 

  

Irlandia Utara     Port Said kini berdjumlah 1.881   berlangsung dengan” ramah ta- 

paah. 05: 5 
Ia bermaksud pula untuk ber 

temu Ketua Parlemen dan Dr. 
Moh. Hatta dengan maksud se- 

gal 20 Desember jang lalu telah 
mengoper kekuasaan dari tangan 

pediabat2? sipil. 
Atas. pertanjaan2 bagaimana 

orang dan mereka adalah dari ko 
lombia, Denmark, Finlandia, Nor- 
wegia dan Swedia. 

Sementara itu Siria hari Djum- 
'at menolak permintaan Amerika 

bahwa ia akan mengambil “kebi-isiden Sukarno di-istana 

rupa. - 
Demixian keterangan itu. 
Belum diketahui bagaimana hu 

bungannja antara Komisariat ,,De 
wan Banteng” jang telah mela- 
kukan tugasnja itu, denga ke- 
datangan ex-Kol. Ismael Lengah 
di Djakarta dari Padang. Seba- 
gai anggcta ,,Dewan Banteng” 
Ismael Lengah telah datang pula 
untuk memberikan keterangan2 
kepada Kepala Negara. 
Sementara itu Kolonel Dahlan 

Diambek, perwira menengah 
Ciperbantukan pada KSAD, hari 
Sabtu siang telah diterima Pre- 

gor 
dan mengadakan pembi taan2 

selama lebih kurang 118 djam, 

dari "Yam 11.30 sampai 13.00 
Kolonel Dahlan Djambek meng- 

hadap diistana Bogor atas pang 
gilan Presiden Sukarno. 

Menurut keterangan Kolonel 
Dahlan Djambek kepada .,An- 
tara”, pembitjaraan antara ia de 

ngan Presiden Sukarno itu antara 
lain berkisar pada keadaan serta 
.perkembangan2 jang dihadapi 
negara dewasa ini, teristimewa 

. a .. 

Djambi Minta 
Djadi Propi ja ropinsi 
BERKENAAN dengan peng- 

Gperan kekuasaan pemerintahan 
sipil oleh Dewan Reuni Ex-Divi- 
si Banteng Sumatra Tengah pada 
tg. 20-12 jbl., Dewan Persiapan 
Propinsi Djambi mengumumkan 
pada tg. 21-12 kemarin, bahwa 
Badan Kongres Rakjat Djambi 
dan seluruh Dewan Perwakilan 
Rakjat dan pemerintah setempat 
di.Djambi menjetudjui untuk 
berdjuang bersama2 dengan De- 
wan Reuni Ex-Divisi Banteng 
Sumatra Tengah dengan maksud 
mutlak dari seluruh rakjat Djam- 
bi untuk mendesak pemerintah 
pusat agar memberi otonomi 
tingkat propinsi kepada Djambi 

  

    |dan tidak melakukannja itu lagi. 
aa , (Antara). 

. T 

SABTU pagi Koordinasi Kea- 
manan Daerah di Palembang me- 
ngadakan sidang  chusus, guna 
'membitjarakan situasi Sumatera 
Tengah dan menentukan langkah2 
jang akam diambil didaerah ini, 

5 jang da 
pat terdjadi sebagai reflexi dari 
apa jang terdjadi di Sumatera Te 
ngah tersebut. 

Panglima TT.  H Sriwidjaja, 
Letnan Kolonel Barlian dalam 
pertjakapan chusus dengan warta 
wan ,,Antara” menjatakan, bahwa 
lebih baik dia memberikan ketera 
ngan setelah rapat KKD tersebut. 

€ Alat2 negara jang bertugas, 
sampai Djum'at malam sibuk me- 
Ingumpulkan reaksi dan bahan2,   dengan hak-hak jg luas. (Antara) 

Djuga Palembang Nampak ,,Sibuk" 
gedjala2' apa jang dahir di Ibu 
Kota Propinsi Sumatera Selatan, 
akibat dari pada kedjadian itu. | 

Ketjuali kesibukan2 dikalangan | 
alat2 negara dan kepartaian jang | 
mengadakan rapat2nja sendiri ma 
lam Sabtu, suasana kota Palem 
bang tidak menundjukkan kegeli- 
sahan maupun keadaan jang luar 
biasa, : 

Pertjakapan jang dapat dilaku 
kan dengan berbagai kalangan po 
litik, pemerintahan maupun lain- 
nja malam Sabti, mengenai kedja 
dian diSumatera Tengah umum- 
nja memberikan kesan adanja ke- 
|harusan bagi Pemerintah Pusat su 
paja waspada dalam menghadapi 
kemungkinan2 lainnja, Berita2 me 

  
  

    

| mendapat perhatian chusus malam 

pendapatnja tentang” peristiwa! 

iang terdjadi di Sumatera Tengah 
ini, Kolonei Dahlan menjatakan 
sbelum dapat memberikan  se- 
suatu keterangan sebelum meli- 

hat dan mempeladjari keadaan? 
di Sumatera Tengah itu dari de- 
kat”. 

Kolonel! Dahlan Djambek atas 

Serekat untuk minta idjin guna se 
gera. setjara. darurat memperbaiki 
pipa minjak melalui wilajah Siria 
jang telah dirusak. Dutabesar Si- 
ria, Farid Zainuddin, katakan di 
Washington, bahwa semua  pa- 
sukan2 Inggris/Perantjis/Israel ha 
rus keluar dulu dari wilajah Mc- 
sir, termasuk pula daerah Gaza, 
sebelum pekerdjaan memperbaiki 
sa Tagi Sena Mengalirnja da 

. & . & an adalah djauh lebih berharga 
pertanjaan2 selandjutnja menjata daripada mengalirnja minjak, ka- 
kan harapan, agar persoalan jangjtanja Zainuddin, ketika ia membe 
terdjadi di Sumatera Tengah itu rikan keterangan kepada para war 

Nanga 5 5 2 tawan di Washington mengenai dapat mentiapai penjelesian se- djawaban Siria (Antara-Reuter). 
baik2nja. (Antara). : 

Tjukup “Alasan Untak 
Sangka Ruslan Mela- 
kukan Tindak Pidana 
Jang Memungkinkan Pertimbangen Penun 
tutan Ruslan Abdulgani Kemuka Penga 

dilan — Statement Djaksa Agung 
DJAKSA AGUNG Suprapto Sabtu pagi kemaren dulu 

mengeluarkan kesimpulannja tentang pendengaran2 jang dila 
kukannja atas diri Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani. 
Dari keterangan2, surat2 dan alat2 pembuktian lain sekitar 
persoalan Rusian Abdulgani, Djaksa Agung memperoleh petun 
djuk2 aka memberikan tjukup alasan untuk menurut hukum 

  
  

'menjalgka Ruslan Abdul'gani melakukan tindak pidana. Kesim 
pulan isb..oleh Djaksa Agung dikeluarkan dim. siatement rcs- 
mi jang bentak dan lengkapnja seperti berikut : 
»Setelah mendengar keterang- lain den menentukan, bahwa dari 

an2 serta memahami surat2 dan|keterangan2, 'surat2 dan alat2 
alat2 pembuksian lain sekitar per| bembuktian lain daripada jang 
scalan Sdr. Ruslan Abdul-|tsb. diatas diperoleh petundjuk2, 
gani, maka ' kami, - Djaksaljang memberikan tjukup alasan 
Agung pada Mahkamah Agungj :ntuk menurut hukum menjang- 
Indonesia, sebagai Penuntut U-|ka Sdr Ruslan Abdulgani melaku- 
mum berdasarkan pertimbangan |kan tindak pidana. 
keadilan dan hukum, menjatakan| Mika dari itu akan diambil 

bahwa tidak terdapat alasan utk.|langkah2 seperlunja untuk mem 
mengambil kesimpulan lain darilperlengkapi pemeriksaan, jang 

pada jang telah dinjatakan  da-| memungkinkan pertimbangan pe 
lam pendapat kami pada tang-|nuntutan pidana terhadap Sdr. 
sal 31 Agustus 1956 mengenai| Ruslan Abdulgani ke muka Peng- 
materie jang dulu, ketjuali djika|adilan”. 
kelak diperoleh bahan2 baru jg.| Demikian keterangan 
memungkinkan  pertimbangan2| Djaksa Agung. 

Statement Panitya Roem 
& Djaksa Agung jg dulu 

Seperti diketahui pad. tg. 31 
Agustus 1956 baik Panitia Roem, 
maupun  Djaksa Agung telah 

mengeluarkan statement jang pc 
kokn'a mengatakan ,.tidak. “ada 
Jasan untuk mengambil  tinda- 
kan hukum terhadap Ruslan Ab- 

tuigan:” 

Djaksa Agung dan Kepala Dja 
'yatan Reserse Pusat Mr, Seno- 
adji menggenai statement jang di 
keluarkan Sabtu pagi kemaren 

dulu atas pertanjaan tidak berse- 
lia memberikan  pendjelasan2 
atas statement resmi  Djaksa 
Agung tersebut. Djuga tidak di- 
dapat pendjelasan apa jang dise- 

but ,,keterangan2”, surat2 “ dan 
alat2 pembuktian lain” sebagai- 
mana jang tersebut dalam state- 

  
resmi 

ngenai kedjadian pengoperan ke- 
kuasaan oleh ' Dewan Banteng 
dari Gubernur Ruslan di Sumate 
ra Tengah, tampak menimbulkan 
berbagai kesibukan disementara 
kalangan politik, pemerintahan 
dan alat2 negara dikota Palem- 
bang. 

Pada umumnja pemuka2 partai 
politik, pemerintahan '— maupun 
alat2 negara jang dapat ditemui 
oleh wartawan “Antara” di Pa- 
lembang masih belum bersedia 
memberikan reaksi apa2 atas ke- 
djadian tersebut. Keterangan2 jg 
mejakinkan masih ditunggu, se- 
dangkan siaran2 radio dari Pa- 
dang maupun Bukittinggi telah 

    

  

Makin Hangat 
POLISI Irlandia Utara hari 

Sabtu telah menangkap kl. 50 
pemuda jang ditjurigai bersim- 
pati dengan IRA, jaitn tantara 
republik Irlandia jang dilarang. 
Demikian pula polisi telah me- 
nembaki sampai djatuh rumah2 
7 buah desa di Iriandia Utara 
pada waktu subuh hari Sabtu itu. 

Perferintah Irlandia Utara jg. 
Lsrada dibawah kekuasaan  pe- 
merintah - keradjaan Inggris di 
London diduga akan menahan pe 
n.ud22 tia tanpa memeriksa me- 
reka lagi didepan pengadilan -se- 

susi dengan hukum jang berlaku 
dalam keadaan darurat hal ma- 
ra telah diumumkan sedjak tsr- 
jadi penjerangan2 disepandjang 

tapaibatas republik Irlandia-Ir- 
-andia Utara. 
Orang2 jang ditjurigai itu .te- 

lah ditangkap dalam  penggre- 
began2 di Belgast, Tyrone, Ser- 

manage, Derry, North  Antrim, 
Dungannon dan. Ballycastle. 
Dalam pada itu pasukan2 Ing 

gris telah meledakkan  djemba- 
tan2, merusak djalan2 dan 'me- 

masang  penghalang2  disepan- 
fjang tapalbatas itu guna  men- 

tegah terdjadinja penjerangan2. 
Djuga pasukan2 Inggris itu me 

rgadakan tindakan2 jang teratur | bangsa2 lainnja dan ini adalah 
untuk mematahkan perdjoangan | dasar politik-bebas kita. 
IRA jang hendak- ,,membebas-| Tugas mahasiswa, menurut 
kan” Irlandia Utara dari 
aan Inggris, (Antara). 

2150 Orang 
Mesir Tewas 
SEBUAH pengumuman resmi 

Inggris pada hari Djun'at menga 
taka, bahwa menurut taksiran ig 
sewadjarnia . banjaknja korban 
Mesir sebagai akibat agresi Ing- 
nris-Perantiis di Port Said ada se 
banjak 2750 orang. Dikatakan, 
hahwa djumlah jang tewas ada 

kekua 

  

. pedjuang 
misalnja militer 

pemerinta 

jang melanggar | 

“Langgar Hukum Tata-Negara 

Presiden Sukarno telah memberikan amanat, lamanja lebih kurang 35 menit. Disamping an- 
djuran supaja kongres berhasil membentuk satu sadja organisasi untuk seluruh veteran In- 
donesia jang berdjumlah lebih kurang 800.090 orang sehingga merupakan potensi jang besar, 
pun didjelaskan oleh Presiden kepada para veteran tentang tingkatan perdjuangan Indonesia 
sekarang ini. Ditandaskan oleh Presiden, bahwa dalam phase kedua daripada perdjuangan 
sekarang ini, sudah djelas dan teranglah kedudukan masing2, tidak lagi tjampur-baur seperti 
pada perdjuangan phase perfama, jaitu phase mengusir imperialisme dari Indonesia jang”di 
Jakukan dari sedjak proklamasi 17 Agustus 1945 sampa: pergakuan kedaulatan 27-12-1949, 

tah menjadari kesukaran2 dan 
keimginan2 rakjat dewasa ini, 
maka pemerintah pun berusaha 
dengan segala kekuatan untuk 
mengzatasinja. dan meskipun pe- 
merintah sudah mentjapai hasil2, 
namun pemerintah sendiri belum 
puas, karena apa jang sudah ter 
tjapai adalah masih djauh dari 
ftudjuan, jaitu pembentukan ma- 
siarakat jang adil dan makmur, 
demikian P.M. ig mengandjurkan 
supaja kita bekerdja lebih keras 
jagi untuk mendekati tudjuan itu. 

KSAD Dj. Major A.H. Nasu- 
Ition dalam pidato  sambutannja 
menjatakan antara lain, bahwa 
pimpinan Angkatan Darat/ meli 
hat terlaksananja Kongres 'kaum 
veteran ini sebagai terwudjudnja 
persatuan kembali para pedjuang 
bekas bersendjata, jg memang 
mendjadi sjarat bagi terselengga- 
ranja Undang2 Bela Umum, Ve- 
teran dan lain2nja ig bersangku 
tan dengan kepentingan pertaha- 
nan negara. Selandjutnja KSAD 
mengatakan, bahwa untuk terwu 
djudnja berbagai Undang2 itu de 
ngan seb:ik-baiknja, maka usaha 
kearah itu dimulai sediak seta- 
hun jo lalu dengan pihak pimpi 
nan Angkatan Darat mengada 
kan pertemuan? dengan organisa 
si2 kaum ve:eran. Usaha2 kear:h 
terwudjudnja UU Bela Umum 
atau. Veteran, menurut KSAD 
Nasution, didasarkan atas 5 prin 
Sip. jaitu definisi Veteran, pen- 
daftarannja jg dielas siapa vete- 
ran itu, penggabungan at3u ker 
djasam, semua kaum veteran, pe 
pentuan kewadjiban2nia dan pec- 
njatuan atau kerdiasama kaum 
veteran seluruh Indonesia. 

  

  
| Kenada Kongres kaum veteran 
(KSAD mengharapkan, agar den. 
(bersatu memperdjuangkan. terwu- 
|diudnja UU Veterin, dengan ber 
isafu “ memperdjuangkan - adania 
peraturan? ' serta. tmdakap2 ke 
arah terlaksanania . Undam@2 itu. 
dan kaum. veteran ,seluruh tanah 
air bekerdjasama atau bergabung 
mendiadi satu Corps Nasional. 
KSAD. Dienderal Maior. Nasu- 

tion dalam v'dato sambutannia 
itu diuga meniinsgung terdjadi- 
nia peristiwa? di Sumatera “Te 
ngah dan Utara ig disebusnia 
”neristiwa memisahkan diri dari 
kita”, jo dianggap sebagai udiian 
terhadan ideologi Negara” Ab 
tiita2 Proklamasi Asustus 1945. 
Untuk menchad-o!nja KSAD Na 
sution menierukan rakiat. Pa- 
trio'2 bersendiata dan bekas ber 
sendjata kembali bersatu. 

