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« nan2 jang akan timbul, tetapi 
sebegitu djauh mungkin tidak 
diketahui . lebih - dulu, bahwa 

. Sumatera Utara) jang dihubungkan dengan kemungkinan2 |. 
akan terdiadinja sesuatu di Sumatera Sel 
pgannja tu Moh. Isa membantah desas-desu 
disementara kalangan masjarakat ibu 

| Kinan2 akan dilakukannja tindakan2 seperti 
Fi Sumatera Tengah dan Sumatera U 

| 

dgn utara melalui el 

“ 

Utk Melaksan 
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etnan kolonel 2 
: na 

dengan 

Putusan? : ae Tail 0 
reunie ex Divisi Danteng itu me 
nimbulkan beberapa pertanjaan, 
sampai dimanakah keinginan De- 
wen Banteng itu untuk mentjam- 
puri urusan jang sebenarnja bu, 
kan mendjadi kompetensinja. 

Pemerintah ntunja sudah 
mempunjai tjukup bahan untuk 
mengetahui tentang  kemungki- 

.Coup” akan dilakukan setjepat 
seperti jang telah didjalarikan di 
Sumatera Tengah itu, 

Peristiwa jg timbul "di Suma 
ter, Tengah itu menjebabkan ke 

ta NW, »Suara Merdeka” 

Kera 

13 Semarang 

Nan Mn eni pit 3 AN ap Dinjata : 
idaan Perang — Pengumuman DjaksaAgung 

— Oleh: Koresponden Kita Di Djakarta — 
adanja ,,coup” di Sumatera "Tengah me 
terachir dari daerah itu. Seperti diketahui, 
Husein dari Dewan Divisi Banteng jang tel 

propinsi Sumatera Tengah dari gubernur 
ah telah dioper oleh komisaris polisi $ 

     
eh | 

i 

Merak (Purwodinatan U 

  

lan Timbulkan Perkembangan Baru 

akibat jang ter djadi sekarang 

telah 
juga 

hadir Djaksa Agung dan KSAD 
pada sidang darurat kabinet te 
tapi hingga sekarang ini belum 
lagi diketahui pendirian Peme 
rintah jg sesungguhnja terhad 
panen. Coup iwu. 

. Satu2nia putusan 
oleh kabinet ialah, 

tar belakang jg menimbulkan 
|adaan baru itu. Disini djuga 
gas dinjatakan, bahwa jp diki 
ke Padang untuk menemui : 
koh2 jg memimpin di Pada 
itu, tidak '” merup 
Pemerintah, mela: 1 nkan hanja d 
sebut wakil2.   adaan politik dan dikalangan pe 

merintah mendjadi lebih sibu 
lagi: kabinet sudsh mengadakan 
sidang darurat, sedang pemim 

. ii 
YP TYY YPP 

Di Palemban 
: Akan Terdjadi »Coup 

ANGGAUTA PARLEMEN, 
Senin pagi jb.l. baru tiba di Di 

tentang perkembangan2 didaerah 

Tter tertentu.” (Antara). 

Dewan 

  

tai Sehari2 Sampsi 
Kembsli Dari Medan 

HARI MINGGU MALAM dari djam 20.00 s/d 23.00 
tokoh2 N.U. jang terdiri dari bagian Tanfidzijh, Sjuriah, Men 
teri2 N.U. dan fraksi N.U, dalam Parlemen jang masih ada 
di Djakarta telah mengadakan rapat untuk membitjarakan ber 
hagai soal berhubung dengan adanja peristiwa di Sumatera 
Utara. 

Mesir Pro- 
tes Israel 
Karena Tidak Mau 
Taati Putusan PBB 
MENTERI luar negeri Mesir, 

Mahmud Fear, kabarnja telah 
menjampaikan protes pemerintah 
Mesir kepada PBB, berkenaan de 
ngan pernjataan PM Israel Ben | 
Gurion baru2 ini jang menjata- 
kan, bahwa Israel tak akan men 
tanti resolusi2 PBB supaja mena | 
rik pasukannja dari Sinai. Fawzi 
telah memberitahukan kepada sek 
djien PBB, Dag Hamimarskjoeld, 
bahwa Mesir tak akan mengidjin 
kan usaha untuk memperbeda2- 
kan antara daerah Gaza dan wi- 
lajah2 Mesir lainnja jang didu- 
duki oleh pasukan2 Israel sebagai 
akibat agresi Inggris/Pe 
terhadap Mesir. LA 
Menurut KB Timur Tengah, 

djurubitjara pemerintah Mesir 
mengatakan, bahwa  resolusi2 
PBB mengenai penarikanmundur 
pasukan2 Israel ke garis2 . gentja 
tan sendjata dan mengenai pem 
bersihan Terusan Suez harus di 
taati. Penolakan Israel untuk me 
narik mundur pasukan2 mereka 
dari Gaza akan menjebabkan tim 
bulnja keruwetan2 lagi dalam-si 
tuasi internasional dan akan pula| 
memberikan akibat2 buruk ke 
pada usaha2 pembersihan “Teru-| 
san Suez, Segala pihak harus 
mentaati resolusi PBB dan. pe, 
nolakan Israel itu akan memberi 
kan akibat2 jang sangat  mem-| 
bahajakan, kata djurubitjara tsb. 

Pembersihan Suez me- 
|. nunggu idjin Mesir. 

Lebih landjut UP mengabar- 
kan, kepada 'regu pengangkat ka- 
pal2 jang tenggelam dari Terus-. 
an Suez djendral Raymond Al 
Wheeler, hari Minggu mengumum 
kan, bahwa regu PBB tsb. akan! 
memulai dengan pekerdjaan pem 
bersihannja hari Senen asal sadja 
kol. Mahmud Younis, kepala pe 
ngusaha Terusan Suez, memberi” 
kan idjinnja jang terschir. 

Kalangan PBB seterusnja kata 
Lan, bahwa satuan2 polisi PBB 
akan memasuki semenandjung 
nai 3 rombongan. Satuan2 
slavia akan mengambil djala a 

Kantara, sa 
an2 Kolombia melalui djalan 

tengah dari Ismailia dan gabung 
an satuan2  Denmark/ Nurwegia 

    

melalui djalan bagian selatan dari |! 
Suez. € Lah 

Rentjana terachir untuk meng- 
adakan gerakan2 itu dibuat Ming 
gu sore dalam konperensi koman 
dan2 PBB di el Ballah, selatan 
Port Said. | : si 

Sementara itu harian Sovjet. 
"Pravda” menulis, bahwa pasu- 
kan2 

kirimkan ke Israel. Dar selama 
pendudukann nja' 
Port Sai stelah mengadakan pt 
merintah teror, ig menimbulkan 

akarta dar 
takan atas pertanjaan2 ,,Antara” 

   
    

at Dibentak - 
Tugas Pimpinan Par- 

mungkinkan putusnja hubungan 

“diketuai oleh K.H. Iljas. 

dari anggota2 Tanfidzijah, 

irintah pada hari Senin pagi, un- 

NU jang berada di Medan. 

"Djakarta dan merupakan 

|tua Parlemen Zainul Arifin. (An- 

Inggris/Perantjis jg telah 
ditarik mundur dari Port Said di 

kaum agresi di 

menjampaikan lapuran 
mengen .i kedjadian2 di 

TT UU CO 

Suma- 

Dr. Moh. Isa (PND, jang | 

   
an. Menurat Dr. M 

muanja bertanja 
Sumatera Tengah dan Medan 

s jang disiarkan | 
-kota tentang ,, 

apa iang terdjadi 
tara oleh golongan2 mi- 

: u nan N.U. . 

aatanja P3 N. U. 

Dalam rapat tsb. antara lain 
diputuskan, bahwa berhubung 
timbulnja peristiwa Medan jg me 

dalam waktu jg tak dapat diten 
tukan, maka kini telah dibentuk 
Dewa, Pimpinan NU Darurat jg 

Dewan Pimpinan tsb. ig aan 
Ju- 

riah, Menteri2 NU dan fraksi da 
lam Parlemen akan melaksana- 
kan tugas pimpinan partai seha 
ri2 sampai saatnja PB N.U. kem 
bali ke Djakartay . 

Selain itu rapat NU malam itu 

djuga menundjuk Moch. Noor 
A.G.N., Wahib Wahab dan Mr. 
Suparman sebagai delegasi par- 
tai jang akan menghadap peme- 

tuk merundingkan situasi Me- 
dan terutama nasib kongresisten 

Djuga rapat tsb. telah menbi- 
tjarakan tjara Dewan Pimpinan 
Darurat tsb. dan soal2 intern or- 
ganisasi. 
Dapat ditambahkan, bahwa 

anggota2 NU jang masih ada di 
Pim- 

Ik. 
ke- 

pinan Darurat, berdjumlah 
20 orang diantaranja wakil 

tara). 

EDEN TETAP TAK MENGA- 
KUI TUDUHAN TELAH BER 
SEKONGKOL DGN ISRAEL 
Perdana menteri Inggeris — An- 
thony Eden dalam sidang madje 
lis rendah malam Djum'at me- 
ngatakan bahwa ,.Inggeris tidak 
tahu menahu sebelumnja tentang 
serangan Israel terhadap Mesir”. 

Dalam mendjawab tuduhan2 
pihak oposisi bhw. pemerintah 

ginka 1Supaja' Seluruh!Indonesia: 

i tangan komisaris besar R.M. Suwarno. 
n2 jang telah diambil oleh reuni ex Divisi 

menjatakan ,,akan bertindak” 

tang keadaan di Sumatera 

akan delegasi! 

   

    

        

     

P.M. Ali djuga telah mengun-|' 
djungi Presiden Soekarno untuk aa jang menjetudjui diumum- 

Ca aaanaageng Al 

g Tidak |: 

i Palembang menja- | 
5 ,» bahwa ia jakin, di Sumatera |P' 

1 Gdak akan terdjadi sesuatu ,,perebutan kekuass | 
seperti di Sumatera Tengah dan Med 
Iso, memang torasa adanja kegelisahan dikal 2ngan crang2 da- | 
tang atau bankiers dikota Palembang jang se 

Ti
 

atan. Dalam ketera- | 

kemung- | 

       

      

   Sumatera 
Diduga 

    

    

ngedjutkan masjarakat 
coup itu dilakukan 
ah mengambil oper 

Ruslan Muljohardjo. 
- Suis jang mendjadi 

Bagi siapa jang 
Banteng bulan 

apabila putusan2 itu tidak 
sesungguhnja tidak terlalu ini 

tera Tengah, sedang Presiden Soe- 
ikarno telah mengirim seorang 
sekas panglima Divisi Banteng 

|kolonel Dahlan Djambek ke Pa- 
iang. Dahlan: Djambek” seperti 

Jiiketahui, banjak mengetahui ten 
Te- 

ah terutama tentang keadaan) 
langan tentara disana. 

| Betapa gentingnja atau ,,ern- 
k ja” keadaan di Sumatera Te 

h itu dapat diketahui, dari si 
kap Pemerintah jang sangat hati? 

   

     

  

   

    

      

   

  

  

    

   
      

   

  

    
   

ihdan dimana pembesar2 jang ber 
Itanggung djawab “tidak bersedia 
memberikan sesuatu pernjataan 
resmi. 
Dalam 

Jialah Menteri Kesehatan Dr. H. 
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| Saran 
| Parkindo 

| Supaja Ditempuh 
Djalan Jang Tidak 

|. Membahajakan Ke 
— utuhan NegaraKita 
DENGAN diketuai oleh Dr. J. 

Leimena, Minggu malam DPP 
Parkindo telah mengadakan si- 
dang kilatnja di Djakarta, berke 
naan dengan kedjadian2 di Suma 
tera Tengah dan Sumatera Utara 
belakangan ini. Hadir dalam si- 
dang ini kedua menteri Parkindo, 

— 

Sinaga dan Menteri Muda Pere- 
konomian F. Umbas. 

Setelah menindjau setjara men- 
Calam peristiwa dikedua tempat 

|tsb., DPP Parkindo dalam kepu-| 
tusannja diantaranja mengharap- 
kan, supaja dalam penjelesaian 
kedua peristiwa itu hendaknja di 
tempuh djalan jang tidak meng- 
ganggu keutuhan dan kesatuan 

Kepala Negara supaja mengam 
bil langkah2 kearah penjelesaian 
jang bidjaksana. (Antara). 