- 

P.M. Ali: Keutuhan RJ. Diba. 
hajakan Oleh Tindakan” 
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Jang 
| kg 

" 
Peristiwa Sumatera Tengah Rupakan Batu. 

Ideologie Negara - Fresiden: Militer Jang Baik Ialah 
Militer Jang Berdiri Diatas Idsologie Negara 

DALAM RESEPSI Kongres Veteran Sabtu malam jang dilangsungkan di-istana negara, 

  

kata Sapu 

  

Jg. '.Tegas 
Perlu Segera Diam- 

SETELAH menindjau keadaan 
negara dewasa ini, maka Dewan 
Pimpinan Pusat JPKI mengeluar- 
kan pendapatnja bahwa untuk me 

Langkah? |. 

pjelamatkan Negara Republik In- 
Gonesia daripada keadaan berba- 
haja sekarang, perlulah dalam 
waktu singkat diambil langkah? 
jang tegas dan djelas dgn tidak 
mengurangi azas? demekrasi,  me- 

lahkan dalam mempersoalkan na 

sib kaum veteran tidak ada man 
faatnjas Diharapkan adanja good 

wil! dan persatuan dipihak kaum 
veteran dalam hendak elaksa- 
nakan Undang2 Veteran jang ti- 

dak lama lagi sudah9akan dibi- 
tjarakan dalam Parlemen. 

Sebelum pembitjara2 itu semua, 

nudju ke pembentukan suatu Pe- 
merintahan jang mempunjai kewi- 
bawaan dan bebas daripada kepen 
tingan?2 pribadi, golongan ataupun 
partai serta-melaksanakan dengan 
tegas segala usaha? jang sesuai 
dengan kebutuhan? rakjat dan ne 
gara jang sudah sekian lama men 
dertita. 

IPKI berpendapat, bahwa  ter- 
lampau banjak politisi dan pemim 
pin-pemimpin partai dgn partainja 
tidak mementingkan ideologi par- 
tai, melainkan dgn partainja itu 
mereka .memperdjoangkan .kepcn- 
tingan2 pribadi ataw golongannja. 
Dengan demikian mereka itu te-e 

lah menjimpang dgri azas2 demo- 

a
a
 
am
a 

ba
mk

a 

telah lebih dulu Letnan Kolongilkrasi jang sebenadnja, sehingga: 
Pirngadi, selaku Ketua Panitia! (2) kestabilan Pemerintahan tidak 
Kongres mens ik P terdjamin: (b) pembangunan ne- 

Nan 1 enguraikan sekitar gara guna kegedjahteraan  rakjat 
maksud dan tudjuan  Kongres.| hanjak tidak tertjapai: (c) timbal 
jang untuk pertama kalinja ini 
diadakan. Pirngadi ' mengharap- 

kan 'apat terselenggaranja satu 

Organisasi veteran nasional utk. 

dapat bergabung dalam organi- 

sasi veteratf internasional. (Ant). 

rasa tidak puas bertjampur kege- 
lisahan didalam segenap lapisan 
masjarakat jang telah menimbul- 
kan ketegangan2 jg sudah mening 
kat pada bahaja kekatjauan jang 
sukar Gagat diatasi. 
Demikian pernjataan IPKI jang 

disampaikan kepada ,,Antara”'. 
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Hubungan Dgn Sumate- 
ra Supaja 'Normal 

Perintah. Menteri Perhubungan Kepada 
GIA - KPM-PELNI D.I.1. Dinas Perhubungan 

MENTERI PERHUBUNGAN Suchjar Tedjasukimana te 
lah memerintahkan kepada: kepala2 Djawatan darat, laut, dan 
udara selingkungan Kementerian Perhubungan antara lain ke- 
repa-api, KPM, Pelni, GIA di. untuk Laode. sedan sede- 
mikian rupa supaja perhubungan dengan Sumatera berdjalan 
seperti biasa. Surat kawat perintah jang dimaksud telah diki- 
ringan kepada pedjabat2 jano bersangkutan pada hari Sabtu. 
Demikian Biro Penerangan Kementerian Perhubungan. 

(Antara). TLLSLALL LIL NLALLLKAAL3 LB LILALKALKAKLKALKLKLKAALSLKSLILK KAKAK AS SA AAA AAA 

Dengan Sembojan De 
mokrasi" Orang” Sa- 
“liang Mengha 

  

    

i ghantam ' 

5 Matjam Krisis Di Indonesia 
DALAM PERTEMUAN perajaan Hari Natal jang di 

selenggarakan oleh Lembaga Pemuda Keristen Indonesia Djum 
'at malam distadion Ikada (Djakaria), Presiden Sukarro meng 
ulangi ufjapannja Cmpat tahun jing lalu, bahwa di Indonesia 
terdapat Ema matjam krisis jare hingga sekarang belum da- 
pat diatasi. Ranjak dari penjakit2 masjarakat dunia menurut 
Presiden hanja dapat disembuhkan dengan sikap saling am- 

Presiden' Sukarno Sinjalir (Adanja 

pun-mengampuni seperti jang 
Berbitiara dinga pada resensi 

itu Menteri Negara urusan Vete- 

ran Ibrahim Dahlan jang mem 
neringatkan. behwa salah-menja- 

Bung Hatta: ,,Revolu- 
si Kita Telah Gagal" 

Untuk Sehatkan Keadaan Sekarang Perlu 
Dibentuk Kabinet-President!l 

DIHADAPAN KURANG LEBIH 60 peserta studi kon- 
perersi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (G.M.K.L) js. 
Gatang @Gari seluruh tjabang-tjabang G.M.K.I. ke Sukabun, 
Dr. Moh. Hatia hari Sabtu jl. telah memberikan suatu tjer- 
mah jang beratjara: ,,Tugas Pekerdjaan kaum terpeladjar di! 
-hari depan dalam pembangunan Indonesia.” Menurut siarsa 
G.M.K.I. dalam tjeramahnja jang kurang lebih sedjam itr, 
Dr. Hatta mengemukakan antara lain bahwa ideologie negara 

Presiden berbi'jara dihadapan 
Lk. 1000 orang ummat Keristen 

dari berbagai kebangsaan dan   
  

Kebahagiaan dan  kesedjahte- 
raan dapat kita tjapai sendiri, te- 
tapi perdamaian dan kemerdeka- 
an harus kita bangunkan bersama 

Dr. Meh. Hatta, ialah mulai se- 

karang menjediakan  dirinja un 
tuk memimpin serta menentukan 
tugasnja dalam masjarakat “dan 
mentjari usaha / memproduktip- 
kan ilmu untuk menolong ma- 

sjarakat. Tiap2 mahasiswa ha 
rs .mempunjai tekad jang kuat: 
5Aku mau membela bangsaku”. 
Tugas berat kaum terpeladjar ia- 
'ah membangun moraliteit bang 

sa kita, kemakmuran, kesehatan 

dan pemerintahan jang adil. 
Djuga ditegaskan oleh Hatta, 

bahwa revolusi kita telah gagal,   659 orang (UP). 

DALAM  REGUISITOIRNJA 
jang dibatjakan dimuka sidang 
Pengadilan Negeri hari Sabtu ke- 
marin dulu, Djaksa Dali Mutiara 
minta supaja Pengadilan mendja- 
tuhkan hukuman pendjara selama 
2 bulan dan membajar ongkos per 
kara kepada Mochtar Lubis, pe- 
mimpin redaksi "Indonesia Raya”, 

Oleh Djaksa terdakwa diper- 
salahkan melakukan kedjahatan 
.imenjatakan dengan tulisan dide- 
pan umum perasaan permusuhan, 
kebentjian atau merendahkan (min 
'achting) terhadap Pemerintah Re- 
publik Indonesia, sebagai jg di- 
maksud oleh pasal 154 KUHP”, 

Mochtar Lubis. (jang telah di- 
tangkap oleh CPM Djum'at ma- 
lam dan Sabtu pagi itu dibawa 
hadir pula dimuka sidang Penga-   

        

  

Sabtu (Antara), ment itu ntara). 
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dilan) atas  pertanjaan Hakim 

  sebab kita tidak dapat memberi 
kan program jg tepat dan tegas 

Maengkom -menjatakan,  supaja 
ia diberi waktu untuk menjusun 
pembelaannja. « Ditambahkannja, 
bahwa tidak mungkin baginja utk 
menjiapkannja sebagaimana mes- 
tinja, apabila ia tetap ditahan oleh 
CPM. 

Hakim menjatakan, bahwa sam 
bil menantikan perkembangan se- 
landjutnja mengenai penahanan 
terhadap diri Mochtar Lubis itu, 
sidang  selandjutnja ditetapkan 
akan diadakan pada.tg. 12 Dja- 
nuari 1957, baik untuk mendengar 
pembelaan terdakwa maupun dari 
pembela-pembelanja. 

Sidang hari Sabtu itu mendapat 
perhatian besar dari umum. Pen- 
djagaan tampak dilakukan oleh 
anggota2 CPM, 

Sebagaimana diketahui, jang 
mendjadi sebab dituntutnja Moch     

jaitu pantjasila, adalah dasar jang kuat urtuk mentjapai ke 
bahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan. 

dan pada waktunja dalam. suatu 
periode — revolusioner. Sebagai 
.revolusi2, dimana tiap2 revolusi 
tjontoh diambilnja dari sedjarah 
itu disusul dengan suatu prograin 
ig tepat dan tegas, atau disusul 
dengan | suatu  masa-diktatur jg 
merupakan masa peralihan untitk 
menltjapai demokrasi. Di. Indone 
sia kita menjimpang “dari sedja 
rah ini, namun kita sempat me 
nempuh dijalan jo baik,  sebagat 
pengisi masa peralihan itu dgn 
membentuk suatu Kabinet-Presi- 
dertil. Hanja sajangnja sebelum 
kita mempunjai parlemen dan 
demokrasi, kita terlampau tjepit 
melompat setjara demokrasi — 
parlemen. Demikian Hatta. 

Tentang penjelesaian masalah 
sekarang di Indonesia, ia mense 
mukaka, pendapat, supaja diara 
kan perbaikan moraliteit partai2, 
dibentuk suatu Kabinet-Presiden- 
til dan pemberian otonomi das 
rah2 dalam tingkat kabupaten. 

(Antare) 

Mochtar Lubis Dimintakan Hu- 
kuman Pendjara Selama 2 8I. 

tar Lubis sebagai penanggung- 
djawab isi "Indonesia Raya” ia- 
lah tulisan2 jang - dimuat dalam 
harian itu tg. 14 Agustus 1956, 
jang berkepala ,,Menteri Luar Ne 
geri tersangkut perkara 1.500.000 
rupiah”, dan ,,P.M. Ali dan KS 
AD Nasution djelas bela jang ba- 
thil”, serta dalam harian tg. 6 
September 1956 jang berkepala 
Harian Indonesia Raya mendak 
wa Kabinet Ali!” 
Tuduhan Djaksa: primair, ter- 

dakwa telah menjatakan ' dengan 
tulisan didepan umum perasaan 
permusuhan, kebentjian atau me- 
rendahkan (minachting) terhadap 
Pemerintah Republik Indonesia 
(ps. 154 KUHP). subsidiair, dgn 
sengadja dimuka umum tlh meng 
hina dengan tulisan terhadap kua 

diandjurkan oleh Nabi Isa. 

organisasi jang setiap tahun meng 
adakan perajaan Hari Natal ber- 
sama2. Nampak hadir pula dim. 
pertemuan malam itu Walikota 
Sudiro dan Menteri Muda - Per 
ekonomian F. Umbas. Sebelum 
nja Presiden, telah berbitjara pu- 
1: pemimpin2 .gama Indonesia, 
Ticnghoa, Anterika dan Belan- 
da dalam bahasania masing2, 

Setelah menjatakan, bihwa ia” 
merasa “bahagia” dapat ikut 
"menikmati ketenteraman dan ke | 

siden berkata bahwa Nabi Isa 
pantas dipudji karena Nabi Isa 
adalah seorang penjebar rasa per 
damaian, rasa persaudaraan, dan 
rasa ampun mengampuni antara 
manusia. 
Keperluan akan adjaran ampun 

mengampuni ini terutama dirasa 
kan oleh Presiden dalam tahun? 
ig achir ini dimana telah timbul 
penjakit baik dalam  masjarakat 
nasional maupun dalam masjara 
kat internasional. Banjak dianta 
ra penjakit2 masjarakat ini menu 
rut Presiden hanja dapat disem 
buhkan apabila manusia bersi- 
kap ampun mengampuni. 

. Mengenai keadaan dalam nege 
ri. dewasa 
djukkan ada adanja gedjal, bah 
wa Ganjak Bagan golongan saling mem 
persalahkan golongan lain dan 
membenarkan diri sendiri, seper 
li dapat dibatja dalam koran? se 
tiap hari, f 
Kemudian Presiden ' mengula 

ngi sinjalemen jg pernah diutjap 
kannja 4 tahun jg lalu, jakni bah 
wa di Indonesia terdapat 5 ma 
tam krisis masjarakat ig hingga 
sekarang belum (kita atasi, K 

Pertama: krisis politik jang be 
rupa ekses2 demokrasi sedjak be 
berapa tfhun belakgagan ini. De 
ngan sembojan demokrasi Orang 
saling menghantam, freedom of 
expression tidak dipergunakan de 
ngan semestinja dan tanpa batas. 
(Kedua: ialah krisis tjara me- 

nindjan soal2. Tjara orang menin 
iiau soal? tidak nuchter dan 
zakelijk tapi dengan sinisme atau 
isi hati mengedjok. ba 

Ketiga: ialah krisis alat2 kekua 
sar nogsra al. dalam kalangan 
Anpkatsn Darat. Presiden menja 
takan bahwa kenjataan andanja 
gedjala ini tak perlu ditutup2 
lagi. 5 

Keempai: ialah krisis gezag, di 
mana kewibawaan tidak dihor- 
mati lagi, , $ 

Kelima: ialah krisis moril tang 
djuga telah disinjalir oleh Presi 
den 5 tahun lalu, 

Presiden Iledu mensiteer utjapan 
Nabi Isa: ,,Siapa diantara kamu 
tiada berdosa hendaklah dia me 
emparkan batu pertame” untuk 
Jirenungkan oleh masjarakat In 
"onesia jang sekarang saling tu 
luh menuduh, tjemooh-mentje- 
mooh. Apabila adjaran2 Nabi 
Isa ibu tidak hanja direnungkan 
tapi djuga “dipraktekkan, maka 
Presiden jakin bahwa  masjara-   sa atau Pemerintah Republik In 

donesia (207 KUHP). (Antara), 
Yat tidak akan sinis lagi tapi akan 
damai. (Antara), 

tenangan djiwa Hari Natal” Pre ' 

ini Presiden menun . 
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    Rp. 0,75. 

De Main 
menahan MEME LIL E Lu 

”— —- — Dari beberapa keterangan singkat mengenai Sumatera 
| Tengah, kita sebenarnj Aa bisa mendapat gambaran djelas me- 
ngenai apa jg terdjadi didaerah itu: pula tidak mengetahui sebab2 

jang mendalam jang mentjetuskan kedjadian jg mengagetkan tadi. 
Walau demikian mudahlah kita' mendapat” kesan bhw | apa jang 
terdjadi di Sumatra-Tengah itu adalah sangat "ernstig. 
— — — Adalah suatu "aanfluiting” bagi pemerintah bahwa se. | 
suatu "badan partikelir” bisa bertindak begitu sadja ”mengoper” 

AA aa 
Ma pan jang ”Hlagrant” terhadap tata-tertib negara 

an hukum dan musjawarah parlemen 
Tengah mengesankan kepada kita bhw 

kurang telah terlangsung suatu ”coup de 

emerer: eneg seperti" Nenananat 
— ragu2 dan t a — mengambil tindakan ig tepat ter! p 
kedjadian di Sumatera-Tengah-”Sebab bukanlah chajalan kiranja, 
bahwa apa jamg terdjadi di Sumatera-Tengah ini, akan bisa mem- 

punjai Sasa jg luas jang bisa mendjalar ke lain-lain daerah. 
gi Djelaslah kiranja, kalau motief" "kurang puas” didjadikan salah 

Ber “satu sebab utama jang mentjetu: kedjadian di Sumatera-Tengah 

»Minggu Ini” Rp. 1,— 

  

tu . nCoup 
         

  

N 

   
   
    

    

     

    

3 
itu, maka rasa 'kurang puas” 'ini bukannja mendjadi monopolie 
dari daerah Sumatera-Tengah sendiri, an Tah rasa 
3 uas” djuga banjak. ' Bahkan i Diawa ini sendiri, jang 

Ke Ba kurang benar selalu dituduh seolah-olah di-anak-emas- 
kan oleh Pemerentah, rasa "kurang puas” djuga tidak kurang2 
banjakaja. Dan kalau mereka jang merasa "karang puas” itu lalu 
berani sadja' mentjontoh tindakan coup de main di Sumatera-Te- 
ngah, akan berantakanlah kiranja susunan kenegaraan kita. Pula 
jang sangat kita chawatirkan lagi, akan lebih berani muntjul lagi 

. Sjaitan-pengrusak' kesatuan rakjat kita jang selama ini selalu kita 
usahakan matinja: ialah sjaitan: daerahisme dan suku-isme, Dan 
bila ini sampai terdjadi akan sia-sia dan hampalah kiranja segala 
.sembojan kita jang meng-ikrarkan satu bangsa-satu bahasa-satu 
negara! : . 

aa — - Djustru karena itulah kita harapkan dari pemerentah 
suatu tindakan jang bidjaksana, tetapi tidak kurang2stegasnja ter- 
hadap kedjadian coup de main di Sumatera-Tengah itu. 

Persatuan Burah 
Dan Partai Perlu « e 

Untuk Perdjoangan Tanah Air — Semaun 

      

(...... Dongengkan Pengalamannja Ketika 
p Meninggalkan Tanah Air : 

DENGAN MENDAPAT perhatian besar Djum'at malam jg lalu 
digedung Kwong Siauw Hwee Kwan, djl. Karanganjar dilangsungkan 
malam perkenalan dengan Pak Semaun jang chusus untuk para 
undangan. « Tetapi karena besarnja perhatian tadi, maka achirnja 
rakjat jang jngin melihat wadjah Pak Semaun djuga ikut ,,menjerbu 
gedung tersebut sehingga malam perkenalan sifatnja berobah dan 
mereka baru terang, sesudah diberi petuah2 oleh Pak Semaun. 

“Sesudah ketua Panitia dr. Achmad Dipodilogo mengutjapkan kata 
pembukaannja, kemudian Pak Semaun memberi wedjangan? dengan 
terlebih dahulu menghaturkan selamat bertemu kembali dan meng 

  

tangkap di negeri nd 
achirnja ia melarikan diri ke Mos 
kow jang menjatakan bersedia me 

S€maun meriwajatkan sedjarah ia 
dibuwang oleh Belanda dan dim 
bulan Agustus 1923 meninggalkan 

#e tanah airnja untuk menudju ke da ayaktu itu 

kan katjaunja keadaan Gikapal 
itu, karena banjak botol bier tih 

ngadakan propaganda dengan me berterbangan diatas kepala? orang DU propag 
z : lalui tjorong radio Moskow jang 

orang Belanda sehingga menje- cerun-Iheb Hua menjerang. kedudu 
babkan seorang Belanda lainnja kan Belanda, hingga fihak Belan 
mengatakan ,,inilah sebabnja ka- da sendiri memprotes kepada 
lau ada orang merah jang berada Moskow, mengapa radio Moskow 
diatas kapal "'Koningin der Ne- telah menjiarkan hal2 jang me- 
derlanden”. Selandjutnja Pak Se njerupai radio R.I. Selandjutnja 
maun mentjeritakan. usaha?nja di 
negeri . Belanda untuk memper- 
djoangkan tanah airnja. Ia berha 
sil berhubungan dengan organisa 
si buruh, bertemu pula dengan 
Bung Hatta, dr. Abdulmadjid, INT. jrentjana ekonominja, kemudian 
Iwa Kusumasumantri dll. orang Pak Semaun mengandjurkan, bah 
Indonesia jang sewaktu itu men |wa dalam perdjoangan selandjut- 
dirikan perhimpunan Mahasiswa 'nja seluruh rakjat harus bergerak 
Indonesia. Usaha2nja dilapangan bersama-sama, rukun diantara ka buruh jang bekerdja di kapal2 (jangan partai maupun buruh jg 

Pak Semaun berusaha pula supa 
ja berdirinja R.I. dapat diakui 
oleh dunia luar dengan melalui 
marhum Vishinky di P.B.B. 
Sesudah menuturkan tentang   

mn en ternjata membawa hasil ada, karena hasil2 itu kelak da EP, pula dengan meletusnja pemberon Ipat dipetik disebabkan semua itu takan diatas kapal perang "De untuk tanah air kita. Demikian 
Zeven ProvinciEn” 
BKK NEREKA 

. 

pada th. 1933. Pak Semaun. 

  

BANK INDONESIA 
BANK NEGARA INDONESIA 
ESCOMPTOBANK N. V. 
NATIONALE HANDEILSBANK N. V. 
NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N. V, 
P.T. BANK NUSANTARA 
BANK RAKJAT INDONESIA 
BANK TIMUR N.V. 
BANK UMUM NASIONAL N. V. 
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mengumumkan dengan ini bahwa kantor2 mereka akan ditutup 
pada hari 

SELASA, 25 Desember 1956 (HARI NATAL Pertama) 
RABU, 26 Desember 1956 (HARI NATAL Kedua) 
SELASA, .1 Dianuari 1957, (TAHUN BARU) 

“ 

  

sedang pada hari 

SENIN, 31 Desember 1956 penutupan balans-tahunan) 

kas2 mereka akan tertutup untyk chalajak ramai. 

BANK RAKJAT INDONESIA kantornja hanja akan ditutup 
pada hari: 2 . : 
SELASA,'25 Desember 1956 (HARI NATAL Pertama) 
RABU, 26 Desember 1956 (HARI NATAL Kedua) 

SELASA, 1 Djanuari 1957 (TAHUN .BARU) 

  

  

PENGUMUMAN 
- Dengan djalan ini kami umumkan, bahwa BADJU KAOS 

. keluaran PABRIK 

»NV .Tongam K nistiog 
| Factory" 

jong dulunja memakai etiket ”817” dari bahan kunstzijde (kain), 
mulai pembikinan pada tanggal 1 Desember 1956 memakai 
ajuga tah 6 

ETIKET ”817” DARI BAHAN KERTAS 
Hendakiah perobahan ini mendjadi maklum pada segenap lang- 

ganan dan chalajak ramai. 

N.V, Tongam Knitting 
Factory 

Djalan RANGGAWARSITA 
Tromolpos No. 216 

Telepon 812 SEMARANG 

DIREKSI . 

|pada Perdana Menteri belum dibitjarakan dim sidang Djum'at 

Pan Orma U 

: Djl. Merak (Purwodinatan Utara) 112 

La Nk Redaksi 1228 Semarangs 
Administrasi — Ekspedisi 2087 Smg.| 

ARGA LENGGANAN: ” 
»Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 

1 In?” Rp. 137— -& Rp. 3— — Rp. 16,— 
ra Merdeka” sean muara — 20an 

»Minggu Ini” Rp. 14,— & Rp. 3,— — »175—I 
dvertensi, ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. || 

1 »Suara Merdeka” 

haturkan terima Kasih pula atas usaha2 beberapa penduduk di Se-.| Moh. Hatta. Mentrut kalangan2 menjangkut Menteri Luar Negeri marang jang menginginkan Pak Semaun kembali ke tanah nirnda tersebut jang mendjadi pertanja-| Ruslan Abdulgani dan soal ke- Dengan pandjang lebar Pak en aa ani siu tan sekarang “ini, apakah Hatta|diadian di Sumatera Tengah ter 

nerimanja, karena di Moskow pa 
tidak ada ,seorang 

negeri Belanda” guna beladjar in bangsa Indonesiai jang meneti itaan2 Bung Hatta sebelum p.. : : 
n 1 a Sa onesia j c BA Aa NU ambek, salah seoran : ogii "der Nederlanden”» Kerika fahmi, Seampainja G1. Moskow #ndimokkan diabatm Wakil pre-fojak sekali mengakana KaT £ er 3 Pe - ak faun lalu menulis uku 3 Aa £ 3 Pa as “ penumpang kapal tadi jang berla Genie Manjarah : da baron aka sg hn, mungkin Bung Hatta akan sekitar ex-Divisi Banteng di Su- jar melalui Samudera Hindia me jang -terdjadi pada tgl. 1926/1997 bersedid memesang pimpina  pef matera Tengah dan jang seperti rajakan tgl. 31 Agunstus ri .. di Indonesia. . Ia "meninggalkan | raerintahah' “ djikalau” “parlemen) diketahui sedjak "beberapa waktu hirnja Ratu Wilhelmina, maka di Tndonesia pada tel $-5- 1923 intmbstikan lain uvoir” se-jini diperbantukan pada KSAD atas kepal tsb. ada seorang Be Sewaktu Pak Semaun mendengar, | ' za AN an apa sebagai D-HI bagi landa jang mabuk jang menjebah bahwa Indonesia telah. merdeka, | laMavdjangka waktu. tertentu. ag bagian urusan 

maka ia berusaha pula untuk me 

" begitu besar sela. 

2. 
# 

Pemerintah Akan Kirim ' 
Utasan' Ke Sum. Tengah 
Terdiri.Dari/Pegawai2 Tinggi/Dan Perwira2 
Angk. Darat—Kabinet Adakan Sidang Chusus | 

KABINET DALAM SIDANGNJA Djun'at malam telah 
(membifjarakan setjara mendalam soal2 jang terdjadi di Suma : 
(tera Tengah. Laporan Djaksa Agung mengenai persoalan Men 
(teri Luar Negeri Ruslan Abdulgani jang telah disampaikan ke || 

  

malam ita, Soal kedjadian di Sumatera Tengah itu merupakan | 
atjara satu2nja dalam sidang kabinet malam tadi. Menteri Pe || 
nerangan Sudibjo mererangkan sehabis sidang, bahwa sebagai || 
langkah pertama untuk menjelesaikan setjara bidjaksana ke- 
Gjadian di Sumatera Tengah itu, Pemerintah akan mengirim- 
kan pegawai2 tinggi militer dan sipil untuk mengadakan kon 
tak dengan daerah itu. an 

LA Maa Da Dia “an 0 “Ma 2 “San 0 “Wa 0 “Uu 

Tidak Terbit» 75 : ASM djalan dgn normal. Menurut sia 

Bertepatan pada hari Natal ran RRI, keadaan di Sumatera 
Pertama besuk hari Selasa tgl. Tengah itu berdjalan dgn nor- 
25. Desember 1956 harian ,,Suara maal, kata Menteri. 2 
Merdeka” TIDAK TERBIT. Ha- Atas pertanjaan apakah tindak- 
rap para pembatja dan pemasang an Gubernur Ruslan Muljohar-| 
iklan maklum. djo itu tidak melanggar sumpah 

. djabatan, Menteri tidak bersedia 
#memberi djawaban. Djuga ia me 

nolak memberi djawaban apakah 
ikedjadian di Sumatera - Tengah 
hu bisa dianggap suatu pembe 
rontakan. 

Selandjutnja diterangkan, ban- 

wa sejain dari berita2 ' 1I, Pe- 
merintah telah menerima  la- 
«ran2 Jainnja mengenai kedja- 

dian di Sumatera Tengah itu. 

Atas pertanjaan apakah orang2 
jang akan diutus itu. akan mene 
mui Gubernur Muljohardjo atau 
kah kepala pemerintahan jang 
sekarang, Menteri tidak berse- 
dia memberi keterangan. Ia hanja 
katakan, bahwa hal itu masih 
akan ditentukan lagi. kalau pe 
gawai2 itu sudah ditetapkan dan 
akan berangkat. Man 

Siapa2 jang “akan berangkat 
dan kapan mereka menudju Su 
matera Tengah djuga belum bisa 
didapat keterangan. 

Atas pertanjaa,, tentang sebab 
|sebab kedjadian di Sumater4 Te 
ngah Menteri hanja menundjuk 
kepada berita2 jang sudah disiar 
kan disurat2-kabar, dan djuste- 

Iru untuk mendapatkan bahan? 
jang lebih lengkap - Pemerintah 

Ia djuga menerangkan, bhw hul 
bungan dengan Sumatera Tengah 
baik melalui udara atau “laut 

m0 3 Ls RL SI ML LL 

PM Ali: 
»Eenstig” 
bbrp. kemiwpin 

Pariai sarani an Hat- 
ta Utz Atasi Keadaan 

:PERDANA MENTERI Ali 
Sastroamidjojo hari Djum'at siang 
ketika diminta keterangan kepa- 
danja mengenai peristiwa peng- 
operan pemerintahan sipil oleh 
dewan divisi Banteng di Sumatra 
Tengah menerangkan kpd pers: 
»Kalau berita itu benar, soalnja 
memang ernstig”. Perdana menteri 
menerangkan, bahwa ia hanja me 
nerima berita2 sekitar peristiwa 
itu melalui RRI Bukittinggi. 

Sementara itu para pemimpin? 
partai2 di Djakarta umumnja sa 
masependapat bhw peristiwa . ci 

Sumatera Tengah itu dalam ,,se- 

  
rious”,- jang utk mengatasinja 
membutuhkan ,,staatsmanschap” akan, mengadukan kontak dgn 
can kebidjaksanaan jang tinggi. 

Dalam sebagian kalan,an2 po- 

litik orang  merjatakan bahwa 
untuk mengatishja  diper'ukan 
seorang pribadi jang mendapat 

kepertjajaan dan mempunjai ,,mo 
reel overwicht”: 

Pada beberapa orang pemim- 

pin2 partai Masjumi dan NU 
terdapat pendapat2, bahwa satu- 

satunia orang jang akan mampu 
mengatasi kead an ini adalah 

Ketua2 tiga partai besar 
bertemu lagi, 

| Sementara itu dapat pula di- 
kabarkan, bahwa Djum'at siang 

ketua2 umum tiga partai besar, 
jaitu Suwirjo dari PNI, Moh, Nat 
sir dari Masjumi dan K.H. M. 
Dahlan dari NU telah mengada 
kan pertemuan bertempat di- 
rumah Kjai Dahlan. 