MESIR MINTA POLANDIA 
UTK BEKERDJA DI TERUSAN 

SUEZ. 
Radio Warsawa hari Saptu me-   Fengah ini telah meru 

kannja ,,keadaan perang diselu- 
ruh Indonesia seperti jang mulai “im Selai sekara Ea 
Alasan untu wseebepuk n kea 

an perang ini ialah disebabkan 
'eadaan jang sudah terlalu sulit 

dimana orang menghendaki ke- 

     

  

     

   
    
   
   

   

ng kemungkinan untuk menjata 
seluruh wilajah Indonesia 

1 dalam keadaan perang. 
' Sementara itu pengumuman 
Djaksa Agung jg dikeluarkan ha 
ri Sabtu jo menjatakan, bahwa 
erdapat alasan2 untuk meniang 

Menteri Ruslan Abdulgani me 
'akukan tindak pidana, telah 
menimbulkan perkembangan ba 

u. Pengumuman ini menjebab- 
kan kedudukan kabinet sekarang 

kembali mendjadi persoalan 
dikalangan partai? jg sekarang 
ini djuga sedang ditjari pemetja 
hannja.. Akibat " pemeriksaan jg 
dilakukan: Djaksa Agung 'terha- 
dap Menteri. Ruslan: Abdulgani 
Gan “setelah “dikeluarkannja' peng) 
umunmnan ini, diduga tidak "Tama 
lagi Menteri. Rusia, akan dipang 

“gih untuk 
lan dan akibainja kedudukan Rus 
lan Abdulgani suksr untuk diper 
tahanka, “dalam kabinet. 

  

Peristiwa di Sumatera Tengah 
jang petiah disebabkan''rasa' tidak 
puas terhadap kabinet, dalam hal 
ini terhadap beleid partai2 poli- 
tik dan perkembangan baru jang 
mengnai diri Ruslan Abduigari 
ini, djika - dihubungkan dergan 
'dee Presiden Soekarno, . menje- 

babkan Presiden akan dapat me 
laksanakan ideenja untuk menje: 
hatkan keadaan masjarakat  se- 
perti jang sering dikemukakannja 
itu. Diduga, bahwa pelaksanaan 
idee Presiden untuk membubar- 
kan partai2 atau setidak2nja me- 
ngurangi banjaknja partai2 poli- 
tik dapat dilaksanakan, apabila 
kekuasaan tertinggi sudah  dipe- 
gang olehnja sebagai Panglima 
Tertinggi, tegasnja sudah  di- 
umumkan berlakunja ,,keadaan 
perang”. - 

Merupakan Ke 
satuan Nasio: 
nal Jang Ke-9 
Sekitar Keberangkatan 
Polisi PPB Dari Indo 

nesia Ke Mesir 
PADA hari Minggu telan di- 

umumkan di PBB, bahwa suatu 
kesatuan Tentara Indonesia tidak 
lama lagi akan menggabungkan 
diri dengan pasukan2 Polisi PBB 
(UNEF) di Mesir, demikian dika 
barkan oleh Reuter dari New 
York. Dikatakan, bahwa kesatu- 
an tentara jang terdiri dari 550 
orang opsir dan anak-buahnja itu 
akan merupakan kesatuan nasio- 
ndl ke-9 jang akan menggabung- 
kan diri dengan pasukan2 UNEF. 
Pengumuman itu menjebutkan 

pula keberangkatan suatu regu 
penjiap jang terdiri dari 6 orang 
opsir Indonesia dan jang ditung 
gu kedatangannja di. Kairo pada 
tgl. 26 Desember ini. Disebutkan 
pula, bahwa kesatuan Indonesia 
itu akan diterbangkan dari Dja- 
karta ke Beirut dengan pesawat2   Inggeris bersekongkol dgn.  Is- 

irael, Eden mengatakan ,,dgn. 
cangat tegas saja katakan, bhw. 
#idak ada diketahui sebelumnia 

ir” » 

sma 

WALI KOTA Famagusta An 

malam Minggu bahwa uskup be- 
sar Makarios harus dibebaskan 
dari pembuangannja dikepulauan 
'Seychelles dan dikembalikan ke- 
pulau Cyprus. 

|. Pouyouros memberi pernjataan 
Itsb. kepada pers dalam komen- 
tarnja terhadap pengumuman gu 

Ibernur Inggris untuk pulau Cy- 

prus marsekal Sir John Harding 
tentang maksudnja ' mengandjur- 
kan kepada pemerintah Inggris 
pengiriman suatu delegasi ke ke- 
pulauan Seychelles jang berkewa 
djiban membitjarakan dengan Ma 
arios rentjana Inggris mengenai 

konstitusi bagi Cyprus. 
Pouyouros mengatakan bahwa   pi serta kehantjuran di kota IP 

tsb. 5 

pengiriman delegasi tsb. ke Sey 

“iviton tak ada manfaatnja, te- 

dreas Pouyoures mengatakan pada ' 

  

angkatan udara Amerika Serikat 
dalam waktu 10 hari jang perta- 

pada itu kedjadian di | 

untuk c 
| Selain itu Mesir telah menjewa | 

iwrite mendjabat kedudukarnja se 

nghadap' dibengadt- 

njiarkan, bahwa pemerintah Mesir 

bangsa. Dan mengharapkan Ia ekenaruh barihtian besar 

  

HARIAN UMUM ya ANEGAUTA S.P.S. $ 
      

  Hen 

tahun de 
- Afrika 

Berita bahwa projek Sepanjol 
tsb. ada kemungkinan djuga me 
ngenai Libia dianggas di Wash- 
ngton sebagai penting karena pro 
ck itu dengan demikian akan me 
nundjukkan "bahwa  'Sepanjol 
menganggap 'Libia sebagai dae- 
tah jang sangat penting bagi ke- 
amanan negara2 Barat. 

Didapat kabar bahwa Sepanjol 
| sekali 

bahwa Marokko tetap mendjadi 
sahabat teguh dari Barat dan bah 
wa negara2 Barat, istimewa A.S., 

  

       telah minta regu pengangkat ka- 
pal tenggelam Polandia, jang ba- 
.ra-baru ini telah mengangkat 3 
| buah kapal tenggelam di Bombay, 
untuk bekerdja di Terusan Suez. 

djuga kapal pengangkat kapal-ka- 
    pal tenggelam ,,Hercules" | guna 

membersihkan perairan untuk ma- 
suk Terusan Suez. 1 

SEBUAH PESAWAT PANTJAR- 
GAS INGGERIS DJATUH 
DIPULAU INDONESIA. 

Reuter mengabarkan dari Singa- 
pura, bhw pada hari Djum'at se- 
buah pesawat terbang pantjarsas 
Meteor dari Angkatan Udara Ine 
geris (RAF) telah djatuh disebuah 
pulau Indonesia diselatan Singa- 
pura. Laksamana Muda Udara 
Francis 'Braitwrite jang mengemu 
dikan pesawat itu tewas. Demi- 
kian diumumkan oleh djurubitjara 
RAF di Singapura. 
Laksamana “Muda Udara Brait- 

karang sebagai Kepala Staf Ang- 
katan Udara Inggeris di Timur 
Djauh semendjak Mei jbl. 

    
antara Marokk 

   
   
    
   

    

     

|Perantjis dan” Sepanjol - harus 
mendjalankan segala usaha utk. 
mendjamin kesedjahteraan  Ma- 
rokko dilapangan keuangan dan 
ekonomi. Sepanjol ' menghendaki 
koordina an negara2 Ba- 
rat itu, dan y 'agaknja Sepanjol 
berpendapat wa harus ada 
dorongan terbentuknja suatu ga- 

sOlidaritet tertentu 
, Tunisia dan Li 

bia, dan. | | negara ini harus 
diikat tegas dalam hubungan per 
sahabatan dengan Barat. 

Di Washington tak diketahui 
setjara bagaimana Aldiazairiah 
ig merupakan baigia, penting da 
ri Afrika Utara. akan dimasuk- 
kan dalam mek Sepanjol isb. 
Diduga di Washington bahwa 
ada kemungkinan pemerintah Se 
p?njol tak mempunjai idee ten 
tang hal ini tetapi berharap Pe- 
rantjis akan dapat - menemukan 
perumusan untuk memasukkan 
Aldjazairiah dalm rangka gabu 
ngan negara2“Afrika Utara itu. 

Satu faktersig sudah terang 
menurut anggapan d: Washino- 

&
 

  
   

  ton ialah bahwa Marokko dan 
  

Berangkat 

di Padang, hari Senin djam 10 

sesuai dengan putusan kabinet 

Seperti diketahui, putusan ka- 
binzt mengenai persoalan Sumate 
ra Tengah itu ialah akan mengi 
rim pegawai2 tinggi militer dan 
sipil ke Sumatera Tengah jang 
merupakan langkah pertama un 
tuk menjelesaikan setjara bidjak 
sana peristiwa tsb. 

Menteri Dalam Negeri Mr. Soe 
narjo atas pertanjaan. ,,Antara” 
menerangkan, bahwa tugas wakil2 
pemerintah pusat itu ialah untuk 
mentjari kontak dengan Dewan 
Banteng dan melakukan usaha2 
guna menampung keinginan2 jg. 
sebenarnja dari Dewan Banteng. 
Beberapa lama-utusan2 pemerin 
tah pusat itu akan berada di Pa 
dang dan Bukittinggi, menurut 
Menteri Soenarjo, “akan tergan- 
tung pada keadaan. Utusan2 pe 
merintah pusat itu diharapkan se 
gera dapat memberikan laporan 
nja ke Djakarta. 

Wakil PM. Idham Cha 
lid diusahakan kembali 
ke Djakarta. 

“Berhubung dengan tertahannja 
Wakil Perdana Menteri ke-Il 
Idham Chalid di Padang, jang me 
nurut kabar2 disebabkan kesulit 
an pengangkutan pesawat terbang 
tak dapat terus ke Medan, Men- 
teri Soenarjo katakan, bahwa sa- 
lah satu dari tugas utusan peme 
tintah pusat ke Sumatera Tengah 
itu ialah djuga untuk mengurus 

Wakil2PemerintahPusat 
Ke Padang 

Guna Berusaha Menampung Keinginan? 
..Jg Sebenarnja Dari Dewan Banteng 

— WAKIL2 PEMERINTAH pusat jang diutus ke Sumatera 
Tengah untuk mengadakan kontak dengan Dewan Banteng 

pagi telah berangkat dari Dja- 
| karta dengan pesawat GIA. Perutusan itu, jang dikirim kesana 

hari Djam'at malam tg. 21-12 
JL, terdiri dari pedjabat2 tinggi militer, kepolisian dan sipil 
Mereka itu dari pihak militer ialah Kolonel Dahlan Djambek 
dan Kolonel Abdul Latif: dari Kementerian Dalam Neger' 
Residen Wibisono dan Bupati Rochmat: dari kepolisian se- 
orang (jang belum kita ketahui namanja, Red.). 

hardjo sendirie mengenai soal2 di 
sekitar peristiwa penjerahan ke- 
kuasaan kepada Dewan Banteng 
itu, Gemikian pula tidak diketa- 
bui bagaimana perkembangan se 
landjutnja dari pekerdjaan kepa 
mongpradjaan disana setelah ter 
djadinja peristiwa itu. 

  

Gabungan Negara? 
Atrika Utara Jang 

Memihak' Kpd Barat 
Akan Disusulkan Pen 

Oleh Spanjol ? : 
WARTAWAN UP Edward Depury mewartakan pada hari 

Minggu bahwa menurut berita2 jang diterima 
dari Madrid ada kemungkinan pemerintah Sepanjel dalam 

n akan menjerukan pembentukan gabungan negara2 
tara dari Marokko sampai Libia jang mempunjai 

| hubungan baik dengan negara2 Barat. Hingga kini tak ada 
pendjelasan tentang projek Sepanjol tsb. tetapi diduga di Wash 
ington bahwa idee itu skan mendapat perhatian besar dari A.S. 