Dalam pertemuan itu diduga 
telah dibitjarakan soal2 jang ber 
hubungan dengan peristiwa jang 

bersedia memegang pimpinan pe|sebut. 
amerintahan. ' Kalangan2- tersebut| 

sndapat,” bhw: berdasarkan 
  Kolonel Djambek dipang 

gii presiden Sukarno. 
Sementara itu kolonel Dahlan     

  

  

planning, Red.), hari Sabtu siang 
dipanggil menghadap Presiderl 
Sukarno di istana Bogor. Demi- 

“Sampai 'sebegifu djauh belum 
ada. sesuatu pemuka partai jang 

telah meng-zpproach Bung Hattal kian menurut keterangan2 jang mengenai hal ini, karena beliau diperoleh ,,Antara” Djum'at ma 
wiktu ini sedang beristirahat di lam. 
"2 Mendung. Menurut keterangan? itu selan 

Para pemuka2 partai2 tersebut|Gjutnja, Kolonel Dahlan Djam- 
chawatir bahwa peristiwa di Su- sek dalam waktu jang sangat sing matera Tengah itu akan menga- kat ini akan diutus Pemerintah 
kibatkan disintegrasi. Pusat ke Sumatera Tengah, guna 

menindjau dari dekat keadaan? 

Utk Dapat Ma. 
disana dalam rangka-usaha penje 
Jesaian jang sedang diusahakan 

kan 2 Minggu 
Banjak Petani? Dje- 

  

  

1 
2 minggu. 

Bagi mereka jang mempunjai 
gadis jang mempunjai kebagusan 
rupa atau ketjantikan jang  sa- 
ngat menarik bisa mendapat ,,ke 

untungan” lebih besar lagi, kare- 
na para pembelinja berani mem 
baiarnia hingga setinggi 100.000 
yen dari makelarnja jang menda 

Pemerintah Pusat sekitar peristi- 
wa jang terdjadi didaerah Suma 
tera Tengah pada tgl. 20 Desem 
“ber. . 

Kolonel Dahlan Djambek sen 
: : diri dalam pada itu atas pertanja 

pang Diual Anak jan-pertanjaan ,,Antara” Djum'at 
GC di malam mengakui benar telah 

3 isnja mendapat pamegilan dari Presi- 
PETANI2 jang miskin di Dje-| en Sukarno untuk menghzdar pang sebelah Utara, kebanjakan |itana, Bogor pada, Sabtu siang dipulau Hokkaido, hingga kini ber Hn aa alah Ps, 3 

' kin bertambah baniak jg men- Deen nia an Ta j ma ak 39 "Ide, Sukarno itu, besar kemung | djual anak2 perempuannja (gadis |kininnja erat hubungannja dgn. 
| gadis) sebagai budak belian utk |kedjadian? di Sumatera Tengah 
| dapat menghiudarkan diri darilitu sebagai salah seora jang 
| mati kelaparan, mengetahui banjak soal2 diseki | pikabarkka para petani tsb. |tar Divisi Banteng. Kolonel Dah 
| berbuat demikian itu setelah meng|lan Dijambek belum bersedia 
'hadapi kegagalan merexa dalam | Memberikan keterangan, dgn «la 
|panen padi selama masa 40 ta- Ke Tn 25 pat ag 
ihun ini dan hanja untak menda-|!204 Iu kini sedang dalam ting : S 5 kat pembitiaraan dikalangan Pe ' patkan sekedar uang jang tjukup merintah Pusat. 
untuk hidup bagi keluarganja. Ketjuali Kolonel Dahlan Djam | Ban'ak gadis2 itu didjual ke-|bek, seperti diketahui, kabinet 
tempat2 pelatjuran dgn harga pa|dalam sidangnja Djumaat malam 

|ling rendah 2.000 yen (kira-kira|telah memutuskan untuk mengi 
|5,”6 dollar), suatu djumlah jang|f1mM perutusan Pemerintah Pusat 
“hanja tjukup'1tk pembeli nasi Hn Pin an nenen tinggi 
bagi suatu keluarga jang tidak Dea Mad ta ngkatan 

- kurang dari| Seterusnja dikabarkan, bahwa 
$ Presiden Soekarno Djumaat ma 

lam telah menerim, ketus umum 
PNI Soewirjo di Istana Merdeka 
dan mengadakan pembitjaraan2 
selama beberapa djam, 
“Tidak diperoleh keterangan 

apa jane telah dibitjarakan oleh 
Presiden dengan Soewirjo, tetapi 
diduga ada hubungannja dgn per 
soalan2 jang hangat dewasa ini, pat 10 persen dari hasil pen- jaitu soal konsepsi Preiden un- Daklak pedia Ni tuk menjehatkan keadaan masja J 
rakat sekarang ini dan lain2. M nurut pihak polisi, di pulau 

Hokk.ido sendiri sadja, djumlah 
gadis jang didjwal hingga 'perte 
ngahan Desember mentjapai djum 
lah 1,064 orang. Berapa djumlah 
seluruhnia di Diepang tak diberi 
ahukan (Antara). 

ang pemerintah diblo- 
. kir di Sumatera Tengah, , Achirnja: radio Padang Djum 

at malam menjiarkan peng- 
amuman dari overste Achmad 
Husein jang telah »mengoper” 
kekuasaan, bahwa semua uang 
bemerintah jang ada dibank-bank 
Padang diblokir, 4 

Djika uang pemerintah itu hen 
dak dikeluarkan djuga, maka ha 
rus diberikan laporan sekali se- 
minrgu kepada jang berkuasa. 

Djika peraturan jini dilanggar, 
tindakan akan diambil, 

Achirnja siaran tersebut diuga 
mengatakan tentang harus ber- 
kumpulnia kompie2 tentara di 
Padang Pandjang dan Pajakum- 
buh pada tempatnja masing2. Dc 
mikian Radio Padang, (Antara), 

  

  
Menjambut 
Hari Ibu || 

Gerwani” Adjak Sege- 
nap Wanita Memper- 

kuat Persatuan 
Dalam perfjataan DPP Gerwa 

ni untuk menjambut Hari Ibu ke- 
28 tgi. 22/12-56 DPP Gerwani 
mengadjak segenap kaum wa- 
nita Indonesia untuk lebih mem e 
perkuat persatuan untuk menen| Dalam karangan kita Djum'at 
tang gerakan2 subversit jang berjkemarin berkepala »Semaun disu 
usaha memetjah belah persatuan/Wurkan pandai menghilang” ada suku2 bangsa, dan untuk meni- sedikit kekeliruan. 1 Nama pa 

protes kebiadaban Belanda jang sebenagnia Anta YAN Rimp3? 
membunuh pemuda2 di Irian Ba 
raft dan untuk pembebasan Irian 
Barat, untuk lebih giat lagi mem 
beri bantuan terhadap perdjuang 
an kaum wanita serta rakjat Me 
sir guna mendjamin perdamaian 
dunia. 

Kepada segenap anggota dise 

  

PEMBETULAN, 

  

tiana alam dar gangguan keama 
nan, disamping itu guna lebih 
mempererat kerdja-sama dengan 
semua organisasi wanita untuk 
memperdjuangkan | hak2 wanita 
baik dalam - konstitusi negara 

rukan agat giat melakukan usa jad. maupun lekas dikeluarkan- 
ha2 mengumpulkan bantuan jg nja undang? perkawinan ig demo 

  

diau dari sudut “politik umum jaitu boleh, dianggap sebagai 

“Ta Tengah timbul gerakan2 jang tidak di-inginkan dan mem 

II Lengah menegaskan, bahwa maksud D 

  —Sumatra Tgh Tak |Dewan Banteng Ingin- 
Bermaksud Pisahkan | 
Diri Dari Pusat 
DENGAN KAPAL terhan 4 

hari Djumaat tlh sampai di Djakarta Ex Kolonel Ismail Le 
ngah anggota Dewan Banteng, jang ikut memainke pera- 
nan dalam pengoperan kekuasaa, Sum. Tengah. Atas perta 
njaan apakah maksud Dewan Banteng akan memisahkan di 
ri dari pemerintah pusat, Ismail Lengah menerangkan ditin 

penghabisan dari Padang 

reaksi atas -beleid pusat dan untuk menghindarkan kekatjau: 
an dan kegentinga, jang telah meradjalela diseluruh masia 
rakat Sumatera Tengah. Dewan Banteng mengambil tindak 
an seperti sekarang ini setiarg jang bidjaksana. Kalau tidak 
didjalankan kebidjaksanaan sedemikian, mungkin di Sumate 

bahajakan sangat untuk keamanan dibelakang hari. Ismail 
ewan Banteng tidak 

“lain dari pada mendjaga djangan terdjadi hal-hal jang tidak 
“kita ingini, Sumatera Tengah tidak samg sekali bermaksud 
akan memisahkan diri dari pusat. Dengan begitu - Dewan 

| Banteng telah melaksanakan tugasnja menurut keputusan ig 
telah diambil oleh reunie ex divisie Banteng sebulan jang le 

| wat. Dewan Banteng telah mendjalankan kebidjaksanaannja, 
sekarang tugas saja ialah untuk "melaporkan hal itu kepada 
presiden, perdana menteri dan ketua parlemen. Terserah ke 

pad Perah pusat bagaimana pula kebidjaksanaan dari 
pusat, kat, Ismail Lengah. ' 

Westerling Kini Di Iri- 

an-Untak Pimpin | Tin- 
| das Pemberontakan, 
Pemberontakan DidaerahfBelanda Makin 
s#Mendjadi-Djadi — :12' Orang Pedjoeng 

Indonesia Ditembak Mati 
SEDJUMLAH 20 PEDJUANG kemerdekaan Indonesia: 

dari Irian Barat dewasa ini berada di Makasar. Rombongan 
ini dibawah pimpinan Achmad Kahar dan mereka tiba disana 
setelah diangkut dari daratan Irian Barat, Merauke, ke Timor 
Diliy dan dari sana ke Singapore terus ke Surabaja. Dalam 
suatu pertjakapan dengan ,,Antara” Djan'at pagi, Achmad 
Kahar menfjeriterakan kekedjaman Belanda terkadap pendu 

    
  

duk Irian Barat dan pedjuang2 kemerdekaan Indonesia jang 
tinggal di Irian Barat sekarang, sebahagian sudah mendjadi 
korban pertempuran dengan Belanda. 

Perlu diberitakan disini bahwa kan sendiri dikatakan pemberon 
0 orang “'vawah pimpinan Ach takan tsb. belum dapat dibasmi- 

mad Kahar ini dalam w ktu sing|kan dan Belanda terus mengerah- 
cat akan diangkut ke RI. ,,25” Ikan segala k “di Irian Ba- 
li Ambon dan dari sana mereka Irat untuk m kade pelbagai 
diteruskan ke Soa-Siu ibu kota|pulau2 jang bergolak. 
Prebinsi Irian Barat. Sementara itu Kementerian Lu 

Atas pertanjaan apakah merelar Negri Australia dengan res- 
ka masih tetap akan berdjuang mi membantah adanja gerakan 
memocbaskan Irian Barat, aere-|kemerdekaan Irian jang anti In 
ka mendjawab, bahwa ,,me kaJdonesi, dan tuduran, bahwa pa 
akan berdjuang sampai tetesan |sukan2 Australia kini diperguna 

iang penghabisan, karena |Kan untuk Tenan Pena 
ini adalah kewadjiban selaku pu v tapal batas di Hollandia dan 

na e. .|Merauke. Demikian AFP dari tera Indonesia”.  Djum'at pagi 
: Ne ne Canberra hari Djumaat. 

mereka dikundjungi oleh J. La-j Sumber tsb menjatakan, bahwa 
tumahina ketua Badan Perdjua- pasukan2 Australia jang terde- 
ngan Irian Barat Pusat Makassar|kat ialah pasukan2 infanteri Pa 
litempat penampungannja untuk 

      
   ES 

ra 

pua dan detasemen2 Polisi sipil 
Australia jang kadeng2 mendja 

kan Otonomi Jg Laas' 
Bagi Sumatra Tengah 
Agar Pemerintah Hepuskan Sistem Sentra- 
lisasi—Laton Belakang“Pengoperan Keku- 

..saan Di Sumatra tengah Pa 
PERNJATAAN LETKOL Achmad Husein mengenai pe 

ngoperan kekuasaan pemerintahan di Sumatra Tengah jang di- 
siarkan melalui RRI Bukittinggi/ Padang pada hari Kemis ma 
lam lengkapnja adalah sbb: ,,Dengan didorongkan Oleh basrai 
dan keinginan luhur seluruh rakjat Sumatera Tengah, jang se 
djak sekian lama menuntut tertjiptanja suatu pemerintahan jg 
Gapat mendjamin keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan jang 
merata diseluruh tumpah-darah Indonesia, keinginan mana te 
lah ditjerminkan oleh keputusan re-uni ke-1 ex-Dipisi Banteng 

kan pert: 

  

. 

  

ES. OLYMPIC JUGOSLAVYIA 
Sana ka LAGI 5—i DARI 

P.S.S.L. 
Minggu sore kemarin di Stadion 

Ikada Djakarta telah dilangsung- 
andingan sepakbela anta- 

ra kes. Olympic Jugoslavia run- 
ner up djuara Olympic) dengan 
kes: Olympic Indonesia (PSSI) jg 

Joerkesudahan 5-1 untuk kemena- 

  

ngan kes. Jugoslavia. | Pertandi- 

ngan tsb. telah disaksikan ole FS 

ribuan penonton dan Presiden Su- 

Korps Musik Negara, Pada waktu 
djedah fihak tamu Icading 2—1. 
Menurut RRI Djakarta “3 jpn 

k tama langsungnja | an- 

an aa tsb. ada tjepat 1 n penuh 

semangat, tetapi dalam babak ke 
dua setelah fihak tamu leading 

5—l, maka langsungnja pertandi- 

ngan kurang semangat, ula tem 

ponja tidak setjepat seperti dalam 

   

  

   

karno serta diramaikan pula dgn 

' gungdjawab 

iber 1956 dan guna menghindar- 

Sumatera Tengah pada tg. 24 November 1956. 
Dan setelah memperhatikan dan 

menginsjafi, bahwa pimpinan ne- 
gara dewasa ini belum lagi ber- 
hasil menemukan djalan keluar 
dari bermatjam ragam keruwetan 
jang meliputi kehidupan negara 
dan bangsa Indonesia umumnja, 
daerah dan rakjat Sumatra Te- 
ngah chususnja, 
Maka dengan penuh rasa tang 

jang ichlas serta 
untuk mendjundjung tinggi tjita2 
Proklamasi Kemerdekaan Indone- 
Sia jang telah mentjetuskan -api 
revolusi pada tgl. 17 Agustus '45 
diseluruh daerah Nusantara, ser- 
ta sesuai dengan djiwa Bhinneka 
Tunggal Ika jang mendjadi lam- 
bang Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, jang menghendaki ke- 
madjuan dan kesedjahteraan dae- 
rah:daerah didalam berbagai segi 
kehidupan: dalam rangka mewu- 
djudkan isi dan djiwa keputusan 
re-uni ke-1 ex-Dipisi Banteng 
Sumatra Tengah tgl. 24 Nopem- 

kan keretakan dan keruwetan jg 

ita, ninik-mamak. alim-ulama dan 

babak waria 3 Dengna | kapan 
2 main? PSSI dalam bapak Mengingat: 1. Keputusan re aa uknja Djamiat, maka 

    
uni ke-l ex-dipisi Banteng Su- 
maters Tengah pada tgl. 24 No 
pember 1956. 