Pembentukannja 

i Washington 

Tunisia bukanlah anggota dari 
Liga Arab dan Libia walaupun 
anggota dari liga tsb. tidak mem 
punjai pandangan? ektrim seper- 
ti negara2 Liga Arab lainnja. Di 
kemukakan bahwa  disimping 
memberikan bantuan penuh da 
lam mengusahakan  penarikar 
mundur pasukan2 Inggris dan Pe 
rantjis dari Mesir, Libia baru? 
ini meminta supaja attiche mili 
ter Mesir mengingat kegiatan? 
nja di. Libia meninggalkan nega 
ra ini. Libia menundjukkan dgn. 
dielas tak ingin memutuskan hu 
bungannja dengan Barat dan 
ingin tetap menerima bantuan 
ekonomi dan keuangan dari AS 
dan Inggris. Harus diingat pula 
bahwa AS dan Inggris mempu- 
njai pangkalan2 di Libia. 
Keinginan dari Marokko dan 

Tunisia untuk bersahabatan dan. 
Barat telah ditegaskan 
kundjungan PM Tunisia Habib 
Bourguiba dan menteri luar ne- 
Seri Marokko Achmad Balafrej 

di Washington baru2 ini dan di 

harapkan di Washington bahwa 
persahabatan itu dapat dipelihara 
dan diperkuat. Suatu utusan da 
ci- Intermational Cooperation Ad 
ministration, jang mempunjai se- 

bagai anggota djuga seorang pem 
pesar kementerian luar ' negeri 

A.S. untuk menundjukkan pen- 
tingnja delegasi ifu, ditunggu 
kedatangannja kempali dari Tu- 
nisia dan Marokko di Washington 
dalam minggu depan. utusan tsb. 
akan memberikan saran2nja ten 
tang-bantuan ekonomi A.S:. un- 
tuk kedua negara tsb. 

Hubungan militer. 
Dengan  adanja - pangkalan2 

udara A.S. di Marokko kini ada 
keadaan hubungan militer antara 
Marokko dan A.S. walaupun dgn 
resmi pemerintah Marokko merasa 
tak dapat mengakui adanja pang 
kalan2.A.S. itu - sampai adanja 
perundingan untuk mentjapai per 
setudjuan tentang hal tsb.  di- 

|tahun depan. Disamping itu Ma- 
rokko. masih mempunjai ikatank 
militer dengan Sepanjol dan Pe 
rantjis, “dan Tunisia mempunjai 
ikatan. militer dengan Keragjiis 
sehingga menurut penindja d 
Washington tak akan begitu su- 
lit untuk mengkoordinasi hubu- 
ngan2 militer dengan Marokko, 
Tunisia dan Libia dengan perse 
tidjuan penuh ketiga negara tsb. 
Djuga dianggap di Washington 
bahwa idee Sepanjol tsb. dapat 
dipertjepat pelaksanaan dan di- 
perkuat djika Perantjis dapat me 
nemukan penjelesaian - bagi Al- 
djazairiah dan  memasukkannja 
dalam rangka projek aabungan   tsb. Demikian Edward Depury. 

(Antara-UP). 
  

(rus Saling 

nada ternjata adan 
nada dan India. 

Mesir, 
Dalam tanja-djawab dgn pro- 

fessor Edgar Mclnnis, ketua Lem 
baga Kanada urusan soal2 inter 
nasional, jang disiarkan oleh tele 

visi, Nehru dalam pada itu me- 
ngatakan pada hari Minggu di   perdjalanan kembali Wakil Per- 

dana Menteri Idham Chalid ke 
Djakarta. 

Wk. PM. Idham Chalid sep 
telah dikabarkan, sedang bera 

Medan guna menghadiri Mukta- 
mar N.U. 

Sementara itu Menteri Soenar 
jo menjatakan, bahwa hingga 
saat ini ia belum menerima lapor 
an dari Gubernur Ruslan Muljo- 

  

pasukan2 UNEF sudah meliputi 
3.827 orang opsir dan anak buah 
nja dan disamping itu masih ter 
dapat 112 orang persoril militer   ma dari bulan Djanuari jad. 

Achirnja pengumuman itu me 

tuan nasional jang sekarang ini 

tapi jang harus dilakukan ialah 
pengembalian uskup besar Maka 
rios dan orang2 lain, jg dibuang 
oleh pemerintah Inggris dari pu 
lau Cyprus, dan pembebasan pe 
mimpin2 politik dari tahanan se 
hingga  rakjat Cyprus dengan 
perantaraan uskup besar Maka- 
rios dan pemimpin2 politik lain 
nja dapat menjatakan pendapat 
nja  tenfang rentjana konstitusi 
Inggris itu setjara bebas. 

Dari Istanbul sementara itu di 
wartakan bahwa pedjabat men- 
teri luar negeri Turki Adnan 
Menderes pada hari Sabtu telah 
mengadakan pertemuan dgn Dr. 
Fadil Kutchuk, pemimpin masja- 
rakat Turki dipulau Cyprus. 

Diperoleh keterangan bahwa 

dan sipil dari berbagai2 kebang 
saan jang bekerdja dimarkas be 

tentang serangan Israel atas Me njatakan, bahwa dengan 8 kesa-| sar UNEF di El Ballah. Demiki 
an Reuter. (Antara). 

Walikota Famagusta Minta Spj Uskup 
 Makarios Dikembalikan Ke Cyprus 

telah dibitjarakan rentjana Ing- 
gris tentang konstitusi baru utk. 
Cyprus jang telah disusun oleh 
Lord Radcliff. 

Dari Nicosia kemudian diwar 
takan bhw pada malam Minggu 
telah diumumkan perobahan pada 
undang2 pers Cyprus jang me- 
njatakan bahwa tak akan di- 
anggap sebagai tindak pidana 
untuk mengemukakan komentar 
atau ketjaman jang djudjur dan 
tulus ichlas terhadap tindakan 'pe 
merintah atau terhadap setiap hal 
lainnja jang patut dipertimbang- 
kan oleh umum". 

Seperti diketahui undang? pers 
tsb. memberi kuasa kepada gu- 
bernur Harding untuk menutup 
tanpa memberikan sesuatu alasan     dalam pertemuan di Istanbul itu setiap harian 

Lamhaga Kebudajean Indonesia 

Kon Fatavisesch Genootichep 
1 van Kunsten en Wetenscheppen 

Ottawa bahwa keributan di Ho- 
ngaria dan Mesir dalam bulan2 

j.achir2 ini kedua2nja merupakan 
atu tragedi, tetapi kedua2nja 

di Padang dalam perdjalanan ke masih mengandung anasir hara- 
pan bagi rakjat kedua negara tsb. 

Nehru mengatakan bahwa per 
istiwa Hongaria menundjukkan 
dalam segala hal bahwa djuga 
sebuah negara jg besar dan kuat 
tidak dapat memaksakan kehen- 
daknja dan tjara?nja utk. waktu 
jang lama kepada sebuah negara 
lainnja jang relatif lebih lemah, 
dan ia jakin peristiwa Hongaria 
itu menundjukkan dan menerangi 
djalan kearah kebebasan nasional 
jang lebih besar bagi banjak ne 
gara. Menurut Nehru politik per 
lawanan ,pasif jg kini dilakukan 
oleh orang2 Hongaria adalah 
suatu sendjata kekuatan. 

Peristiwa Mesir, demikian Neh 
ru selandjutnja,  menundjukkan 
(bahwa “adalah sangat sulit untuk 
menghidupkan kembali tjara2 ko 
lonial lama djuga terhadap se- 
buah negara jang lemah. 

Saling pengertian antara 
AS. dan RRT. 

Nehru djuga mengatakan bah 
wa menurut pendapatnja tak da 
pat dielakkan bahwa dua negara 
besar seperti AS. dan RRT harus 
mempunjai saling pengertian, Ie 
pas apakah mereka menjetudjui 
nja atau tidak. : 

Ia menegaskan bahwa kedua 
negara besar itu tak dapat saling 
mengabarkan dan ia menjatakan 
harapannja bahwa understanding 
itu akan ada setjara berangsur2. 
Nehru mengulangi kemudian per 
njataannja hendaknja warga-nega 
ra AS. mengundjungi Tiongkok 
dan warga-negara RRT mengun- 
djungi AS. dan sesudahnja mem 
berikan pandangan mereka ma- 
sing2 baik kepada umum maupun 

i prive,   
  

  

Peristiwa2 Hongaria dan, 

RRT Dan Amerika Ha- 
Mengerti 

Kolonialisme Negara Kuat Atas Negara 
Lemah Kini Tak Depat Dipeksakan Lag 

— Kata Nehru 
PM INDIA Jawaharla! Nehru pada malam Senen dengan 

menumpang pesawat peribadi presiden A.S. Eisenhower telah 
meninggalkan Ottawa menudju London. Dalam statement sing 
kat sebelum berangkat Nehru menjatakan kegembiraannja bah 
wa daiam pembitjaraan2nja dengan pembesar2 pemerintah Ka 

ja kerdja-sama jang makin besar antara Ka 

5 Keadaan di Aldjazairiah. 
Nehru selandjutnja mengatakan 

bahwa ia sudah sedjak lama me 
nunggu sadanja suatu tindakar 
dari Perantjis di Aldjazairiah d 
mana keadaan ' menurut Nehru 
adalah menjedihkan, dan ,,terang 
tidak lebih “baik daripada ke- 
adaan di Hongaria”, 

Ia mengemukakan bahwa ne- 
gara2 dalam keadaan gusar tjen 
derung untuk melupakan tradisi- 
nja. 

Nehru dalam tanja-djawab ini 
djuga mendesak kuat pengachiran 
perang dingin. Ia memberi pe- 
ringatan bhw perang ketjil dapat 
mendjadi suatu pertikaian dunia. 
la mengemukakan bahwa negara 
nja telah menarik peladjaran di- 
bawah pimpinan Mahatma Gan 
dhi selama memperdjoangkan ke 
merdekaannja dari kekuasaan Ing 
gris bahwa India tak dapat me 
mihak dalam pertikaian2 interna 
sional djika hendak mentjapai ke 
merdekaannja nasional sendiri. 
Nehru membantah bahwa sikap 
ini dapat disebut netralitet. Ia 
menegaskan bahwa politik India 
akan tetap tak memasuki sesuatu 
blok. 

Kanada menolak meng- 
akui R.R.T, 

Reuter  selandjutnja mewarta- 
kan bahwa menurut kalangan jg 
mengetahui di Ottawa P.M, Ka 
nada Louis St. Laurent telah 
memberi tahu kepada Nehru bhw 
Kanada menolak mengakui RRT 
»pada waktu ini”. Diterangkan 
bahwa  Nehru menganggap sa- 
ngat penting diadakannja pembi 
tjaraan antara para menteri luar 
negeri A,S. dan R.R.T. sebagai 
langkah pertama  menjelesaikan 
masalah2 Timur Djauh. Tetapi 
Kanada — menjatakan menjokong 
sarat2 jang dikemukakan oleh 
A.S. untuk mengadakan pembitja 
raan tsb. jaitu pembebasan warga 
negara2 A.S. jang kini ditahan 
di Tiongkok dan djaminan RRT   tak akan NE YA ARA kekera- 
san terhadap Taiwan, (Ant,-LIP) 

dalam : 
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imutuskan, bahwa 

  

SN YA YA ANTA GA 
   

  

Djepang Te 
tap 'Memi- 
hak | Barat: 
Politik L. N. Peme 
.rintah Ishibasbi | 
PM DJEPANG Tanzan Ishiba 

si hari Senin katakan, bahwa ia 
telah selesai dengan pembentuk- 
an kabinetnja dan pemerintahnfa 
akan melakukan politik sebagai 
sanggota dari negeri2 merdeka” 
dengan taat mengadakan kerdja- 
sama dengan PBB. 