2. Sambutan2 dari seluruh Ia 
pisan masjarakat didalam dan 
diluar Sumatera Tengah. | 

3. Pernjataan2 dari partai2, or 
ganisasi2 pedjuang, massa, wani 

serangan? PSSI agak teratur. Te- 
tapi karena pembelaan garis bela- 

kang Jugoslavia memang tidak mu 

dah didjebolkan, maka fihak PSSI 

tak mampu mendjebolkan gawang 

PSSI. Goal satu?nja jang dibikin 
oleh PSSI dalam babak pertama 
#dalah @lisebabkan, karena tenda- 

ngan penalty jang dilakukan oleh 
pratertorwa “PSSI Tan Liong 
Houw, berhubung pelanggaran per wali2 negeri se Sumatera Te- 

ngah, 
4. Sambutan2 dari Panglima 

TT-I Sumatera Utars Kol. 5 
Simbolo, dan Panglim.  TT-II 
aed Selatan Let. Kol. Bar 
ian, : 
Menimbang: Perlu mewudjud- 

kan/merealisir keputusan re-uni 
ke-1 ex-Dipisi Banteng tsb. 
Maka dengan ini diumumkan: 
Pada hari Kemis tgl. 20 De: 

sember 1956 dgn penuh kesada- 
ran dan -keinsjgfan, Gubernur 
Ruslan Muljohardjo telah menje- 
rahkan djabatan dan tanggung 

djawabnja selaku “kepala daerah 
Propinsi Sumatera Tengah kepada 

ketua Dewan Banteng Let. Kol. 

ng Jugoslavia, tetapi menu 

pena hukuman tadi amat be- 
rat. Goal ke II dalam babak per 
tama jang dibuat oleh fihak tamu 

pun berbau outside jang tidak di 

lihatnja oleh wasit Sarim. Dengan 
kemenangan tsb., maka selama di 

Indonesia kes. Jugoslavia telah me 
lakukan 4 kali pertandingan jang 
keseluruhnja telah dimenangkan, 
jaitu melawan PSP (Padang) me- 
nang 3—0 lawan Persibaja menang 
8—0, lawan Persib menang 6—0 
dan achirnja menghadapi PSSI me 
nang 5—1 atau 4 kali bertandi 
kes, Jugoslavia dapat memasyk 
kan 22 goal lawan 1 goal. . - 

RADIO 

  

  

|   membutuhkan keutuhan Negara 
Republik Indonesia jang lebih 
besar, maka ketua Dewan Ban- 
teng, Let.-Kol Achmad Husein 
telah dipertjajakan untuk semen- 
tara waktu mengendalikan peme 
rintahan didaerah propinsi Suma 
tra-Tengah. 

Penjelesaian selandjutnja dgn. 
Pemerintah Pusat Republik In- 
donesia, jang mendapat kuasa pc 
nuh dari Kepala Negara, akan 
cerlangsung dengan segera 
Dengan ini saja mengadjak se 

luruh pegawai dan pedjabat2 da 
lam daerah propinsi Sumatera 
Tengah agar lebih giat dan pe: 
nuh kesadaran melaksanakan tu   gas kewadjibannia sambil  me- 
nunggu instruksi2 jang akan me 
njusul, demi kepentingan peme 
rintahan daerah Sum. Tengah. 
Kepada semua golongan dan 
lapisan mesjarakat serta seluruh 
treat Sumater., Tengah saja ber 
harap dan menjerukan agar tetap 
memelihar. keamanan dan kete 
nangan seperti sediakala”. 
Kemudian dibatjakan pengumu 

Iman Ketua Daerah Propinsi Su 
imatra Tengah (Let. Kol, - Ach- 
mad Husein sbb.: 

  

na dimarkas  bataljon lankan patroli diseberang tapal : batas. (Antara) : 

Kekedjaman2 Belanda. 
Rombongan Achmad Kahar ini 

berasal dari berbagai tempat di 
kepulauan Maluku. Pada tahun | 
1951 jang lalu mereka berangkat 
ke Irian Barat selaku pedjuang 
kemerdekaan untuk mengembali- 
kan Irian /Barat: kedalam pang- 
kuan Republik Indonesia- Mereka 
berangkat pada tahun 1951 dari 
perairan Maluku melalui pulau 
n 3 If Mooi, Moersa, Pam dan 
oe. 
Belania menangkap mereka se 

telah mereka mentjapai daratan 
Irian Barat. Dalam hubungan 'ini 
ditjeriterakannja kekedjaman2 Be 
landa selama mereka ditahan. 
Menurut Kahar, mereka menda- 
pat pukulan2 dan penganiajaan?. 
Mereka didjatuhi hukuman oleh 
Belanda. antara 3 dan 5 tahun. 
Sedang selama mendjalani huku- 
man mereka ini Sering disiksa. 

Mereka sering dipindah2-kan, 
jakni ke Hollandia, Biak, Sorong 
dan kemudian selama 3 tahun di 
Boven Digul (Tanah Merah). 

Mereka jang 20 orang ini 
amumnja masih terdiri dari pemu- 
da-pemuda jang berusia 25 sam- 
pai 30 tahun, jang meninggalkan 
isteri dan keluarganja  dipulau2 
Kei, Tidore, Ambon dan bebera- 
pa tempat lainnja  dikepulauan 
Maluku. 

Dikatakan oleh Achmad Kahar, 
bahwa sepeninggal mcreka ma- 
sih banjak "pedjuang2 Iidonesia 
di Irian Barat. Sementara terus 
berdjuang, ada pula jang sudah 
ditangkap, disiksa dan dihukum. 

Antaranja disebutkan -rombo- 
ngan Tepi jang dihukum 10 ta- 
hun sampai tahun 1960 jg akan 
datang. 
Rombongan Kalalo terdiri da- 

ri 8 oring, rombongan “Dimara 
terdiri dari 31 orang, Mereka ini 
adalah sisa2 dari sebahagian be 
sar jang telah mendjadi kurban 
pertempuran diberbagai tempat 
didaratan Irian Barat selama ini, 
dalam usaha mereka memperta 
hankan daerahnja jang didjadjah 
Belanda. : 

Terachir sekali datang sebuah 
perahu jang bernama ,,Amor Pa 
tria” dari Ambon jang memuaf 

Jordania 

Mesir Tuduh Irek! 
Arab 'Djadi 'Djodj 

Inggris disana pula. Sebagai 
450 crang Inggris tsb maka 

maupun militer. 

Djembatan Ferdan dja- 
tuh, 

Reuter dari Kairo lebih djauh 

Ferdan diterusan Suez jang rusak 
ketika permulaan agresi Inggris/ 
Perantjis terhadap Mesir - telah 
runtuh sama sekali hari Kemis di 
terusan Suez. 

Djembatan itu menghubungkan 
Kantara dan Ismailia. 

Burns: pasukan polisi 
PBB madju 75 km. di 
timur terusan Suez. 

Sementara itu djendral major 
M. Burns malam Dium'at telah 
mengumumkan di Kairo bahwa 

Mochtar Lubis 
Ditangkap CPM 

PEMIMPIN. redaksi harian 
“Indonesia Raya” Mochtar Lubis 
Djum'at malam telah ditangkap 
oleh pihak jang berwadjib. Pe- 
nangkapan atas diri Mochtar Lu- 
bis dilakukan oleh anggota2 CPM 
disebuah rumah di Djalan T:ian- 
djur di Djakarta, 

Djam'at malam belum diper- 
oleh keterangan resmi mengenai 
alasan penangkapan tsh., tetapi 
menurut keterangan tidak resini 
Mochtar Lubis ditangkap dalam 
rangka usaha menghadapi gera- 
kan coup Zulkifli Lubis, Regui- 
sitoir Djaksa dalam perkara pers- 
delict Mochtar Lubis, 

  

menurut 17 orang pedjuang kemerdekaan, Irentjana akan Giutjapkan pada Mereka inipun ditangkap. Se- Isidang Pengadilan Negeri Dja- orang diantaranja berasal dari |karta hari Sabtu tgl, 22 Desera- 
ber 1956, 

“Wabah Tjatjar 
Di Djakarta ? 
WAKIL Menteri Kesehatan Si #apura Dr, “ Draisingham mengumumkan hari ini, bahwa 

nemerintah Singapura akan me- ajatakan kota Diakarta sebagai velabuhan jang dihinggapi wabah 
an (Smallpox) mulai hari Sab 

bahwa 

pul:u Kei, telah ditembak dide 
pan kawan2nja. Suatu siasat gu 
na menakut-nakuti mereka, Tiga 
orang lainnja diangkut ke Hol- 
landia, dan sisanja diangkut ke 
Tanah Merah. 

Dikabarkan seterusrja bahwa 
berhubung, dengan adanja pembe 
rontakan2 jang timbul di Irian 
Barat, dan penembakan terhadap 
crang2 Indonesia oleh pasukan2 
Belanda, menurut laporan jang 
sampai diibu kot, Irian Barat 
hingga kini telah ada 12 orang 
Indonesi, jang ditembak mati. 

Laporan selandjutnja menjata 
kan bahwa pemberontakan sudah 
demikian sengitnja hingga telah 
merembet kepelbagai pulau2 dan 
sSasar?n utama jang ditudjukan 
ialah pulau Serui, Tentara Belar 
da telah adakan penan kapan2 
umum dengan tidak berbtad se 
dangka, sensur dan blokade di- 
adakan  dipulau Serui untuk me 
ngawasi setiap pendatang dipu- 
lau tsb. 

Westerling di Irian Barat? 
Dalam pada itu berhubung de- 

ngan adanja pemberontakan tsb., 
sk. "Irian Post” mengabarkan 
bahwa Westerling dewasa ini te 
lah berada di Kota Baru Hollan- 
dia, Kedatangan Westerling ini 
menurut s.k. tersebut adalah se- 
bagai pemimpin pasukan istimewa 
Belanda jang ditugaskan untuk 
membasmi pemberontakan jg ber- 
kobar2 tersebut, 

  

Pernjataan ini berarti, 
semua pasasir dek kapal ja 
nudju Singapura dari Djakarta akan dikarantinakan, kata wakil 
menteri tadi selandjutnja. Demi- 
kian Reuter kawatkan dari Singa 
pura, (Antara,   

K. H. MUSLICH, seorang to- 
koh N.U. anggota Parlemen, atas 
pertanjaan " Antara” menerang- 
kan di Medan, bahwa Muktamar 
NU jang akan diadakan di Me- 
dan dari tanggal 22 s/d 28-12 
akan membahas soal2  routine 
biasa, dan oleh karena itu diang- 
gapnja suara2 diluar jang mes 
ngatakan, bahwa Muktamar ini 
djuga akan membitjarakan soal 
reshuffle kabinet, adalah ,,seba- 

    njata untuk memberikan pertolo kratis. Demikian pernjataan itu.   MOENNAN NENEK KEKE KMR KEREN 

    
ngan terhadap para korban..ben' (Antara). 

      

Mengenai djalan ' pemberontasgai suara burung dipeluaran,” 

' 

- 

memberitakan bahwa -djembatan | 

Akan Didja- 
dikan'! Provinsi Irak? 

Hendak Bikin Negare2 
ahan Inggris — Mesir 

Bebaskan 450 Orang Tawanan Inggris 
MESIR TELAH membebaskan hari Djum'at 450 orang2 P 

sivil Inggris setelah menginternir mereka selama 51 hari. 
Orang2 tsb jang dahulu bekerdja diperusahaan2 didaerah teru 
san Suez malam Sabtu tiba di Port Said dan akan naikka pal2 

pembalasan atas dibebaskannja 
komando Inggris/Prantjis hari 

Djum'at membebaskan pula 386 orang tawanan Mesir, sivil 

pasukan2 polisi PBB dari Jugo- 
slavia telah madju sampai 75 kilo 
meter sebelah timur terusan Suez. 

Pasukan2 polisi itu mengikuti 
penarikan mundur  pasukan2 
:Israel dari Sinai melalui djalan 
“disebelah utara jakni dari Kan- 
tara. $ 
Komandan pasukan2 polisi 

PBB itu menambahkan bahwa ke 
adjuan regu2 lain didjalan tengah 

djalan selatan disebelah - timur 
Suez berdjalan dengan pelahan2 
karena buruknja keadaan djalan2. 

Mesir tuduh Nuri as-Said, 

Dalam pada itu menurut beri- 
ta dari London, Mesir malam Ka 

mis tejah menuduh perdana men 
teri Nuri al Said dari Irak telah 

hendak  mendjadikan  negara2 
Arab djadjahan Inggeris dan mem 
bikinnja mereka djadi bagian ka 
langan pengaruh Inggeris. 
Tuduhan itu dikemukakan da- 

lam statement Letnan Kolonel 
Abdel Kadar Hatem, direktur 
kantor penerangan Mesir, jang 
disiarkan radio Kairo dalam ba 
hasa Arab. Statement ini mendja 
wab pidato Nuri al Said jang di 
utjapkan hari Minggu jang lalu, 
dalam mana antara lain dumum 
kan perintjian perundingan2 'an- 
tar negara2 Arab jang mendahu 
lui ditanda tanganinja pakt Bag 
dad dalam bulan Pebruari 1955. 

Turki, Pakistan, Irak, Iran dan 
Inggeris adalah anggota2 pakt 
Bagdad. 

Jordania akan didjadikan 
provinsi Irak ? 

Harian Irak "Azzaman” semen 
tara itu mengabarkan bahwa atas 
perintah negeri2 Barat kalangan 
berkuasa di Irak sedang menjusun 
rentjana untuk dengan kekuatan 
sendjata memasukkan  Jordania 
dalam wilajah Irak. 

Harian tsb. selandjutnja mem- 
beritakan bahwa 15 anggota par. 
lemen Irak telah menjarankan 
Supaja memasukkan Tordania da- 
lam daerah Irak sebagai 
provinsi. Mereka ini  mentjoba   

ng me: membenarkan rentjana ekspansif 
ini dengan melantjarkan tuduhan 
Jordania ,,sudah mendjadi sumber 
kekatjauan dan kerusuhan jang 
berbahaja' « dan pula  Jordania 
mengantjam Irak. (Antara-Tass) 

Kongres N. U. Tidak 
Reshuffle 

K.H. Muslich berpendapat, bah 
wa kabinet sekarang akan dapat 
menjelesaikan persoalan2 jang di 
hadapi negara ketika ini. Sering- 
nja pergantian kabinet sama se. 
kali tidak disetudjui oleh K. H. 
Muslich. 

K.H, Muslich dalam hubungan 
ini berkata, bahwa andaikata ka- 
binet jang sekarang dibubarkan, 

disebelah timur Ismailia dan di- 2 

mengadakan pakt Bagdad karena jin 

Suatu ' 

Achmad Husein. Diharapkan | 

agar segala lapisan dan golongan 
masjarakat Sumatera Tengah me 
lakukan,tugas dan kewadjihannja 
masing2 sebagaimana biasa, demi 
kepentingan bersama.” 

Usul dan harapan Dr. Dja 
laluddin. 

Berkenaan dengan peristiwa tsb 
ketua fraksi Partai Politik Tha- 
rikat Islam (PPTI) dalam Parle- 
men, Dr. Sjech Hadji Djalaluddin 
dalam kedudukannja sebagai pe- 
mimpin .,Biro Pemberantasan Ke 
zaliman'', mengusulkan supaja pe 
merintah mengirim komisi penjeli 

SIARAN RADIO R.I. 
SEMARANG, 25 Desember 1956. 
Djam 06.25 Irama Bersama, 08.10 

Merry Christmas. 09.00 Njanjian 
Sutji. 10.00 Bingkisan Hari Natal. 
10.30 Ketoprak oleh Sriwidjaja. 
113.15 Krontjong Siang. 14.10 Or- 
kes Puspa Kentjana. 17.00 Gelang 

gang Kepanduan. 17.30 Dunia 

anak2. 18.15” Krontjong Sendja. 
18.30 Serba serbi A.P. 18.45 Kron- 
tjong Sengja (landjutan). 19,30 Car 
ry dengan kawan2nja. 20.10 Pesan 
hari Natal. 20.30 Suara Bersama. 
21.00 Dunia anak2. 18.15 Krontjong 
Sendja, 18.30 Serba serbi A.P. 
18.45 Krontjong Sendja (ana jut- 
an): 19.30 Carry dengan kawan2- dik ke Sumatera Tengah untuk an Ana 1 

melihat apa jang mendjadi latar nja. 20.10 Pesan hari Mata - 

Ibelakang dari tindakan ,,Dewan Suara Bersama. 21.00 Dunia Olah 
raga. 21.15 Gending Populer dan 
Klasik.. 22.10 Gending Populer dan 
Klasik (landjutan). 23.30 Penutup. 
SURAKARTA, 25 Desember 1956. 
Djam 07.20 Irama donesia. 

07.50 Permainan orgel. 08.10 Rua- 
ngan plmuda pemudi. 08.40 Tjeri- 
tera Hari Natal. 09.00 Kebaktian 
dari Geredja. 10.00 -Rajuan pagi. 
10.45 Sidney Torch. 11.00 Klene- 
ngan Siang. 13.10 Overture. 13.40 
Hidangan Sapta Nada. 14.15 Ira- 
ma Maluku. 17:00 Dunia anak- 
anak. 17.40 Rajuan Sendja. 18.15 
Tjeritera sore. 18.30 Njanjian Su- 
tji. 19.30 Pilihan Pendengar. 20.65 
Amanat J. M. Mgr. Sugijapranoto. 
20.30 Wajang Orang 'oleh Kara- 
witan Studio. 22.15 Wajang Orang 
(landjutan). 24.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 25 Desember 1956. 
Djam 07.20 Tjeritera pagi. 07.40 

Hidangan ta' bersjair. 08.15 War- 
na warni pagi. . 09.00... Wajang 
Orang oleh Kel. 
dio Surakarta. 11.390 Siang riang. 
11.45 Siaran Ulangan ' Panggung 
Radio Jogjakarta. 13.10 Irama Ar- 
gentina. 13.40 Dari Pulau Dewa- 
ta. 14.10 Hidangan Siang. 17.00 
Taman Kanak2. 17.40 Pangjubagjo. 
18.15 Siaran “untuk A. P: kita. 
19.40 Lagu2 Batak. 20.15 Suara 
Nuri Satrio. 20.30 Sandiwara Ra- 
dio. 21.15 Obrolan pak Besut. 21.30 
Konsert malam. 2210 Hiburan 
Siang. 22.45 Malam tenang. 283.00 
Penutup. 
DJAKARTA, 25 Desember 1956. 
Djam 07.19 Koor serdam Roha- 

ni. 08.10 Seni Djawa Studio Dja- 
karta. 09.30. Suara Herijati dll. 
10.00 Sapta nada.- 10.30 O.H. Pu- 
tra Minahasa, 11.00 Christmas tan- 
tas. 12.00 Orkes Enam Serumpun. 
12.30 Gamelan Sunda. 13.10 Orkes 
Irama Baru. 14.10 Orkes Studio 
Djakarta. 17.00 Indonesia Tunggal 
Irama. 18.30 Tunas Mekar. 19.20 
Koor Studio Djakarta. 20.05 La- 

Divisi Banteng” ini. Dalam hubu 
ngan: ini ia menjararnkan, supaja 
dalam komisi itu duduk Kolonel 
M. Dachlan Djambek. 

Dr. Djalaluddin mengumumkan 
usul2nja, itu dalam keterangan 
tertulis jang disampaikan kepada 
pers hari Djum'at ini, dimana ia 
selandjutnja menjatakan harapan 
nja, semoga. Sumatera “Tengah ti- 
dak melepaskan diri dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Tuntutan? Reuni £x-Div. 
Banteng, 

Dalam  suratnja kepada Presi- 
den baru2 ini, Sjech H. Djalalud 
din pernah pula mendesak supaja 
pemerintah memperhatikan  tuntu 
tan2 jang diadjukan oleh Reuni 
Divisi Banteng, jang berbunji se 
bagai berikut: 

1. Supaja pemerintah memberi 
kan otonomi jang luas dalam ben 
tuk dan isi kepada daerah, Suma- 
tera “Tengah, sesuai dengan per- 
kembangan2nja jang ada. 

2. Supaja Ex-Divisi Banteng 
Sumatera Tengah oleh pemerintah 
ditetapkan sebagai kesatuan pe- 
laksana Proklamasi jang tradisio 
nil djadi satu korps Angkatan 

arat. 
3. Supaja Sumatera Tengah di 

djadikan suatu komando pertaha 
nan daerah jang merupakan ko- 
mando utama dalam Angkatan Da 
r 

4. Supaja pemerintah mengha- 
puskan dengan segera sistem sen 
tralisasi jang dalam kenjataannja 
mengakibatkan birokrasi jang ti- 
dak sehat .dan djuga mendjadi 
pokok pangkal dari perbuatan ko 
rupsi, stagnasi pembangunan dae 
rah, hilangnja inisiatif dan kegia 
tan daerah serta kontrole. 

5. Supaja peraturan pemerintah 
No. 41/1954 diperlakukan djuga 
untuk djanda2 dan jatim piatu 
fanggota TNI jang gugur sebelum 
tahun 1950. 1 1 

»Dewan Divisi Banteng”. 22.15 O. M. Sinar ngar. Medan. 
Seperti telah dikabarkan, reuni 23.00 Penutup. - 

pertama perwira2 bekas Divisi TJIREBON, 25 Desember 1956. 
Banteng Sumatera Tengah telah | Djam 07.10 Menjambut Hari Na- berlangsung di Padang pada tgl. tal. 07.30 Koor Murid2 S.R: 08.30 

sampai 24 Nopember jang lain 
Dalam reufi ini dibentuk sebuah 
Dewan Divisi Banteng jang terdiri 
Gari 17 orang, diantaranja ILetnsn 
Kolonel A. Husen, Major Suib, Ma 
jor A. Umar, Kapten Nurmatias, 
Kapten Jusuf Ali dan lain?nja. 

|, Dewan ini ditugaskan untuk 
memperdjuangkan keputusan? jg. 
diambil oleh reuni dengan tjara 
jang  mejakinkan 'instansi2 jang 
bersangkutan dan dalam waktu 
jang mendesak akan mengambil 

isiatif sendiri. 

10.00 Orkes Monalisa. 10.39 Bes 
Sukabumi. 11.00 Irama W. 
Pilihan Diskothek kita. 12.00 Tj 
taan Bach dll..12.30 Orkes Gum 
rang. 13.30 Orkes Kx. Satria. AT 

Taman kanak2. 17.390 Siaran Ap 
18.15 Bahaha Singapura. 
Trio Panti Pemuda. 
klung Den Paser. 19.30 Mutiara 
Berderai. 20.05  Instrumentalia. 
20.15 Orkes Kr. Hasrat Menjala. Selandjutnja Reuni Ex-Divisi 21.30 Langen Suara. 22.15 Ketjapi Banteng ini mengirimkan pula | Rebab. 23.00 Penutup. suatu delegasi kepada pemerin Pa kita SIARAN RADIO R.I. untuk menjampaikan keputusan2- nja. Delegasi ini terdiri dari Biar SEMARANG, 26 Desember 1956, Baharuddin, Ali Loeis dan Hu. Djam 06.19 Gamelan Degung.06.40 Basri, Musik Kulintang. 07.10 Orkes Percy Pada tanggal 15 Desember jang Faith. 07.30 Indonesia Populer, lalu delegasi ini berusaha untuk 13:15 Radio Orkes Surakarta. 13.45 
Melodies from Victor Herbert. 

menghadap Presiden Sukarno, 
akan tetapi oleh karena Presiden 14.10 Rumpukan Ki Dalang. 17.00 waktu itu sedang ada diluar kota, Taman ' Kusuma. 17.899 “Dunia maka delegasi tersebut diterima “2nak2. 18.15 Dari dan untuk Angg. oleh Direktur Kabinet Presiden, A-P. 18.30 Ruang DPDAD. 18.45 Mr. Pringgodigdo. Dari dan untuk Angg. A.P 

djutan). 19.30 Tepatkan........ 
Sesudah itu delegasi . Perdana Menteri Ali Sastroamidjo 2030 Hidangan Tali Raras, Rudjak Uleg Semarangan. jo. Dalam hubungan ini Komis ris ,,Dewan Bantu? Batan Gema Malam. 22.15 O. Ishar menjatakan bahwa Perdana Pur Hati. Menteri Ali sangat menaruh perha 

tian kepada keputusan? reuni tsb. 

Caviet Kojak B3 
Siaran Presiden 
SEORANG Belanda employe 

menemui 

La 21.15 
. Penghi- 

23.00 Penutup. 5 

Djam 06.10 Aneka warna pagi. 
06.30 Irama Krontjong. 07.20 Walts pagi. 07.30 Indonesia gembira. 07.45 
Lagu2 Bali. 13.10 Klenengan dari 
Puro. 14.10 Klenengan dari Puro 
(landjutan). 17.00 Dunia anak-anak, 17.40 Varia Djawa Tengah. 17.50 
Sendja mendatang. 18.15 Ruangan A.P. 19.30 Imbauan Malam. 19.45 dari BPM Handelszaken di Pa- Kpntak dengan Pendengar. 2039 lembang. G. Caviet tel dilapor Permainan Piano. 20.45 Mimbar kan oleh seorang buru kepada Penerangan. 21.20. Lagu? Sumatra. polisi, kegrengs employe tsb tlh lan 221 Dena an oleh ROS. tjang tangan mengojak2 sebuah “2 4 plakat bergambar jang smenun- iban Ob Su Pan Ma en djukkan kekedjaman dan kegana deran pagi. 07.10 Genderan dua san jang dilakukan. oleh Inggeris andjutan). #8 10 Lagu? Krontjong. dan Perantjis di Mesir, beserta 14-10 Hibu Habis Bekerdja, pula surat selebaran jang berisi 1100 Taman  Kepanduan: 1745 seruan Presiden Sukarno dan Ba KAN 2 Tn 1G - teri 4 . 5 . ra Sumijati daa Luar Negeri Ruslan Ab Gan Juvada. 18:30 Pelagjaran La- 

Sebelumupengadua, itu, telah 2018 Opkon Bisa Saran nh terdjadi pertengkaran antara A. Krontjong Baru. 21.15 Ruangan Roni Mufti, jang melaporkannja, Piapendi. 21.30 Ketoprak Mata- dengan Beland, tsb. & ta an Na Mataram (lan 
Apa sebab G. Caviet berani Yutam). 24. ba berbuat demikian tidak didapat DA 1 Dorembar Rn 

N Djatmm 06.10 Seni Sunda keterangan. Tindaka,, a j jai Li 
an. pa ang Djakarta. 07.10 Orkes K akan diambil oleh polisi Tu 25 Teo” Kering 

n 

k lia belum rangkai. 07.30 Orkes Kr. Kesuma, diketahui. (Antara) 13.0 Lagu2 Atjeh. 13.30 Orkes Du 
pa Nirmala. 14.190 Tapian Na Uli atu modern, 13.00 Orkes Dana Seloka, 17.380 Konsert Tenang. 18.30 OA, I jara an Putri Maluku, 19.30 Renungan Ha ri Natal. 20.40 Bahasa dan Susaste 3 TS 21.00 Lembaran Wani- taka” IA” didak jakin bahwa Taka un | Galih Pakuan, 23.00 Penu 

binet jang akan datang itu akan TJIREBON, 26 Desember 1956. lebih baik, kendatipun N.U. di peran aa Gp tra Gugat. 07.10 . AI omponis dan tjiptaannja. 07.30 tundjuk mendjadi formateur utk Njanjian Biduan terkenal, 1315 Ra memimpin pemerintahan, dio Orkes Surakarta. 13.45 Suara Demikian keterangan K.H. Mus Monte Ray dll. 1410 Tyga dan lich, jang achirnja menundjukkan ai drama, 1700 Pendidikan bahwa pendapat jang diberikah- 1gp Banta Politirage, An Album nja, bukan sadja merupakan pen- Puisi. 19.20 Orkes Kulintang, 19.80 dapatnja setjara pribadi, tetapi Orkes Serodja. 20.15 Tiiptaan List merupakan djuga pendapat dari #2 Plikan Pendengar. &-in Ban . # Ikiran. 21.f 1 £ orang2 NU, jang kompeten, | Sederhana, 22.15 Gamelan ea (Antara) ' ya (landjutan), 23.00 Penutup, 

  

Karawitan Si 

ngan Suara. 21.15 Pilihan Pende- 

Permainan Gitar. 09.00 Irama Ame rika Latih. 09.30 Hawaian Maluku. 
2 

als. 80m 

Orkes Kr. Satria (landjutan), 17.00, 

18.35 NI 
19.20 Ang- WN 

SURAKARTA, 26 Desember 1956. : 

Studio 

    

aturan jang dibikin oleh pemain 
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   ” In jang sak daki” 
“ajah djam keluaran 
Swiss j jang terbaru. 

||. VEER aidj jamin tida.akan 
. putus selama-lamanja. 

     
      

  

M.S. Rahat 
Tabib 

Seteran-109 — Semarang 
Spec ala pati WASIR (Am- 
beien), 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh di- 
dalam 12 hari sampe runtuh akar- 
akarnja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara : 1: Pagi 9—12: 

Sore 5—7 

  

SANJOTO 

"ASTHMA, KEPUTIAN | 

T 

    

  

  'Dokter 
COSMITIEK & 

| PENJAKIT KULIT 
| Dil. Dr. Tjipto 196 Telp. 2095 
TIDAK (EN ERA 

AMU 
24/12 Ta Pe 

NAN, 

  

'Oei Djwee Bing 
) Arts | 

f KARANGSARU 11A 

Tg. 23-12-56 s/d 30-12-1956 

tidak praktjjk. 

3 « « 

Sa 2 “2 AL 2 2 IL 0 

KEB DJURUSAN 
KETJANTIKAN 

Disamping usaha2 lain untuk | 
memperindah diri Nionia 

memakailab     

HARGA SPECIAAL MURAH !! 
UNTUK TUTUPAN TAHUN 
LEKASLAH DATANG ! ! 

MENJEDIAKAN SEGALA MATJAM MERK 
HEREN & . DAMES 
POLS HORLOGES 

DAN BARU TRIMA: 

Ser Ie 
, AIRMASTER 

DJANGAN. SALAH ALAMAT: 

Be Tbhian Kiem 
JEWEL DIAMOND GOLD & WATCH COMPANY 

19 A BODJONG Phone 1233 SEMARANG. 
TIAP2 HARI BUKA DJAM 8 — 19.39 

HARI MINGGU BUKA DJAM 8 — 12.60 

  

ML Haa SL 2 

Pil ,N ESTOL”. 
Radjanja "Dari Obat Kuat Badan 

: (Speciaal Untuk Orang Laki2) 
&1 Banjak Kaam faki-laki jang mengeluh. badannja LEMAH. KU 2 

RUS, muka PUTJET. binscang sakit. Geser sakit. mata Gelar |. 
sering-sering kepala pusing. kuping berbunji. badan selain meras 

lekas mendiad' ane dan lain-lain peniakit lagi Untuk itu senin 
Gianvanlah Tusn-Tuan mendiadi gelisah. 

Obat Kuat Pil “NESTOL” 
Rs segera dapaf meniembuhkan dan memberantas ita semua penjakit". 

Ini OBAT KUAT hadan speciaal dibikin untuk orang laki-laki, 
dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR ! 

dan sudah diniatakan oleh para DOKTER? jang ternama dan di. 
ancoar sohaca salah catunis OBAT KUAT badan jang herfaedah | 

dan sancat MANDJUR sekali. 
Orange Jakidaki jang telah sela ini pi .NESTOT ” tentu 

akan merasa gembira bidupnja. aer muka mendjadi bertjahia te- 
rang kelihatan gagah. tenaga penuh. SEHAT, dan betul-betul 

mendiadi satr Iaki-laki ing KUAT hadennia. Ini Obat biso 

CLICHE :   

   

  

LiJN 

Ballpoint PARKER 
tulis lima kali 

lebih banjak dari pada 

ballpoint lain. 