Dikatakannja, bahwa ja akan 
melakukan »diplomasi bebas” da 
lam kerdjasama'ekonomi dengan 
berbagai2 negeri, terutama dgn 
negeri2 Asia-Afrika. Tak akan 
segera ada perobahan dim poli- 
tik ekonomi Djepang, tapi peme- 
rintahnja dalam pada itu akan 
berusaha dengan keras untuk 

La 

2 k 4 d da 
# 

2 

& HARGA LENGGANAN: " 
DLM. KOTA : ,,Suara Merdeka? (dengan materai) — Rp. 13,— 
» Suara Merdeka” /,,Minggu Ini” Rp. 13:— -4- Rp. 3, — Rp. 16, 
LUAR KOTA : Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3— — Rp. 17,— 
Harga Advertensi »Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

kan Kepada P 

lumnja mepudju ke Port Said 

Kementerian perbekalan semen 
tara itu mengumumkan, bahwa 
Minggu pagi kereta-api dengan 

membawa bermatjam2 bahan ma 

kan telah menudju kesana. Men 
teri perbekalan, Kamal Ramzy, 

ratakan, bahwa ia sendiri ' hari 
Rebo ini akan mengundjungi P. 

Said untuk memeriksa  usaha2 
bantuan jang diberikan kepada 
rakjat.   menstabilkan ekonomi serta mem 

pertinggi taraf hidup rakjat, kata 
Tanzan. (Antara-UP) 

« 
Sementara itu opsir  penghu- 

bung Mesir dengan. markasbesar 

  

Hak Tjuti Gubernur Dja- 
wa Tenga 

Bertalien Dengan Situasi Dalam Negeri 
Dewa 

OLEH GUBERNUR Djaw 
telah diterima suatu kawat da 
jang berisi instruksi tentang pe 
pada Kepala Daerah dan pedjabat Kepala Daerah Bupati/ 
Walikota keatas. Dan kepada mereka jang sedang mendjalani 
fjuti diharuskan segera kembali 
keterangan jang diperoleh, 

kan, 
rgah jang sedianja tjuti mulai 
paikan maksudnja. (Antara). 

Perlu Ada Chalifah Un 
tuk, Pimpinan (Djama- 

instruksi tersebut dida 
E tuasi dalam negeri dewasa ini. 

berhubung adanja instruksi diatas, Gubernur Diawa Te. 

h Ditjabut 

sa Ini 
a Tengah pada tg. 22-12 jl. 

ri Kementerian Dalam Negeri, 
ntjabutar hak tjuti tahunan ke- 

pada masing2 posnja. Menurut 
sarkan adanja 

Sementara itu dapat ditambah 

tg. 24-12 ini terpaksa mfnggz- 

Ribuan Kawat Utjapan Selamat Dikirim-' 

RIBUAN KAWAT hari Minggu mengalir ke istana pres 
siden Nasser, jang mengutjapkan selamat kepadanja mengenai 
pembebasan Pert Said, derfikian kata djurubitjara pemerintah 
Mesir hari Minggu. Minggu malam penggelapan atas ibukota 
sefjara resmi dihapuskan. Regu 

sar kementerian perbekalan dengan perintah supaja segera mem 
berikan laporannja mengenai keadaan persediaan2 di kota tsb. 

1 — »Minggu Ini” Rp. 

  

  

   
    

    

    

    

     

  

    

  

residen Nasser 

dokter2 Mesir pertama sehe- 
bersama2 dengan para pembe- 

pasukan2 polisi PBB, kol. Ada ' 
wi, menjatakan, bahwa keadaan 
di Port Said tenteram tak terdja 
di apa2, setelah pasukan2 agre- 
sor ditarik mundur dari sana. 3 
Markasbesar opsir penghubung 

Mesir hari Minggu telah dipin- 
dahkan pula dari Abu Suweir ke 
Ismailia, : 

Sebelum Hari Natal (25 Des.) 
tak akan ada satuan2 polisi PBB 
ig akan masuk P. Said, demikian 
diumumkan ofeh Adawi. Selain 
itu diumumkan pula, bahwa pa- 
sukan2. PBB akan ditarik mun 
dur dari kota tsb. dalam - waktu 
satu atau dua hari jad. ini, " 

Seperti — dikgtahui pasukan2 
agresor baru hari Saptu jbl. sele 
sai dengan penarikan mundur 
mereka dagi Port Said. 

Lebih landjut dikabarkan, “bah 
wa satuan2 pasukan2 Mesir akan 
masuk kembali ke Port Said hari 
Minggu itu djuga. 

Dari Amman dikabarkan, bah- 
wa raflja Hussein dari Jordania, 
telah menjampaikan kawat utja 
pan selamat kepada Nasser me- 
ngenai pembebasan Port Said. Se 
lain itu djuga dihargai perdjoa- 
ngan rakjat Mesir jg dengan ulet 
telah melawan agresi Inggris/Pe 
rantjis. 

Kemenangan besar 
rakjat Mesir, 

Sementara itu harian? di Mesir 
dalam tulisannja menegaskan, 
bahwa penarikan mundur pasu- 
kan2 Inggris/Perantjis dari #ort . 
Said itu merupakan kemenangan 
besar bagi rakjat Mesir, berkat 
sokongan jang giat dari semua" 
pangsa jang tjinta damai. 

bagi   
Satul Masiimin Sedunia 

Kalau Sampai Petj 
Umet Islam Sebaiknja Udjutken 

ah Perang Seluruh 

Blok Tersendiri | 
PERMUSJAWARATAN Ahlul Eisili Wal-agdi Hizbullah 

jeng pisuma kali diadakan sedjak berdirinja telah diadakan 2emilang dalam 
Garitangegal 18-12 — 21-12 jang fatu di, Djakarta dan dihadiri 
oleh para ulama dan tjerdikpandai dari wilajah Kiizbul! 
luruh Indonesia. 

Setelan membahas- sesuatupja 
seijara: mendalam: mengenai na- 
sib Agarta-dan umat. Istamsdewa 
Sa ini permusjawaratan tsb. me 

un.uk menga- 
malkan: . kegiatan perdjuangan 
umat menurut pimpinan . Allah 
dan Sunnah Rasulullah s.a.w. di 
dalam menudju perwudjudan Ma 
sjarakat/ Negara Isiam, membe- 
baskan umat Islam dari setiap 
matjam penindasan ataupun pen 
djadjahan imperialisme barat dai 
timur da, menjelamatkan umat 
Islam daripada .bentjana perang 
dunia ke tiga, wadjib bagi dunia 
Islam dewasa ini untuk menegak 
kan seorang Chalifah (Chalifatu 
Rasulillah s.a.w.). 

Pelaksanaan keputusar, ini dise 
rahkan kepada umat Islam sedu 
nia dengan pengharapan agar su 
paja tiada segan2 mereka itu 
(daer:h2 Islam) mengambil ini- 
siatip usaha2 kedjurusar tsb. 
Umat Islam jg masih berada di 

dalam keadaan setiap matjam pe 
nindasan dan atau pendjadjahan 
imperialisme barat dn timur, 
wadiib berdaja upaja 'mengerah 
kan segala kekuatan melawan un 
tuk membebaskan diri daripada 
setiap mestjam penindasan dan 
atau pendjadjahan itu. 

Setiap perselisihan atau gerti 
kaia, diantara umat Islam jg di 
bua!2 karena maksud2 bukan 
agama ataupun perebutan kekua 
saan satu dengan jg lain, menu- 
rut musjawarah itu hanialah 
2kan berarii suatu azab daripada 
Allah Subhanahu w- Taala, dgn. 
akibat mendiadi sulit dan terha- 
langnja usaha besar tsb. diatas. 

Didalam menghadapi bentjana 
serang dunia ke tiga jang menu- 
"t pendapat permusjawaritan 

tu sangat mungkin akan terdja- 
4, seluruh umat Islam djangan 
serpihak kepada salah satu blok 
ang ada (blok barat atau blok 
“imur), dan untuk mewaris ke- 

ljajaan dihari datang seluruh 
meudjudkan 

  

ah se- ' 

21 Orang Tewas 
Dim Pesawat DC 
Jang Diatuh Terbakar 

Didekat Milan 
21 ORANG, termasak 17 pe- 

peumpang dan 4 anak buah, dika 
watirkan telah tewas ketika se- 
buah pesawat terbang penumpang 
D.C. 3 kepunjaan Italia djatuh 
dan kemudian terbakar dipuntjak 
gunung Giner jang berselimutkan 
saldju, jang tingginja 2.955 meter 
dari permukaan air laut, 99 mil 
udara sebelah Timur Laut kota 
Milan. 

Kini tengah dikerahkan regu2 
penolong untuk mentjari pesawat 
terbang jang telah dikabarkan hi 
lang itu. 

Perlu diketahui, bahwa 11 me 
nit setelah terdengar kabar dari 
Operator radio pesawat terbang 
tsb. jg mengatakan "kami dalam 
bahaja” dan "terdjadi kebakaran 
dikedua sajap kami”, maka ter- 
Gengarlah pula teriakan jg njaris 
mina pertolongan. 

Kabar2 terachir mengatakar 
bahwa hingga hari Minggu pag 
kabut “dingin jg tebal 'mengha 
lang2i regu2 penolong, (jg terdir 
dari carabinieri (polisi) dan Al 
pin (pesawat2 pendjaga gunung 
untuk ketempat djatuhnia pesa- 
wat terbang jg malang itu. 

  
Djuga sebuah pesawa! 
Jugoslavia. 

Berita dari Munich mengabar 
kan pula bahwa sebuah pesawat 
terbang bermesin dua kepunjaar 
Jogoslavia hari Sabtu telah djatut 
disuatu tempat 3 mil dari lapans 
an terbang Riem dalam badai sal 
dju. 

Pesawat terbang penumpang itu 
membawa 25 orang penumpan: 
dan 5 orang anak buahnja. Menu 
rut pihak polisi diantara jang te- 

      

itelah mengalahkan dua .negara |sesar — Satunja adalah djago Tau 

pura, akan tetapi 
telah digagalkan oleh 
tjenteng, 
oleh United Fress dari Singapura. 

Harian "Al. Ahram" mengata- 
kan, bahwa hari Minggu merupa 
kan hari besar agi sedjarah Me 
sir, karena. matahari akan meman “ 
tjarkan singrnja atas Mesir jang 
telah menang jang wilajah2n A4 di bersihkan dari agressor2. Mesir 

tan dan jang lain jang mengang- gap dirinja kuat sebagai Nero.— tulis harian tadi. .. 
Bahwa seluruh dunia menentang agressi merupakan' halaman iang - 

: sedjarah “PBB, 
kata harian tsh. 
Kemudia n harian? Mesir itu me ngandji in kepada rekjak supaja tetap waspada. mengikuti segala gerak-gerik serta rentjana? kaum imperialis serta agresso dan. min ta pula supaja mereka 1 emperhate tikan perbuatan? penjerbu Israel Jang selalu memperlambat penari kan mundur pasukan? bersendjata mereka darj semenandjung Sinai, 

    
    

     

    
Demonstrasi di Port Said, Setelah penarikan mana Pi sukan2 agressor dari kota Port Said sedjumlah besar penduduk: mengadakan demonstrasi 

paginja dengan menjerukan: ,,Hi dup Nasser!” dan »EHantjurlah Eden dan Mollet!” Para demon stran membawa bendera2 ' Mesir dan gambar? presiden Nasser Demonstrasi tadi sampai pada puntjaknja, Minggu Sorenia keti ka suatu detasemen simbolik dari 3 tentara Mesir berbaris masuk ko: ta tersebut. 5 Sana Pasukan2 polisi PBB h gu djuga menjerahkan 
an keamanan ke 
dan pasukan? p 
masuk tangesi2 
(Antara-UP). 

ari Ming 
pendjaga- pada polisi Mesir olisi PBB kembali 

mereka. 

  

. , 3 »Tjenting” Jg 
|£ Berdjasa 
Gagalkan Usaha Ban- 
dit2 Jang Mau Bongkar 
Konsulat Indonesia pi 

Singapura 
REBERAPA orang pentjuri « pada malam Minggu telah mene 

tjoba untuk membongkar brand: 
kas dikonsulat Indonesia di Singa 

pertjobaan itu 
seorang 

demikian dikabarkan 

Tjenteng tersebut, seorang In- 
dia, telah terbangun pada djam 
03.00 pagi sewaktu salah seorang 
dari pentjuri2 itu mendjatuhkan 
sepasang alat2 jang akan diper- 
gunakan untuk membongkar pin- : ea : was adalah 4 orang dari kelims Itu gerbang dan salah satu pintu slok sendiri jang berupa Djama-lanak buah pesawat tsb. Djumlar | dari gedung konsulat ts5 »tul Muslimin sedunia. seluruhnja jg tewas tak diberita. 7 . ng Untuk menjelesaikaa tugas2|kan. (Antara). Didalam peti besi konsulat igama “dan kewadjiban atas itu pada waktu itu terdapa uang "mat Islam sedunia jang sangat sebanjak 50.000 dollar Malaya 5 vesar dan penting itu, dan dgn,| 'angkah2 dengan semangat djihad jang akan dipergunakan “ unuk 'emikian memberikan sumbang fisabiliflah sehingga usaha terse- membajar para pegawai. Peti mn sebesar mungkin kepadal| but dapat berhasil. Demikian pe- besinja masih tetap “dalam ke- imumnja kemanusiaan. Hizbul-|ngumuman Pimpinan Pusat Hiz-|adaan baik. Demikian Unites ah berkewadjiban mengambil bullah. (Antara). Press, 4Antara). 

  

IPKI Dja-Bar Desak Pembentukan 
Suatu Nasional-Zaken-Kabinet 

DEWAN Harien IPKI wilajah 
Djawa Barat hari Minggu jbl. 
mendesak kepada Dewan Pimpi 
nan Pusat IPKI di Djakarta su 
paja segera menarik menteri IPKI 
dari kabinet sebagaimana telah 
direntjanakan  sedjak lama dan 
supaja segera mengadakan  kon- 
tak. ' dengan Presiden Sukarno, 
instansi2 jang bersangkutan serta 
mendesak agar : 

1. Seluruh Indonesia dinjatakan 
dalam keadaan bahaja: 

2. Presiden membentuk nasio- 
nal zaken-kabinet untuk djangka 
waktu tertentu dimana bekas 

Wakil Presiden Moh. Hatta tu- 
rut duduk didalamnja. 

3. Program kabinet harus di- 
susun setjara sederhana dan. ra- 
dikal jang mendjamin perbaikan 
keadaan dalam waktu jang sing 
kat, antara Jain: a. mewudjudkan 
otonomi seluas2nja dgn. segera, 
b. memperbaiki  setjara radikal 
lapangan sosial ekonomi, c, mem   

perlipat-gandakan usaha pemba- 
ngunan dan d. mengutamakan 
masalah keamanan dan hal2 jang 
bersangkutan dengan keamanan. 
Dewan Harian IPKI  wilajah 

Djawa Barat menetapkan putu- 
san tersebut. dalam rapat kilat 
hari Minggu jbl. berhubung dgn 
situasi negara sekarang ini, 

IPKI wilajah Djawa Barat ber 
pendirian, bahwa pemerintah jg. 
tjorak dan tjara kerdjanja seperti 
sekarang ini tidak mungkin dapat 
mengatasi keadaan jang sulit ini. 

Dalam pernjataan itu IPKI wi 
lajah Djawa Barat menerangkan, 
bahwa : 

1. Mengingat rasa ketjewa jg. 
sudah lama dirasakan oleh sege 
nap lapisan masjarakat hingga 
achirnja telah timbul  banjak 
usaha untuk mentjari djalan ke- 
luar dari kesulitan ini dgn tjara2 
jang tidak demokrasi, hal mana 
telah dibuktikan oleh golongan? 
tentara achir2 ini 

l 

l 

  

karena 
kepada tjara2 demokrasi jang Ia 
Tm 
ingat konstelasi kepartaian 

jah Djawa Barat jang diri 
hari Minggu jbl, ( 

2. Bahwa usaha tefsehnt dje- 
as berdasarkan ras a ketjewa dan 

kehilangan kepertiajaan 

setjara parlementer meng- 
U dan 

konstelasi parlemen pada dewasa 
ini jang, hanja didasarkan kepada 
suara terbanjak semata2: 

2. Tindakan sendiri2 dan tidak 
melalui saluran demokrasi itu me 
mang sangat berbahaja 
menimbulkan anarchie2 jg tidak 
mudah dapat diatasi akibat2nja, 
maka oleh karena itu perlu 
tjari djalan keluar sehingga rasa 
ketjewa dapat diatasi, sedangkan 
djalan jang akan ditempuh tidak 
akan menimbulkan begita banjak 
keketjewaan jang bis 
kan kehantjuran neg: 
merdekaan kita. 

karena 

di 

a menjebah 

ra dan ke- 

Demikian — analisa IPKI wilas 
'atakan 

Antara), 
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EXCI R N.V, 
Djl. R. Patah No. 36 Tilp. 

PERAN IIEL IL LIL LA IBLAII PA PAP 1 Ma ra AA 3 - : ti 
« 5 5 

TAnpa 
papa ga gampangnya, 

Pe PN aU 

4 REKLAME TAHUN BARU 1957. para DUKUN, para PANDITA, para PUDJANGGA, para ACHTI NUDJUM, para ACHLI ILMU GAIB, para ACHLI ILMU KE- . BATINAN, para KIJAI dan para ,ORANG TUA” lainnja, se- mua DIKUMPULKAN ILMUNJA !! 5 
dan TERHIMPUNLAH SERANGKAI (2 buku ba ISTL MBWA IN 0S ibn gia rena 

s2 buku lengkap 
BAN Rp. 30,— 

» Pusaka Guru 
Djati” 

(Primbon, Doa, 

Mantra Luhur) 

ISI BUKU, DOA MAN- 
TRA dan ILMU GAIB 
LAINNJA LEBIH DIPER- 
LENGKAP DAN DI 
TAMBAH, LEBIH ISTL 
MEWA DARIPADA BU 
KU2 JANG PERNAH Di 
TERBITKAN ! 

Jang penting? a.l.: GAMBARAN KEADAAN ALAM DALAM SATU DZAMAN : DZAMAN PANDITA, DZAMAN SATRIJA dan DZAMAN DEK: Manusia Indonesia kini sed di- dalam Dzaman jang mana ? BILAKAH TIBA SAATNJA BAGI NUSIA INDONESIA AKAN MERASAKAN KEMAKMIIL- RAN, TENTERAM dan PERTJAJA KEPADA KEWIBAWA- AN JANG SEPENUHNJA? Kapan dan BERAPA TAHUN LAGI?? KUNTJINING KESLAMETAN : Iehtiar supaja kelahi- yan lekas lahir, menolong orang pingsan, menunggu saat kematian, mentjari redjeki, berdjual afkah, menagih hutang,  Mentjari persetudjuan, main djudi, mengembara, menggempur mu- IANJA ADJI WIDJI: untuk "memperoleh ke- uhur, bidjaksana dsb. berdasarkan fjara dan jang harus dilakukan dim. kehidupan Suami-isteri/perz pituah warisan para leluhur, para Nabi dan para t jang mahir dalam soal itu dsb: KATURANG- .GAN WANITA: Maftjam wanita jang bagaimanakah jang ber- hati emas, besar redjekinja, sebagai seorang isteri jang member- | pertjintaan maupun rumah-tangga (lahir-batin). 
A: Dari semula 

PETIKAN KAWRUH KAMANUN 
Manusia Indonesia 

1995 Semarang, 

  

. 

  

G- 

dan pelbagai SIASAT 
APA SADJA, KAKI 

SIA TANGAN. Menjtjari pentjuri, 
Doa ek tirakat, Faidatun, Doa 
maling dan api), njirepi maling, Adji penolak durdjana, supaja memperoleh anak jang luhur Dembdak: nja, supaja isteri menjinta dengan sepenuh hati, antara ISTERI TUA dan ISTERI MUDA SUPAJA HIDUP RUKUN, mohon isupaja memperoleh anak, supaja kandungan lahir anak lelaki, Pengasihan, Puter giling dan masih berpuluh-puluh doa mantra aa Ia ilmu gaib lainnja, ir Brangg dikata hampir melajani segal cinginan setiap oran ahkan tepat untuk DIWARIS- KAN ANAK TJuTju! Na . 

Dihimpun mendjadi 2 buku (serangkai), Harga serangkai (djilid J dan. HT lengkap) semestinja Rp: 47,—. an tetapi, berhubung ikut menjambut TAHUN BARU 1957 maka HARGA REKLAME DIPERPANDJANG, jakni pesanan Pang aa Jana diterima mulai hari ini sampai tgl. 15 DJANUARI 1957 HANJA Rp. 30.—, sudah terhitung ongkos kirim Tertjatat. Terbit buku tgl. 31-12-1956, 
Diangan buang kesempatan jang sebaik-baiknja ini. PESAN DAN KIRIM POSWESEL SEKARANG D UGA, LANGSUNG KE- PADA PENERBITNJA. 5 ! f 

Usaha Penerbitan 

MURI As: 
DJL.. BITINGAN LAMA 36/Su., — KUDUS. 

SAN: Arti kita sebagai 
serta SJARAT2 UNTUK MENTJAPAI TUWA (kebatinan). RAHA 
DOA MANTRA LUHUR: 
Srabat, Sokibulkafi (menolak 

lengkap bosNe emkn 

NAN ALAKLKALALLBLAALBILIALKALKBALIEBLALKLBALKBAIKA LIL LK LKS LA Le AA AA XX XX 

—|Seluruh K.R.J.T. 
(Sudah Menjerah 
Keamanan Di Kali- 

| mantan Diharapkan 
Pulih Kembali 

KAWAT JANG diterima ,,An 
tara” Djum'at pagi di Bandjarma 
sin dari Kotabaru, Kalimantan 
Tenggara menjatakan, bahwa 
hari Kemis pagi tgl. 20 Desem- 
ber, Penguasa Militer Kaliman- 
tan Selatan telah menerima pe- 
njerahan anggota KRJT di Batu 
litjin. Sebelum penjerahan di Ba 
tulifjin itu, pada tgi. 18 Desem 
ber jbl. Penguasa Militer telah 
menerima penjerahan anggota 
KRJT di Brangas. Seperti pada 
upatjara2 penjerahan jang telah 
Ialu, terlebih dahulu - dibatjakan 
herita atjara oleh bekas koman 
Gan KRIJT, Ibnu Hadjar jang me 
Ingatakan, bhw penjerahan tidak 

21.20 Merjopat buRi Waoine bersjarat, hanja berdasar kesu- 
, : opa Uti in ENI ptt sa ta k 

deran. SP Moto Data dise-| diam hati semata-mata 
ling Genderan na 23,30 | Penguasa Militer Kalimantan 

(nga , j : “Iselatan, Overste H. Hasan Basry 

Mean en 1956: dalam sebuah pidatonja setelah 
Djam . ekawarna pagi. $ : , $ z ga:23 Orkes Herbic: Net5 Iaeug menerima penjerahan itu si 

Tionghga. 07,20 Rajuan bersama. | mengatakan, bahwa dengan ada 
d nja penjerahan di Batulitjin itu, 07,40 Didi Katfadi ga 13,10 

Ujon2 Mataram. 14,10 Ujon2 Ma : ierahan j ling achir L : 2 i jaitu penjerahan jang paling , 
Baak Kerabk YO Taun NN inaka praktis seluruh anak buah 

KKJT diseluruh Kalimantan Se 
gang kanak2. 1740 Orkes Gam- 
bang Kromong. 18,00 Pengadjian. | 

jatan sudah kembali kepangkuan 
kepublik Indonesia. (Antara), 

IL SIARAN RADIO R. 
SEMARANG, 27 Des. 1956: 
Djam 06.25 O. M. Bukit Sigun 

tang. 06.40 Orkes Melati. 07,10 O. 
K. M. Sagi. 07,45 Gending2 Sural 
baja. 13,15 Orkes Gambus. 13,45 
Lagu2 Sumatera. 14.10 Kwartet 
Teruna. 17,00 Gending2 Dolanan. 
17,30 Peladjar dan Sastra. 18,15 
Rajuan Sendja. 18,30 Ruang Pene 
rangan A. D. 18,45 Rajuan Sen- 
dja (landjutan). - 19,30 Hidangan 
ORS.- 20,30 Hidangan Suara Ke- 
lana. 21,00 Mimbar Islam, 21,15 
Dari dan untuk Pendengar. 22,15 
Pembatjaan Buku. 23,80 Penutup. 