2 

| Djamu Sorga 
Djamu ini membawa k 
karena ketjantikan badan Njonj 
selalu Meggi, muda, seger, da 
menarik, berkat tjampuran bahan 
pilihan jang terkandung didaiam 
nja, 

  
1 doos Rp. 17,50 

PABRIK DJAMU TJAP NN :3 

NJONJA MENEER: 
Y BJL. RADEN PATAH 129 Tilp. 

AA LL 

Dapat beli di: 
Pedamaran 90 — Semarang 

Teln 00 

dan  AGRNLAGEN Muara 
tempat. 
LI In R3.      4 bermatjam2, DJAS model potong 5 d.LL., PIJAMA dsbg.-nja. 
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| Tjap , GELAS MAS” No.1 -j 
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   GOGNAC 

JANG TERBAIK 
Importir: Fo LAUW TJIN 

H DJAKARTA - BANDUNG - SEMARANG - SURABAJA 
NV. SENG HAP & TAN TANG HO, MEDAN. 

Firma TAI YAK COMPANY, PONTIANAK. 

  

  

      
     
     

a|     
ang. 

KIRIMLAH UANG Rp.15,- # Ongkos Kirim Rp. 2,- — Rp. 17, 
Telah terbit buku "RAHASIA MEMOTONG PAKAIAN LELA- 
KI" lengkap systeem terbaru th. 1956 jg sangat dibutuhkan untuk 
umum, Pendjahit dan SEKOLAH PENDJAHIT, ta' ada banding- 
nja diseluruh Indonesia, memuat tjara memotong: PANTALON, 
KEMEDJA, RIJBROEK, BADJU SURDJAN (Jogja), KEBAJA' 

TERANG, DJELAS, PUAS! 
Karangan "JUNIOR” (R. Sudarman) jg ta' asing lagi diselu- 
ruh Nusantara dan telah mendapat beberapa ”VERKLARING 
dari pelbagai bangsa, kini mempunjai tjabang2 di DJAWA, BALI 
dan SUMATRA. BUKTIKANLAH! 

Ketr: Cursus memotong Pakaian ,,J UNIOR# 
Djl. Lempujangwangi 36 — Jogjakarta, 

SA AAA AN TA Ha Ea ML AL AT ie TH PRA Ta Ke TA 

Bantulah P.M.I, 
  

  

RASTER dan ETIKET BERWARNA. 

Hata ANE MBK KEKERASAN 

: NENEK 

BATJALAA 

Suar Merdeka N28 G paman 

  

Sehabis bersalin minumlah 
jamu NT UR 

kon 2 SEK EKKAKENKN 

  Aa Toh Agen? diseluruh INDONESIA. 
AGENT23 

2 2Y HOOU, Pekodias 101, SEMARANG, Telf. 

ENG tAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. 
BULEH BELI DISEGALA TOKSI OBAT. 

LA 

183: 

  

  

  

  

jangan Bingung! : Nonah2, Njonjah2 dan Taai2 Pilihlah sejala iai Aaggar 

  

Pembikinaa Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan : 
dan Kuat Badan ini auggur ada 5 Matjam 'Jalah : 

(1) Laki2 
(2) Wanita 
(3) Hamil 
(4) Beranak 
(5) Laki dan Wanita 

   

  

    
  

  

  

  

    BISA DAPAT 5kLi DIANIERO TOKO2, WARUNGS Dar 
PLOKSOK SELURUH INDONESIA. 

GALA KOTA SAMPAI   
dalam merajakan 

ulang-tahun 

perkawinann ja 

jang ke-25 

Mengapa tidak $ 

Mereka mempunjai 

alasan untuk ber- 

gembira. 

Meskipun mereka 

tidak kuat bekerdja lagi, 

har! tua mereka 

Djaminlah sekarang djuga hari tua 

Bir. dengan mengambil polis PENSIUN 

daris 

telah terdjamin, 

MASKAPAI ASURANSI DJIWA   
  

Lain? 

Lustraloy. 

  

  
  x 5 kan dengan 

t 2 : diuga 

»Pendidikan anna 
Kp. BATIK TENGAH 488 SEMARANG 

BALAI PENDIDIKAN untuk VAK: 
RADIO-MONTIR: Rombongan baru dimulai besok tgl. 4 PE- 
BRUARI 1957 tiap hari SENIN & KAMIS djam 7.30 — 9.30 
malam. Lama peladjaran teori & praktek 12 bulan. Teori dari 
electron sampai super, praktek membuat pesawat radio & repa- 
rasi. Praktek membuat pesawat radio sampai bunji diberikan 
setelah kursus berdjalan 2 (dua) bulan. 

. WAKTU PRAKTEK SATU 'PELADJAR DENGAN SATU RA- 
DIO DENGAN ALAT? -NJA. Semua alat2 radio & alat2 pengu- 
kur disediakan oleh sekolahan, peladjar tidak usah repot beli. 
Mulai sekarang menerima pendaftaran disertai uang pangkai 
Rp. 15,— pada alamat diatas. 
Ikutlah beladjar ditanggung memuaskan. Tempat terbatas sekali ! 
RADIO-REPARATIR: Sementara tidak membuka aa 

aru 
BAHASA INGGERIS : «Menerima rombongan baru untuk tgl. 4 

mai Parker “ 

Banoincran tempat tinta 
besar dengan pasak jang tipis d 
ballpoint dan Tuan akan lihat sendiri meng 

apa ballpoint Parker .mempunjat kapasites 

, tulis jang sama dengan 5 ballpoint biasa... 

- hal jang telah dibuktikan dalam penjelidikan! 

keistimewaan 

pili han dari 4 matjam tebalnja udjung pena.., 

halus, lebih halus. medium dan tebal... 
dengan tulisan Tuan sendiri, selubung nilon 

jang ta dapat patah serta tutup logam dari 

Penjempurnaan tinta ballpoint Parker ditulis- 

dan ta' berselekeh atau putus. 
Ada djuga - ballpoint Parker jang menja. 

    

   

dari Parker meliputi 

sesuat 

segera, kering pada waktu itu 

dan “21” jang termasijhurl 

  

Distributir tunggal dan Servis. Reparasis 

LAWSIM ZECHA & Co. 

  

Pebruari 1957 dg. 6.00” sore. 
Hang kursus ata 15.8 sebulan, uang pangkal Rp. 10,—. 

PENGASUH. 

N
N
 

  

    

8 

sHarap 
Pari Kp. BATIK TENGAH 488 — SEMARANG 

Sekolah memotong dan merdjahit untuk pakaian wanita & anak2. 
» Masih menerima peladjar baru. 

Djuga menerima djahitan pakaian wanita & anak2. 

SEKOLAH MODE » 

MODISTE, | an 

“ 
. 

Pemimpin: Nj. R. Boediman. 

    

  Mapan ? 
Ingin pandai MENGETIK DIMANA ? 

  

ngan biaja RINGAN ? 
Tidak mun 1 Sara Pn eng sdn Ken bnn 0 ya KETJUALI, 
Apabila BELADIAR pada : 

KURSUS MENGETIK 

| Pendidikan ,,RAPI” Tn 
) . DJALAN MALUKU 31, 
Karena uang-kursusnja hanja Rp. 12,50 sebulan, 
Tamat dalam waktu singkat, 
Silahkan berhubungan, ace MEMUASKAN. 
belia ehh ahhh Pendantendah uda enbeutab Pe abe ea uduuaeaa 

  

I
N
E
E
N
N
E
N
N
A
K
 NS
 

3 dab Ah 

      

BE THIAN KIEM 
JEWEL DIAMOND GOLD & WATCH COMPANY 
10A BODIONG — Phone 1233 — SEMARANG. 

TIAP2 HARI BUKA DJAM 8 — 19.30. 
HARI MINGGU BUKA DJAM 8 — 12.00. , 

KEKEEANEKKKKANKAKAA 

  

    
N.M. 

Nusantara 9 (atas) — Djakarta 

KORTIN 
MENJEDIAKAN MATJAM2 VULPEN. $ 
SHEAFFERS SNORKEL, PELIKAN, WATERMAN'S DAN DJUGA BARU TRIMA 

Ballpoint Parker 
MAU BELI, TJARILAH DULU DI TOKO JANG HARGANJA MURAH 

ITULAH ! DI 

  

c 10” ! 

MINTALAH- DAFTAR DJAMU! 

DJAMU INDUSTRIE rae DJAGO 
KOTAK POS 127-SEMARANG: 

@ : 
Djuga sedia : 
Djamu BERSALIN lengkap ber- 
ikut Tapel/Pilis/Param untuk 40 
bari. Per Doos Rp. 50.— 

: 0206/r/se 

    
| 

making-up 

gp3-22.5 

    

b
a
 

Medan — Palembang — Padang — Djakarta — Bandung — 
Solo — Surabaja — 5 - 5 aa 

  

     

TOOTAL Gua Ra 
ae All goods bearing Na 

registered trade mark TOOTAL £ 
are guaranteed fo give satisfaction. 

Should dissatisfaction arise through any 
defect in the material Tootal will 
replace it or refund the price and 

Pay the cost incurred in 

  

     

  

     

  

1. ARLODYI putri putra 15 Batus........... Gs. Rp: 150,— 
2. DJAS HUDJAN merk SWAN English linen.... ,,. 75,— 
3. Anson sport shirt mode Arrow tropical No. 5109 ,,  45,—- 
4. BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral ,, ' 60,— 
5. KEMEDJA Mix Sanforized Stijve boord No. 2100 ,,  40,— 
6. PYAMA STELAN harga dulu Rp. 50.- diobral ,, ' 30,— 
7. HEMD Arrow, Pontiac, Smart, Leader 3 umur dikorting 2076 

. 8.  Kemedja Nyro harga umum. Rp. 30,-didjual special ,, 21, 
9. TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 y “ 10,— 

x 10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... 9 Ie 
11. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 2.50 
12, Pa ena Parker, Sheaffers, Roliex, Ero & biasa dipotong 2076 

KIR KKKAR MERKA REK KK KRU RK 

SR & 

KS 4 1 Tgl. 21 December D. M, B. 
Ngtngg C3 » | CINEMASCOPE - TECHNICOLOR 

NP The Virgi N PYRAMID sni da en ab 
Y7. ' TRADE MARK dng: &"' HANDKERCHIEFS Bette DAVIS — Richard TODD — 

- £. 

Mutual Life Insurance Company) 

» BOEMI-PDETERA 1912” 
Kantorpusat: Jogjakarta 

akassar — Den Pasar — Bandjarmasin. 
SOLO: s 
pa 
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DITUTUP 
BERHUBUNG DENGAN 
TOKO AKAN 

DITUTUP MULAI TG. 

25 Desember 1956 
SAMPAI DENGAN TG. 

1 Djanuari 1957 

TOKO ,MAART” 
Djl. MATARAM 113 TELP. 2208 

  

  

STOCK-0PNAME, 

    

  

       

  

“ 
Ta 2 na en aa ea Ta 3 

  

      

  
  

MARILAH BELANDJA DISINI: 

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

BARANG” JANG MEMUASKAN DENGAN 
BARGA MELAWAN ! “ 

  

  

   

          
    

  

    

  

    
  

      
     



  

  

          

  
   

  

   
    

  

   

     

      
   
   
     
    

    

TRUCK 
IRUCK 6 

Sedan types 
FIREFLTE "j3 
FIREDOME » ) 
FIRESWEEP 
PERLONNAN 

  

   

      

   

  

   
    

            

   

  

Bodjong &@.a. 

Tip. 2131 - 1615. 
Na Semarang 

  

(lupa mampirlah di toko P & D: » 

wig 1 

      

Ru Pt —— 

  

. Didjualdengan segara SI 

AE 
. kosong, terletak di centrum Ff 

kota Magelang. 
4 

    

    

  

| rena Menjambur hari Natal. dan Tahun Baru angan 

  

PEDAMARAN No. 34 Telpoih No. 2215 SEMARANG 

| ISedia Barang2 Makanan “dam Minuman “untuk keperluan rumah 
Itangga, pesenan barang2 dapat. kirim kerumah si-pembeli dengan 
FRANCO (hanja didalam kota). 

   

  

: KRUPUK PALEMBANG tulen. & 
Krupuk kakap istimewa, (sudah mateng) krupuk tengiri, krupuk 
udang, “krupuk gendar, & ndeng sapi, : dendeng sapi 
dendeng udang, abon sapi, Krisik paru, kretjek sapi, petis udang, 
ager2 lembaran tjap Tan epung titi akw 2e tjap 'burung dua', 
Jan tag & dan lain-lain, 

per ons Rp, 1 

     

    

        
  

Hari Natal Na 3 Hat aa 1 
3 "ambutlah dengan Lagu2 jang meriah ini 
  

BING CROSEY " 
“ M ANTOVYANI # 

Wibuny Cek — Silent nighit 
An album of Christmas music 

FREDDIE BELL AND THE BELLBOYS “ 1 Ding dong 
1. BILL HALEY 3 Rocking through the rye DLL. 

(Model 1957) 
Radio jarg paling ISTIMEWA, High Fidelity 8 Iam- 
pu. duhbel Juidspreker, pakai bandspread, kas luar negeri, 

jang sangat indah sekali, suaranja serba asli dan mengagum-   
    

  

   

  

kan. 

Mklengarkan lagu2 jang populair, 

TOKO PIRINGAN HI TAM 
GANG BARU No. 18 SEMARANG 

  

  Keterangan pada Harian ini iklan 
No. 7/4523 

8 (Mitra) 

  

  

DJjAM UTK PESAN TEMPAT, 
"Lax” - “Grand” 3 1Il—12— 
”Rex” - "Orion” 10 I—l20— 7 
Gris - Indra - Royah 10.—11.— 

"REM 445-645-845 (W7th)4: 
EXTRA: INI SORE djam 2.45 
"ORION” 515-7115-9153 

(Kartu bebas tak berlaku) - 

  

1 | Telah Dibuka Mutai Tanggal T 

Desember 1956: 

Kkamah Bunga »LISTYAS 
TAMAN HALMAHERA No. 45 — SEMARANG 

Tilpon sementara Dhr. 2390 

MELAJANI SEGALA MATJAM PESANAN KARANGAN : 
BUNGA UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN. : 2 

  Robert Taylor - Kay Kendall $ 
@UENTINDURWARD' 

CincmaScope (Color)   
  
"GRAND" 5.-7.15-9,30 (17 th) 
EXTRA: INI “Sore & SENEN 
DAN BEM UTNJA. Gam 2.45 

"LUX 485 -7200-9.15 
EXTRA: IA SORE diam 23071 
«  SENEN SORE diam 2.30 

F Doris Day - james Cagney 
7EOYE ME -OR LEAVE ME” 

. CinemaScope (Color) 

    

  

ai 2 

Ii“ INDRA” 5--715-9.30 
Ma sa 23 Roti? ex) 

Ini dan besok malam: 
"GRLS” 430-645 -9.00 ' 

. Sheela Ramani - Daljeet : 
"GULAM BEGUM BADSHAH 

  
  

Film India Tekst Ind/Ing: 
es 2 

eh "DJAGALAN” 515-745 -9.15 
: (Untuk Segala umur) 

”"KESENIAN RAKJAT 
TIONGKOK” 

  
INI MALAM PENGHABISAN : 
"ROYAL" 430-645-9— 

£ (17 th.) 
- Saraiya ae 4 

| Devanand SANAM: 
Film India Tekst Indon. 
  

“INI DAN BESOK MALAM | 
5 PENGHABISAN : ! 

“"ROXY” 4457915 (17 th) 
2. Film India 100”, Gevacolor 
“"RADHA KRISHNA” | 

: Pakai Tekst Indonesia. 