SURAKARTA, 27 Des, 1956: 7 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07,10 

Genderan pagi (landjutan). 13,10 
Konsert Siang. 13,40 Dari lajar 
putih. 14,10 Rajuan Siang. 17,00 
Dunia anak2. 1740 Ruangan pe 
muda pemudi. 18,15 Pengadjian. 
18,30 Irama gembira. 19,30 Imbau 
an malam. 19,45 Mimbar Islam. | 
20,30 Langgam ' dan Krontjong 

18,15 Musik Ballet. 18,30 Njanjian 
Sendja. 19,40 Bunga Rampai Bali. 
20,20 Fragment Wajang Orang. 
21,15 Mimbar Islam. 21,30 Gema 
Lautan Teduh. 22,10 Kront 
dan Stambul. 23,00 Penutup, 

| DJAKARTA, 97 Des. 19565 
Djam 06.10 Bahasa 

  
jong 

ps Ion. 06.85 Langgam gembira. 07,10 
Rumpani dan Supardi. 07,40 Or- 

Singapura. 'kes Tjandra dll. 13,10 Biduanita 
06.30 'Orkes Suara Angkasa. 07,30 Malaya. 13,40 Sidney Torch. 14,10 
Orkes Studio Bandung. 13,10 Or Gamelan Sunda Studio Bandung. 
kes Kulintang. 13,30 Gamelan Ka|17.00 Peladjaran Njanji. 17.30 Sia 
'homan. 14,10 Kwartet Sudharno-|ran AP: 18,15 Petikan dari film 
to. 17,15 Kesenian Sunda Panggu |india. 18,35 Solis kita, 19,20 San 

tiswaran. 19,30 Mimbar Islami 
20,15 Irama Wals. 20,30 Seriosa 
Indonesia, 21,15 Ruangan Pendi- 

enutup. dikan Masjarakat. 21,30 O. H. Ha 
TJIREBON, 27 Des. 1956: Srat Bersama, 22,15 Orkes Kr, 

| Djam 06.10 Permainan accorde-Mutiara, 23,00 Penutup. 

  ..ngen Suara. 21,15 Orkes Gambus. 
2215 Orkes Kr. Irama Baru, 23,00 Pe 

   

| bahwa TT-IV- 

1 : xakat, sehingga disangsika 1 
2 mata" pentjaharian jang baru untuk kehidupan selandjutnja. 

Tawaran dari pihak - PPPKK/ 

   

  

PENERA 

    

wa TI-IV akan mendirikan suatu Kamp Penampungan 
bagi bekas tawanan2 SOB untuk daerah itu. Tindakan ini ada 
lah merupakan djalan keluar bagi soal : penjalurih bekas ta- 
wanan2 OB itu terdiri dari bekas anggota2 gerombolan dan bekas anggota Bn. 426, jang sudah lama terpisah dari masja 

ikan, bahwa mereka akan mendapat 

(Panitia Propinsi ' Penampungan) 
: mana 

| MUAT BARANG Kena DARI 
" SEMESTINJA. | rate 

E si $ po Utara dan Kalimantan, “ditolak 
| truck masing2 nomer Po Ne den alatan GKEN Aa ie bea ag "awt dan Oleh mereka dengan alaaga 

|H 5229 pada tgl. 21 Desember di tiadaan bakat untuk bertani. 

| Moh 

  

     

  

me
 
en
ab
ab
na
 

' Korban Kekatjauan Djawa Te-| 

ngah) agar mereka bersedia. utk. 
ditransmigrasikan ke Sumatera| 

On 

  1 Banana 1 jaan an - 

on Perhatian Para 
Pembatja ! 

Para Pembatja jg budiman. Dt 
a Dengan ini dipermaklumkan bahwa mulai 1 Djanuari 

1957 nanti, harga lengganan ,,Suara Merdeka” dipersa- 
makan dengan harga harian2 lainnja di Djawa Tengah : 
ini. Djadinja mulai 1 Djanuari nanti harga lengganan 
»Suara Merdeka” mendjadi Rp. 14,— (empat belas rupiah), 
belum termasuk materai, untuk Semarang dan luar kota 

Semarang. , 5 1 Ti 
Sebagaimana — para Jengganan maklum, selama ini 

harga lengganan ,,Suara Merdeka” adalah Rp. 12,70 untuk 
Semarang dan Rp. 13,70: untuk luar kota Semarang, harga 
mana adalah harga jang sangat rendah, bukan sadja untuk 
daerah Djawa Tengah ini, tetapi boleh dikata djuga untuk 
seluruh Indonesia. Jang demikian itu memang sesuai dgn. '| 
ijita2 penerbit harian ini jang “selalu mentjita-tjitakan pe- 
nerbitan harian jang baik, modern, tetapi dengan harga jg   "pelbagai tempat di Semarang lh ' Mereka jang oleh masjarakat 

ditempeli perbal karena an | 

Aa nan 2 Tang | telah memyjunjai mata  pentjaha 
. “rian tak perlu ditampung dalam 

SEMLUN TADI PAGI MENING- Kamp tsb. Dalan Kamp Penam 
GALKAN SEMARANG. an BE Saka aan 

Senen pagi jl. Semaun telah Pungan ani m pat ps 

wat terbang setelah beberapa ha. a ngetahuan dan kerochanian jang 
Ti berada di Semarang Ong Kerai Sangat. mereka bitunkka "untuk 

£ ke u mendapat ibuta: Kai MAN , 2 
2. han dari anak Tgl. 22 mendapatkan mata j entjaharian. 
Des, pagi ia menghadliri perte- Dan seiama itu akan diusahakan 

desanja dapat diterima, dan jang: 

kembali ke Djakarta Gengan pesa didikan mengenai ketjakapan, pe ' 

muan peringatan Hari Ibu dige- 
dung Kesehian, dalam mana 'ia 
djuga memberikan  sambutannja. 
Kemudian ja menindjau tempat? 
jang. merupakan kenang2an bagi- 
nja, jakni a.l. di Aloon2 Semg. 
dulu bekas tempat Stadstuin, ge- 
dung GRI Gendong, dirumah tem 
pat tinggal pak Moch Chasan di 
Kp. Suburan jakni tempat lahir- 
nda PKI ketika th. 1920, dan lain2 
tempat lagi. Waktu melalui tem 
pat pemberhentian taksi dan ope 
let di Aloon2, Semaun serbu 
oleh para sopir, Malam harinja ia 
berbitjara dipertemuan umum di- 
gedung Kwong Siauw Hwee Koan 
di Karanganjar Semg. sr 
Minggu pagi Semaun berziarah 

dimakam alm. Dr. Tjipto Mangun 
kusumo di Ambarawa. Sambutan 
rakjat di Ambarawa waktu itu dju 
ga memuaskan. Sesudah berziarah 
Semaun berbitjara dalam Suatu 
pertemuan jang diselenggarakan 
oleh Panitya Penjambut di Amba 
rawa, bertempat digedung Taman 
Siswa. Kira2, 1.000 rakjat mende- 
ngarkan pidato Semaun di Amba 
rawa itu. Penjambutan Semaun di 
Ambarawa itu dilakukan di Ba 
wen oleh panitya dan pemudi2 
serta pemuda2 jang bersepeda da 
ri Ambarawa. Disini Semaun di- 
kalungi bunga sebagai tanda ke- 
hormatan. .. 
Kembali dari Ambarawa Semaun 

mengadakan pertemuan dengan ka 
wan2 lama digedung Sasana Su- 
ka Semg. dan pada malam hari- 
nja sebagai atjara terachir di Se 
marang Semaun melihat wajang- 
orang Ngesti Pandawa. Dalam 
pertemuan2 tsb. ia membentang- 
kan pengalaman dan usaha2nja 
diluar negeri dalam memberikan 
bantuan untuk perdjoangan kemer 
dekaan Indonesia dan mengemu- 
kakan pula konsep ekonominja. 
Dalam pada itu ia pun selalu me 
njatakan terima Kkasihnja kepada 
Bung Karno Presiden R.I. jang 
bersama2 dengan rakjat telah ber 
hasil mengusahakan 'ia bisa pu 
lang ketanah air Indonesia dari 
Rusia. 

RESOLUSI GRT KELURA- 
HAN TEGALSARI. 

Rapat Perwakilan Rukun Te- 
tangga seluruh Kelurahan Tegal 
sari, Ketj. Semarang Selatan pada 
tgl. 9 Desember 1956 setelah mem 
b.tjarakan setjara luas keadaan 
perkampungan, djembatan?2. dan 
'djalan jang rusak, penarikan pa- 
djak djalan dgn antjaman oleh 
Kotapradja thd. penduduk, tidak 
adanja leiding umum dan tinggi- 
nja tarip leiding jg dapat membe 
(ratkan penduduk, maka dgn suara 
-bulat rapat memutuskan mendesak 
kepada Kotapradja 'Supaja setje- 
pat mungkin memperbaiki djem 
batan2, djalan jang sudah rusak 

air minum serta menghentikan pe 
narikan padjak djalan d 
man terhadap penduduk selama 
djembatan? dan djalan?2 jang ru- 
sak tsb. belum diperbaiki. weni- 
kian isi resolusi tsb.,  sedangkap 
sebagai ketua dari GRT Kelura- 
han Tegalsari itu adalah sdr. 
Sri Widjaya. 

MINTA LAGU SAMBIL AMAL. 
R.R.I. Semarang mengadjak ke 

pada masjarakat untuk beramai?2 
melakukan amal guna korban ben 
tjana alam dengan djalan memin 
ta lagu2 manasuka dari RRI, baik 

r, 

taan lagu2 itu bisa diadjukan dgn 
tjuma2, maka mulai tgl. 24 Des. 
sampai kira2 bulan Maret j.a.d. 
setiap permintaan lagu dipungut 
uang amal Rp. 5—, dan uang 
ini bila sudah terkumpul nantinja 
diserahkan kepada korban bentja 
na alam jang terdjadi dibeberapa 
daerah dengan melalui P.M.I. 

UANG Rp. 7100,— DISEROBOT. 
Beberapa waktu berselang, tas 
ari S. bin M. tinggal di Bulu- 
gemplak sewaktu naik sepeda 

motor di Pedamaran telah disero bot pendjahat. Ternjata didalam 
tas tadi terisi 
7100, —. 
ru-baru ini telah dapa 
Polsi 
tidak 
tetap 

  
t ditangkap 

seorang bernama .S. jang 
mempunjai tempat tinggal 
di Semarang. Ia mengaku 

terus terang menerima bagian 
uang sebesar Rp. 200— dari Di 
Mranggen jang. dikatakan telah 
menjerobot tas itu bersama 3 
orang lainnja jang kini belum 
berhasil ditangkap oleh fihak jg 
berwadjib. 

, diserbu” 

gn antja- | 

agar mereka mendapat pekerdja- 
an. 

| Bekas tawanan itu ditampung 
(disana untuk masa 4 bulan lama 
nja. Untuk sementara waktu 
kamp tsb. diselenggarakan oleh 
tentara sambil menunggu PRP 
KK sanggup membiajainja, Demi 
kian Penad. : 
Dalam rangka "tour of duty”, 

maka KSAD telah memutuskan 
untuk mengangkat Major Moh. 
Rifai sebagai Pedjabat Direktur 
Peralatan AD. | set 
Sebelum Major Moh. Rifai 

adalah Wakil Direktur Peralatan 
AD. Demikian Penerangan Ang- 
katan Darat. 

  

PANITIA PENDIRI PEN- 
DIDIKAN RAKJAT 

. TLOGOREDJO. 
Dengan mengingati' kurangnja 

Gedung2 Sekolahan, maka baru-ba 
ru ini beberapa organisasi Tiogo- 
redjo telah membentuk Panitia 
Pendiri Pendidikan Rakjat Tlogo- 
redjo. Adapun Susunan pengurus 
nja terdiri Gari sdr2.: Ketua I, II: 
Hardjomartono, Sumardjo: penulis 
I, II: S. Sukiman, S. Sukardi dgn 
dibantu beberapa orang Jain, se 
dangkan sebagai pelindung adala! 
sdr. Sukasmin. 

PEMBENTUKAN” POMG. SRN. 
BULU I SMG. 

Pada tgl. 16 Desember jbl. di- 
gedung GRIS diadakan pertemu 
an antara para guru SRN Bulu I 
dgn para orang tua murid jang 
dipimpin oleh sdr. Is. Hadiprano- 
to, Kepala Sekolah jang maksud- 
nja menundjukkan pentingnja di- 
adakan perkumpulan orang tua 
murid dan guru untuk bersama- 
sama membimbing anak2 mereka. 
Pertemuan tsb. menghasilkan ter. 
.bentuknja POMG dgn  susunar 
pengurusnja sbb.: Ketua I, II: 
sdr. Soegiarto, sar. Bigopranowo: 
penulis 1, II: sdr.2 R. Josodarso- 
no, nj. SB, Sumkahfie: bendahara: 
ia, Kalim dgn dibantu 2- orang 
ain. 

“ 

SEBAB? BUNUH DIRI. 
Beberapa waktu berselang 'per- 

nah dikabarkan tentang kedjadian 
bunuh diri jang dilakukan oleh se 
orang. njonja Belanda Indo jang 
tinggal di Peterongan Tengah 
(Lampersari). Lebih djauh menge 

inai itu dari fihak jang bersang- 
ikutan didapat kabar, bahwa se- 
Ibab2 sampai njonja itu berlaku ne 
'kad tadi adalah karena ia dituduh 
membuka gadai gelap jang kini 
isedang diselidiki oleh fihak jang 

erwadjib. Lk. 50 orang akan men 
jadi saksi dalam perkara terse- 

' dari hasil 
uang bunga itu diserahkan kepa- 
da nj. T. jang akan dituntut pula, 
arena ia adalah seorang jg men- 

djadi perantara. 

PENDJELASAN PERSATUAN 
SOSIAWAN SEMARANG. 
Berhubung dgn adanja pernjata- an dari.DPP Wanita Demokrat 

Indonesia Djakarta baru? ini jg |dimuat di Harian ,,Suara Merde- Ika”, maka DPP Persatuan Sosia- (wan Indonesia Semarang menjata- 
kan dgn tegas tidak membenarkan pernjataan dari DPP Warita De- mokrat Indonesia dan menerang- kan, bahwa Persatuan Sosiawan 
Indonesia Semg. berazas pada ra- sa senasib dari dan rasa setia ka wan, Setjara gotong rojong jang 
teratur untuk mewudjudkan mak- 
na Sosiawan, berdjiwa serta ber- tjita-tjita Proklamasi 17 Agustus 1945 dgn dasar Pantjasila dan ber tudjuan: menapung dan memeliha ra rasa dan djiwa persatuan .di- antara anggauta, mengisi djiwa Sosiawan dan melaksanakan sesua tu jang bersifat ekonomi dan so- sial dgn berorganisasi: memba- ngun dan memperkembangkan ra- Sa tanggung djawab sosial dan membantu usaha2 Pemerintah ke 

j De- 

  

ALAMAT SURAT? MFENGENAI . URUSAN TELEPON. 
Pihak instansi jang bersangku tan minta dikabarkan, bahwa su- rat2 jang mengenai urusan tele- pon hendaknja supaja dialamatkan kepada Kepala Kantor Gabungan Telepon Semarang. Selama ini banjak surat? mengenai hal tsb. jang dialamatkan kepada Kepala 

  ia aeeaaahahahahaena aa...) 

DAFTAR TTG. PENERIMAAN 
UANG SOKONGAN UTK JAJ. "DHARMA BAKTI RAKJAT” 

Dalam bin Oktober 1956. 
1, Inspecteur Djaw. Perdagang- 

an Luar Negeri Rayon IV Smg. 
Rp. 146,— 2. Bupati Sujoso Sema 
rang Rp. 5181,18. 3. Kantor Kawe 

  
danan Purwantoro (Solo) Rp. 14,75. 4. D.P.T, Terr, IV/Dipone 
z0ro Rp. Rp. 65,— 5. S. Purwo- 
dihardjo P.K.M. 4283/137 Magelang 
Rp. 944,— 6. Pit. R. 8. Pudjota- 
mono P.K.M. 4287142 Magelang 
Rpf 981,— 7. PKM. 404/239 Kla ten Rp. 952— 8 P.K.M. 419/133 Rp. 959,90. 9. Kepala Polisi Kab. 
Semarang-Salatiga Rp. 134,50, 10. Kho Joe Be Kalierang Banjumas Rp. 25,— 11. R. Soeroto Kartomo Penginepan Tjirebon Rp: 10 19. 
Kantor Polisi Kab. Blora Rp. 215,90. 13. Gubernur Djawa ' Te- 
ngah dari Pegawai Kantor Bea Tjukai Pekalongan Rp. 44,50, 14, D.P.D.A.D: Terrs IT/Diponegoro Rp. 87,50. 15. P.K.M. 433/242 Rp. 536,50. 16. P.K.M. 445/278 . Mage- lang Rp. 697,50. 17. P.K.M. 424/ 
138 Magelang dan Bat. Genie Pi AV Rp. “1059, 18 BR, IV/Diponegoro Semg. Rp3 Ola 19. P.K.M. 412/126 Tegal Rp. 444,17 20. Djuru Bajar G:B.T. IV Semg. Rp. 68,50 21. P.K.M, 401/116 Sem Rp. 1135,75. 22 P.K.M. 425/139 Gom bong Rp. 917,40. 23. P.K.M, 4327 Adm. No. 146 Purworedjo Rp. 1587,— 24, Zairdri Sambang 49 D Bajan Purworedjo Rp. 10,— 2bii P.K.M. 440/262 ' Magelang Rp: 1219,40. 26 P.K.M. 403/118 Ambara wan Rp. 520— 27. PKM. 403/118 Ambarawa Rp. 155,— 389 P.K.M. 137-252 Smj. Santosa Rp. 807,— 29 
P.K.M. 415 No. A 
813,50. .30 K, 

| 

din, 129 Smg. Rp 
M.K. No. Adm. 118- 403 Ambarawa Rp. 141,— 31, KM. K. No. Adm. 118-403 Ambarawa Rp. 141y— 32 Kantor Polisi .Kar, Pati Rp.-770— 33. P.K.M. 441/No. dm, 263 Bat. R. 01 -I-431 Slawi Rp. 1238,— 34, PKM 405 No. Adm. 119 Smg Rp. 904,90. 35. PKM 438/No. Adm. 254 Djokjakarta Rp. 688,15. 36. Djuru Bajar RTT Am barawa Rp. 40,50. Djumlah se- mua: Rp. 23678,50. 

Djwt. PTT hingga dengan demi- kian banjak surat2 jang ,,putar2 dulu” hingga segala sesuatunja tidak dapat . Giselesaikan dengan segera. 

  

maab Hadji 

djang Waktunja 
KEMENTERIAN Agama hari 

Sabtu mengumumkan, bahwa wak tu pendaftaran tjalon hadji un- tuk tahun 1956 tidak akan diper pandjang lagi, djadi tidak mele wati tg. 31 Desember 1956. Ke- 
pada jang berkepentingan diharap kan supaja segera menjelesaikan urusannja. Pengumuman tersebut dikeluarkan, agar djangan sam- pai ada orang jang berkepenting an merasa dirugikan atau ketje 

  

an atau tidak ikut mendaftarkan, 
jaitu mereka jang termasuk: 

a. Golongen rakjat umum, ter- 
masuk penduduk warganegara 
asing pada ketjamatan dan sede 
radjat dengan itu dan 

b. Golongan pegawai negeri 
termasuk. pegawai otonom,  ke- 
pala desa, Angkatan Perang dan 
pensiunan pegawai negeri jang 
dimaksud dalam  instruksi-bersa- 

   
     Bendahari Jajasan 

"Dharma Bakti Rakjat” 
(R. Hartono Hadipoetro) 

  

Pendaftaran Dje- 

Tidak Akan Diperpan- 

  

111.00 dan djam 15.00-djam 20.00. wa semata” hanja karena ketinggal ' 

serendah-rendahnja. 1 
: Tetapi perongkosan2 jang tidak »Stabiel” jang bahkan 

selalu ber-tendens menaik, menjebabkan kita tidak, kuat | 
lagi mempertahankan harga jang demikian rendah itu. 
Maka itu dengan hati jang berat sekali, mulai 1 Djanuari 
1957 nanti, kami terpaksa menjamakan harga . lengganan 
»Suara Merdeka” ini. sesuai dengan harga harian-harian di 
Djawa-Tengah laisnja mendjadi Rp. 14,— (belum terhitung 
materai) untuk Semarang dan luar kota Semarang. j 

»Harga Djawa-Tengah” ini toh masih terendah sendiri 
bila dibanding dengan harga2 dilain-lain kota di Indonesia. 

Kami mengharap para pembatja akan memaklumi 
kesulitan2 kita dan tidak akan berkeberatan dgn perobahan 
harga tadi. 

Terima kasih ! 
PENERBIT 

oole IR. 8 Disensur C. P. M. 
Menurut'K.M.K.3. Djakarta ,,IR.” Sudah 
Diperingatkan Beberapa Xaii — P.W.I. 

Djakerta Protes 

- 

»SUARA MERDEKA"       
  

BEBERAPA TULISAN jang seharusnja dimuat s. ksh 
R.” dalam penerbitannja hari Saptu, Satar nga Meja endpan, 
diangkat oleh anggota2 CPM jang datang pada Djum'at a- 
lam Aan redaksi harian tersebut. Dalam pada itu baik 
Menteri Kehakiman Prof. Mr. Muljatno maupun Djaksa A- 
gung. Suprapto Saptu pagi atas pertanjaan2 »Antara” sama 
sekali belur bersedia memberikan keterangan2 sekitar pena- 

hhtar Lubis oleh CPM pada Djum'at malam. - 

  

     

hanan Mochtar 
      

' Surat perintah untuk menang- 
kap Mochtar Lubis sudah lama 
dikeluarkan tapi penangkapan 
saru dilaksanakan Djum'at ma- | 
am itu. Penangkapan dilakukan 
leh pihak KMKBDR. Demikian 
xeterangan2 wakil kepala Pene: 
angan Angkatan Darat menurut 
F. Mendur. 

kasa PWI pada 
KSAD. : 

  

Menteri Kehakmia,, Prof. Mul 
jatno Saptu pagi diketahui me 
ngadakan pembMjaraan2 dengan 
Djaksa Agung Suprapto digedung 
Dewan Menteri di Pedjambon. 

Setelah selesai mengadakan 
pembitjaraan2 itu, Menteri Mul 
jatno atas pertanjaan2 ”Antara” 
'entang penahanan Mochtar Lu- 
bis, mengatakan, bahwa "ia be 
Jum mengetahui apa2 tentang itu 
dan baru sadja menanjakan soal 
tu kepada Djaksa Agung”. 
Djaksa Agugn Suprapto atas 

pertanjaan2  djuga mengatakan. 
“belum. d-pat memberikan kete 
rangan2 sekitar penahanan Moch: 
tar Lubis itu, karena soalnja be 
lum sampai kepadanja”. 

Keterangan2 jang didapat 
PWI “dari wakil kepala 

: Penad, 
Saptu pagi Frans Mendur da- 

'am kedudukannia sebagai ang- 
zota Pengurus PWI kring Dja- 
karta, menemui wakil kepala 
Penerangan Angkatan Darat Kap 
"en Harsono, guna menanjakan 
sekitar penahanan Mochtar Lu- 

Menurut pendapat F. Mendur 
rribadi, djika penahanan itu be- 
sar dilakukan diluar soal-soal 
cewartawanan, tentu PWI tidak 
bisa berbuat apa-apa: 

Mendur selandjutnja ' terang- 
kan, bahwa kepada Kapten Har- 
sono,. ia telah  menjampaikan 
andjuran untuk disampaikan ke 
sada KSAD, agar diadakan per 
temuan antara KSAD dengan 
semimpin surat? kabar: 2 : 

Setelah mengundjungi wakil 
kepala Penad .itu, Mendur pada 
Saptu: siang: merentjanakan me- 
pemui Komandan KMKBDR, 
Major Dachjar, untuk menanja- 

bis,. Peni redaksi harian Ikan sekitar pembeslahan sebagi- 
Indnnesia ya” oleh pihak Jan tulisan2/ berita. dalam harian 

CPM. : : . ILIndonesia Raya” Djum'at ma- 
lam, jang dianggap termasuk 
soal-soal pers. 