  

        
  

  

  

  

   
   

  

“Lb EBI H MEMUASKAN 

TIDAK LEBIH MAHAL 

TERD A8972 “ e 

   
Pe knG . DJAKARTA 

2 Si seMARP 

SURABAIA ' 

Pjuga trima pesanan: “. 
(Menbsid jaag Unas oa 1 ana aa kkel 
  

  

MAKLO MAT 
Berhubung dengan Tutup Tahun dan Tjuti Bersama, maka 

Toko Onderdeel dan Bengkel Auto kami TUTUP mulai tgl. 

: 5 25/12256 sampai dan tgl. 1/1-57. 

Selain itu kepada sengua Relaties dan Langganan kami utjapkan : 

» SEL BMAI TAHUN BARU 1957” 
Soto, 20 Desember '56. 

Direksi 

N. V. SOETRA 
bebe be baba aah 

PL ALAN LELE LL SS aa abad ag aa 

Bat alah 
|Suaka Merdeka" 

nama ai 

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

   

Me UTY PEP PPP PPP PPP PP 

UDJIAN MODEVAK oleh P.S.M.L. 
Bertempat di Gedung Kuang Shiao Hwee Kwan, Djl. Ke- 

patian 86, Solo, pada tg. 6 hingga 15 December 1956 untuk 

Costumiere, Coupeuse dan Lerares, oleh Perkumpulan Sekolah2 
Modevak di Indonesia (P.S.M.I) berpusat di Surabaja Selah di- 
adakan udjian Modevak jang ke X, 

Hasilnja adalah sebagai berikut : »3 

« Dari: MODEVAK - SCHOOL ,G O” 
» Didirikan sedari th. 1536 

Djl. Tambaksegaran 92 
. Solo. 

Pemimpin Nj. GO SIONG JAUW. 
ka 

UNTUK LERARES: 5 
1. Nn. Elisabeth Kwee Nonny 11. Nn. Koenfjiati Isman 
2. Nn. Sarwosri- Sahero 12. Nj. Sulamet 
3. Nn. Tjan Hian Nio 13. Nn. Lie Marie 
4. Nj. S. Moch. Salbini 14. Nn., The Lian Lie 
5. Nn. Sri Hatmini 15. Nn. Sri Indinah 
6. Nj. Liem Kiem Kok 16. Nj. Sutopo $ 
7. Nj. Auw Hwat Sing 17. Nn. Khoe Hie Nio 

.8& Nn. Martini 18. Nj. Mustari 
9. Nn. Nursupantinah 19. Nn. Sie Lien Nio 

10. Nn. Tan Bwee Hwa 
UNTUK COUPEUSE: 

1. Zr. Dolores 4. Nn. Poo Giok Nio 
2. Nn. Tan Tjong Nio “5. Nn. Rr. Sri Redjeki 

| 3. Nn. Kho Bher Tha Kuntjiati 
3g Nn. Sie Kiem Hwa 

: UNTUK Me 
j. Sudjadi 1. Nj Nn. Liem Trima 

2. Nn. Tan Hiang Nio 5 Nn. Tan Lely 
3. Nj. Ratmaka 9. Nn. Rodjinah 
4: Nj. Tjan Jong Han 10. Nn. Soeprapti 
5. Nj, Djamhari 3 11. Nj. Surata 
6. Nj. Liauw Jang Djin 12. Lie Giok Gien. 
Kursus kami djuga memberi peladjaran: B.H., B.H, Strapless, 

: Badcostuum,  Directoir, 'dan corset.   
Anex : KURSUS MENGETIK & STENOGRAFIE ,G O” 2 

SURAKARTA : 
Terpimpin oleh guru2 jang sudah banjak pengalaman. 

2 
PPNS NUR AAN RASA AI AA ena Ad Paaafadesha 

  

TOKO SEPATU & TAS 

NAGA MAS" 
12 Bodjong39 — 'Telf. 1218 — Semarang 
SEDIA : 

RUPA? TAS WANITA dan SEPATU? 

untuk Tuan/Njonja dan Kanak”. 

" MODEL PALING BARU. 

# KWALITEIT. TERDJAMIN !! 

# HARGA MELAWAN!!   
  

NESEKEEAAKEE KANE KKKA RK KKR KRKKKEKKNI 

| IMatjam2 Biscuit, Whisky,  Cognac, Brandy, Port, Wijn, Likeur, 
|Room boter, Kaas, Buah aer dalam blik, 

CHRISTMAS CAROLS “ BACH & WESTMINSTER cwo 3 

PHILIPS RADIO B7x65& BI AMPLI 

Silahkan datang periksa dan lihat2 serta sambil men- 

  

   

Swiss. 

warna EMAS, 

    

WINDSOR 
# Arlodji-tangan keluaran 
terbaru dari negeri 

“ Model-model baru jang « 
MENTERENG Naa 

? jaweled, Sani Urdiia 2 $ 
dan berdjalan teliti & 

# Dikeluarkan oleh s 
NDGIA - - 5S 

    

      

   

  

   

  

   
   

  

   

      

   
   
   
   

  

     

Tidak hanja untuk golongan jang 
(0... MEWAH melulu.... 
Demi" KEMERDEKAAN, 
KEMADJUAN dan KEMAKMURAN 

BERSAMA, kami sekalian sekarangpun 
dapat memiliki-nja! 

  
  

  N I-fta0-B 

Tai 

: bukan lagi 

SUNIL. segera 3 

 MEMJULAP 
DIADI PUTIH BERSIWS 

SUNIL. bahan pentjutji cerbaru jang berwarna biru 
ini, memang lain daripada jang lain: sungguh 
hebat. banjak Chasiatnja, sehingga mengjurji 

merupakan suatu masaalah. 
rbusa ber-limpah? dalam 

segara matjam air, panas atau dingin 
TANPA DIRENDAM, DIKELANTANG ATAU DIBLAU, » 

tanpa susah pajah dan mem-buang2 - 
waktu, segala tjurjiandjadi bersih berseri! & 

SUNIL memang luar-biasa! Sekarang Njonja 
dapat membuktikannja sendiri! 

  

DJATU 
1 Dompet 

Gedung 

djam & 8 malam. 

KA, 
Yanitya 

“ Pak Semaun 

Tilpon 1442 
SEMARANG. 

H 

berisi RIJBEWIJS dimuka 
»Kwong Sew Hwee 

Kwoon” Kr. Anjar waktu mem 
bantu Panitya Peniambutan 
Semaun semalam (Djumaat) 

Barang siapa”dapat mengombali- 
jkan akan diberi hadiah se- 

Penjambutan 

Djl. Pandanaran 151 

    
' TIDAK PRAKTIK. 

aa an Sa an an an 

    

Tjiam Tjoan Hok 

Arts 

24-12-56 s/d 1-1-1957 

S BAHAN PENTIWIUI 
. TERBARU BERWARNA 

    

  

SEMUA TUUTIAN SK 
S7 (ag 

3 

SUNIL. BARA, 2ru, DAN LUAR» BIASA! 
SENAR 

BAK-LE Nj. ONG GWAT LIpNG 
GENDONG 1239 — Semarang 

(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg masuk mengulon) 
“« Mulai terima daftaran untuk bulan DJANUARI 1957. 

GARNEREN ISTIMEWA: bikin ballet, dans, rupa2 binatang2- | 
an dan rupa? burung, dari marsepein aseli/imitatie dan glazuur. 
SUIKERWERK : bikin hopjes, bonbons, chocolade baton, candy 

' fondant, gomballen, suikertrekken, matjem2 ijs cream dil, 

DROOGGEBAK (kuwih keringan) Roomsoes, kaassoesjes, riko- 
lin, melk-kockjes, putu Blanda, klapperkoekjes dil. 
SNIJ-TAART (taart potongan) model: letter, welkom, P.F, apel, 
ati, zigzag dll. - 

KOOK-LES 10 kali datang selesai 
Rupa2 masakan model baru, tjara Barat/Tionghoa, dengan dihias 
(gegarneerd) dan pudding rupa2 model baru, dan djual tjitakannja, 
djuga memberi peladjaran masakan Tionghoa/Barat untuk sehari- 
hari, , 
CURSUS ISTIMEWA: Membuat kuwih moho, bolangbaling, 
bolu kukus dan bisa beladjar tertulis, 

SPOED—CURSUS 
3 kali datang membuat: roti tawar, melkbrood, roti cadet, roti 
warmbollen, roti sobek, roti kedju, roti ketjik, saucysbrood, bla- 
derdeeg, roomhoorns, bak pao, moatjikwee, bikang ambon, soesma- 
ker, wafels dan lain-lain, djuga diberi peladjaran membuat Deknja 
(bibit) dan memberi peladjaran tertulis, 

CURSUS MODEL BARU: Ys cream zonder puter dan gegarneer 
pudding, Ys cream, seperti Bombes Tutti Frutti, Glace aux Frai- 
ses, Nesselrode, Glace a I-Abricot, dil. 
Pudding seperti Oblie Charlot, Kers pudding, Paas pudding, Clawa 
pudding, Anticris, dil, 
Bisa.beli Ysbus, dan tjetakan2 pudding, 
DAN MEMBERI PELADJARAN RUPA2 BINATANG-BINA- 
TANGAN DARI KAIN KEMBANG BENANG, BINATANG'AN   

  

Roy Rogers 
No.24   

aa Me eratk Sa KN at Wait ar INGIN 

an "Pergilah dari sini, Rogers! —dan bawalah orang itu beroil 
-— Pop, hentikan itu! Ingatlah ukan keadaan urat siarafmul 
— Marilah, 
saja tahu bahwa dia tidak tahu menahu tentan orang jang me 
tjuri satelit itul 7 € Jaa 

  

DARI BENANG WOOL DAN BAHAN DARI LILIN, 
SEKEN KAK KAK KEKE 

T Pop, Stop.iri/ COME ON, LATIROP! GAES IS NY 
   

   
    

    
   

   
    

  

     
  

  

  

      
                

  

  

    
Lathrop! Gaines adalah seorang jang tjerewet, tetapi 

Maba mnta ah net “Ba 

Fi
ta
. 

  

  
  

Y ROGERS, THIS IS THE WORK 
N OF SCIENTIFIC CRIMINALS! 

   

-—- Rogers. 
pekerdjaan kriminal 
lam. dunia pengetahuan! Saja 
harus melaporkan. hal pentiuri 

p" k an ini tjepat2! 

    

Ia memerlukan djaminan untuk masa dewasanja. 
Masihkah Tuan ragu2 ? 
DHARMA NASIONAL dapat membantu Tuan datami 
melaksanakan tjita-tjita mereka. 
Pertanggungan BEA SISWA adalah pembuka djalan 
untuk itu. 
Apakah faedahnja ? Pa - 1 
Anak terdjamin beaja peladjarannja djika mentjapai 
umur tertentu (amp. 18 th. dsb.) 
Uang bea siswa dibajarkan pada waktu anak men- 
tjapai umur tertentu, bila ajahnja karena sudah tua 
atau karena telah ditinggalkan sebelum masanja, 
tidak dapat lagi membiajai ongkos peladjarannya, 
Apakah ongkosnja ? 
Angsuran premi mudah dan ringan. 
Premi (iuran) dapat diangsur setahun sekali, - 
setengah tahun sekali atau dengan angsuran 

.tiap triwulan. 
Mintalah keterangan pada: 

PT. PERTANGGUNGAN OJIWA 

“DHARMA- NASIONAL" 
KLITNI PuSAK HA TIAUS REJERA 90 TA KOTA OW-DIAKAR UK 

    UAN 

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

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

Surabaja 1  Djl. Pemuda 1 (podjok 
Djl. Simpang Dukuh) dan 
Djl. Niaga Dalam 4. 

Palembang : Djl. Djendral Sudirman $Sc. 
Medan »  Djl Hindu 8. 

    “DHARMA. NASIONAL: UNTUK DJAMINAN: SEMPURNA 

SN OX KEKE EKEKKEKEKKK " 

Mean Guru2 Pendidikan 

MASSA" 
BOND DJAWA-TENGAH DI SEMARANG : 

SEMARANG PETERONGAN TENGAH 105: MENGETIK. 
tiap2 bin. tambah murid. ADMINISTRASI 5 BULAN: romb. 

baru 5 DJAN. hari Selasa- Djum'at djam 17 —18.30. BAH. 
BELANDA tambah romb. djalan 2 bulan. 
BORDIR misih terima murid. peneak Rp. 15,- Bordir Rp. 30.— 
sebulan. 
KURSUS YAK MENGETIK DAN ADMINISTRASI DI LAIN? 
TJABANG : SALATIGA Dj. Tuntang 46, UNGARAN Dj. Ge- 
nuksari 242, AMBARAWA Dj."Stasiun 23, KENDAL Dj. Mes- 
diid 3, DEMAK Dj. Ki: Palembang 999, KARTASURA Dj. 

Kranggan 6, DJEPARA Dj. Panggang Tengah,. REMBANG Dj. 
Pasar 3. 

    
  

  

   

   

  

     

  

Dil. Slamet Rijadi 164 
II Ae der AK Ae LL SISIK IKEKALK KS II III buah 

Menghaturkan 
SELAMAT HARI NATAL dan 

SELAMAT TAHUN BARU! 

“. KIOSK ,TJEMARA 3” 
Dji. BERINGIN No. 1 (Muka Gris) 

Untuk Hari NATAL kita tutup tgl. 24 Desember 1956: 

Untuk Ganti TAHUN kita tutup - 31 Desember dan 

1 Djanuari. 

      

Bertundangan : 

Ong Tik Gie 3 

Go Tiang Hie 

Semarang: 20-12-56 
Neh anisa BII Pee abis III KI Ie oi Rn 

  

Seri Buku-buku Hakem 
karangan Mr. WIRJONO PRODJODIKORO: 

(Ketua Mahkamah Agung) 
. 

Hukum Warisan di Indonesia MU PON Pen DER 3 Rp. 29,— 
Hukum Atjara Pidana di Indonesia... iii... 5 “DU 
Asas-Asas Hukum Perdjandjian (tjitakan ke II) 530 
Perbuatan Melanggar Hukum (tiitakan ke II) 24, — 
Hukum Perdata tentang Persetudjuan Teten Pase »» 30,— 

Hukum Perkawinan di Indonesia ............4. TN an 28, — 
Semua pesanan ongkos kirim BEBAS pada: 

Firma Dollarland 
KOTAKPOS 5 — BANDUNG 

BIKE KK KEK KEK BR Be aa 3 ta gi ta 

FRIEND ROY, 1 STUpY/ GOOD WORK, 

    

    
| REMEMBER | CANTANKEROUS, BUT TM SURE HE || JEBP TRACKS! BAD | TWO-SHADOWI 7 Gt ore her YOUR 4 KNOWS NOTHING ABOUT THE MAN | I MUST REPORT THE THEFT MAN TRAVELS NOT 2hna WE NY LAND, NERVES! 4 WHO STOLE YOUR EARTH 1... IMMEDIATELYI SI BY ROAD, BUT CUTS| "CAN TRAIL ROGERS! SATELLITE! El LAcROSS RANGE! A- HMI “AN TAKE 

KUN ALONG! / kg : 

     

  

ini adalah suatu 
da- 

— Roy, saja “melihat diedjak jeep! 
Orang djahat itu tidak melalui 
dialan “biasa, tetapi, melintas me 

“Aaltui padang rumput! 
— Baik sekali, Two Shadow! 
Mungkin kita 'dapat mengikuti 
djedjaknja! 

      

MODEYAK DAN. 

   

      
   

     

   

  

   
   

  

    
    

    

    
   

    

     
      

    
     
        

  

     

    

     

    

  

     
 