Pengurus PWI Djakarta dalam 
rapatnja tanggal 22 Desember, se- 
telah membitjarakan peristiwa In- 
donesia Raya jang telah disensor 
setjara preventif dan tiba2 sebe- 
lum s.k. itu terbit hari Saptu oleh 
anggota2 CPM, dan peristiwa pe 
nahanan .terhadap diri wartawan 
Mochtar Lubis oleh CPM pada 
tanggal 21 Desember, memutuskan 
utk menjatakan.dgn tegas dan ca- 
tegorisch. sbb.: 

,Sensor- jang bersifat preventif 
itu tidak dapat diterima - karena 
bertentangan dgn fasal 19 UUDS, 
Gan oleh karena itu PWI Djakarta 

| mentjela dan memprotes tindakan 
militer tersebut: penahanan ter- 
hadap Mochtar Lubis mendapat 
perhatian dan dalam hubungan 
ini PWI telah dan akan menga- 
dakan langkah2 pada pihak jang 
berwadjib utk  menjelidiki dan 
mendapatkan keterangan2 serta 
latar belakang penahanan  terse- 
but. tjara2 pertjobaan penahanan 
atas anggota PWI Mochtar Lubis 
dgn mempergunakan orang? ber- 
sendjata dalam pakaian preman ti 
dak dapat dibenarkan”. Demikian 
pernjataan itu. 
Dapat ditambahkan bahwa ha- 

rian ,,Indonesia Raya” jang ter- 
bit Saptu pagi menundjukkan be- 
berapa bagian jang kosong, jaitu 

satu bagian dibawah kepala 
»Mochtar Lubis dibawa CPM”", sa 
tu bagian ketjil dibawah kepala 
»Kabinet tak bisa atasi ledakan 
Sumatera Tengah” dan satu ba- 
gian luas dari kolom2 untuk ta- 
djuk-rentjana, jang mestinja ber- 
isi komentar berkepala ,,Silahkan 
mundur teratur”. 
Menurut keterangan »Indonesia 

eka karena copy2nja disita oleh 

Dalam keterangannja kepada 
pers setelah selesai mengadakan 
pembitiaraan dengan Kapten Hsr 
sono. F. Mendur- katakan, bah- 
wa dari Kapten Harsono ia men 
dapat keterangan setjara tidak 
resmi, bahwa penahanan Moch- 
tar Lubis Dium'at malam itu 
adalah lenas dari kedudukannja 
sebagai wartawan: menurut Kap- 
ten Harsono, - mungkin dalam 
hubungan gerakan? Kolonel Z. 
Lubis. 

  
« 

Penjakit 
.Nadjam" 

Menewaskan300 Orang 
Di iKalimantan Timur 
DALAM pertjakapan dengan 

»Antara”, bupati Subratajuda me 
nerangkan, bahwa residen Kali- 
mantan Timur memperhtikan be 
rita2 jang disiarkan oleh bebera 
pa harian di Kalimantan Timur 
tentang adanja penjakit ,,nadjam” 
di Long“Pudjungan, kabupaten 
'Bulongan, jang menjebabkan ham 
pir 3990 orang penduduk tempat 
tsb. meninggal dunia. Residen te 
'lah meminta keterangan lebih Ian 
|djut mengenai soal tsb. kepada 
ikepala daerah dikabupaten Bulo 
ngan, akan tetapi hingga sekarang 
belum diterima diawaban. 

    
Penjakit ,,nadjam” itu sudah 

lema berdjangkit didaerah2 udik 
pedalaman “ Bulongan, bahkan 
dalam tahun jang lalu beberapa 

puluh orang telah mendjadi kor 
ban penjakit tsb., tapi djumlah 

Dalam pendjelasannja 
penahanan penanggung djawab 
sk. Indonesia Raya, Mochtar Lu- 
bis, Major Bahari Effendi selaku (wakil Komandan KMKBDR mene 
rangkan kepada pers Saptu pagi, 

tentang 

korban tahun ini adalah djauh Bayan EP Mane ana, lebih besar. Penjakit nadjam me|Cpm mengenai beberapa pembe- ritaan dlm s.k. 
tapi pemberit 
bar ini masi 

rupskan punjakit jang agak aneh. 
Orang jang diserang penjakit itu 

»Indonesia Raya", 
aan dalam surat ka- 
h djuga tidak reda, 

  

merasa diri panas dan dingin, ke bahkan lebih mempertegang lagi mudian orang itu ingin mentje- Pan ajuga An dia dibawa Kn : 
a enga: an, burkan diri kesungai. Beberapa Binor, selandjutnja, bahwa saat sesudah itu sikorban  mene penahanan tersebut berdasarkan mui adjalnja. (Antara). surat perintah Komandan KMK BDR no. SP/R/022/19/XTT 56 ter- tanggal 21 Desember 

Dalam ha 
dak selaku 

1956. 
1 ini KMKBDR bertin 

Kk s » Pemegang Kekuasaan 
Militer” dalam keadaan SO. Pa- sal Gari peraturan SO membe- rikan. kekuasaan kepada Peme- gang Kekuasaan Militer setempat 
utk menahan, seseorang demi ke- pentingan ketertiban Jan keama- 
nan umum. 

KEDJUARAAN BILLIARD POB- 
SI 1956. 

' Bertempat digedung Ta Chung 
Sze Semarang, tgl. 23 s/d 26 Des. 
1956 dilangsungkan pertandingan 
kedjuaraan billiard POBSI jang 
diperdjoangkan oleh pemain2 
ulung dan kenamaan di Indonesia, 
jaitu Ong Kay Liang, The Kok 
San, Tan Ling Siang, Liem Tjong 

(Tong, I Thiam Hong, Gue Hong 
Liem, Kho Boen San, Ong Swie 
Podan So Thian Yoe. Tiap. hari 
pertandingan dimulai djam 9.20- 

Selain penahanan, pasal 11 dari peraturan tersebut memberikan hak pula kepada pemegang SO un tuk mengadakan sensor terhadap pemberitaan jang . dianggap dapat mengganggu ketertiban dan kea- 
Kini pertandingan? tadi masih manan umum berlangsung dengan hebatnja. Pa in tut ditambahkan bahwa dalam per ba Pr Mak tandingan tadi Tjoa Sie Lian ti Mochtar Lubis p dak datang, sedangkan djuara | kap ra th. 1954, 1955 ada ditangan The Demikian 

ok San, Dapat dit 
/ TRIDAJA — cIAD, | |Bahari Eff 

Tgl. 27 Des, dilapangan Stadion 
Semarang akan dilangsungkan per 
tandingan sepakbola antara kes. 
Trdidaja lawan CIAD Terr, IV, 

an jang diam- 
terhadap diri 
sarkan pasal? 

Major Bahari Kffenai. ambahkan, bhw Major TT adalah Komandan 
» dan karena Koman- BDR dalam 
sedang meiak ukan tu- 
aka Major Bahari dite-   

  

| kan 
bahwa. 

lil ia memberikan pesan singkat 
Ikepada perwira2 TT VI, supaja 
'Itetap was 1 
terpengaruh "propokasi dan berdi 
siplin sebagaimana mestinja. Rabu 
malam bertempat dikediaman. Pa 
nglima TT VI Kol. Abimanju sen 
diri, berk 

kah perte 

Jadakan dahulu itu da, sikap TT 

Tetap 

mengenai 

ber. jang 

Pimpinan 

Desember 

Negara. 
ag 

Abdulgan 
djungnja 

kan pada 

kan pern 

an ini, 

lam 
ali djika 

2. Men 
Mochtar 

merintah, 

buat pen 

lam nega 

terutama 

nanggung 

I wanita: 

oleh Sfard 
rebon dan 
N 
III wanita 
SMP Nege 

prija dan 
Tjirebon,   tapkan Sebagai wakilnja, 

Djuga Sumatra Ten 
man? Dari Peme 

MELALUI RRI Meda 
jang pokoknja menjatakan, bahwa k 
umumkan malam Minggu, Dikatak 

“ mempengaruhi keputusan jang telah 
tsb. kini. telah dibentuk suatu 
Ginting. Sebagaimana diketahui 

sementara panglima 'TT:I: Kol. Simbolon dari d 

ra TT VI. Belum diketahui apa 

aja dengan panggilan KSAD ke- 

” Antara” k : 
ngan, bahwa sebelum Abimanju 

Pernjataan P NI 
“Djawa Tengah 

Tak Bersalah 
BERHUBUNG dengan dikelu- 

arkannja : 

dikeluarkan pada tgl. 22 Desem- 

Besar P.N.I. Djawa Tengah jang 
telah berlangsung pada tgl. 22 
dan 23 Desember di 
dengan dihadliri oleh 39 tjabang, 
telah mengeluarkan 
bahwa setelah membahas pendje 
lasan dari anggauta Dewan Pim- 
pinan tentang laporan sdr. Rus- 
lan Abdulgani kepada 

tu keterangannja kepada 
Agung seperti dimaksud dalam ' 
statement D.P. PNI pada tg. 18 | 

ngambil keputusan : 

kan nama baik dari pemimpin? 4 

Mendesak ' 
Agung memberikan pendjel-san masing2 menguasai daerah2 
iang lebih luas tentang hatsil pe bi 
meriksaan perkara Sdr. 

dalam : Negara. : 
Je ajiaan NG, dikeluarkan tg. 

23 Desember 1956 dan ditandz 
tangani oleh sdr. Hadisubeno So teng, sedang dalam Dewan Ban- 

RAPAT kilat Serikat Perusaha 
an Suratkabar, SPS, jang diada- 

Desember 1956, 
bulat merasa 

nja penjensoran jang szkonjong2 
kepada harian ,,Indonesia Raya” 
pada" tg. 21 Desember 1956 oleh 
CPM, kira? pada djam 23.15 SPS 
menjatakan protes terhadap tinda Mahmud T.L. 

SPS tidak menjetudjui se 
bentuk apapun djuga, ketju 

daan perang dan darurat. 

malam Sari itu djuga, diam 21,15, KUDUS 
SPS. mengandjurkan 

alasannja, karena masjarakat da 

bahkan wadjib mengetahui sega 
la sesuatu tindakan pemerintah 

rekan Mochtar Lubis sebagai pe 

nesia Raya”. 

Sawerigading 

madijah Tjirebon. 
dan III prija masing2 dipe 

egeri Tjirebon. 

SMP Negeri II 
harapan wanita 
SMA/B Negeri Tjirebon, Malam fi- 

beberapa (nale itu di ikuti 

dan Indramaju. 

Badjak Laut Pilipina Di Kalimantan? 

-! Tidak MengakuiPu- 
tusan Kabinet Sabtu Jl. 

gah Tidak" Mengakui Pengumu- 
rintah Pusat—Dewan'Banteng 

Hadapi Segalu Kemungkinan . Sanggup | 

annja, bahwa k 
diambil oleh TT-I”. Diumumkan 

»komando Gadjah”, jang dikepalai 
s» putusan kabinet hari Sabtu malam 

mulai .tg.. 22-12 tanggungdjawab atas TT- 
Kol. Djamin Ginting. 

Abimanju- Sudah 
(Kirim, Pendjela- 
san Pada KSAD 
| MENGENAI Panggilan KSAD 

1 Selain itu diumumkannja pu-' 
la keputusan2 tentang SOB. Pe' 
laksanaan  peraturannja 'diserah- 
kan kepada ke-4 sub-territo- 
rium, menurut keadaan tempat 
dan waktu masing2. | 

Pengeluaran uang dari bank2 
kini dibolehkan seperti biasa, te- 
tapi untuk dibawa keluar daerah 

  

€ 

Sementara itu melalui RRI Pa 
: melawan 

pada, djangan mudah - 

tu istira 
2—,. tet 

umpul sedjumlah perwi 

dapat m 
muan itu ada hubungan 

perbesar 

2 goal mendapat ketera-     menerima surat panggilan KSAD 
Djenderal Major Nasution, maka KN 
beberapa hari jg lalu ia telah me an 
ngirim surat sebagai pendjelasan hankan 
tentang maksud pertemuan 'jg di kebiri 

  

dang diumumkan, bahwa pengu- 
muman2 dari lain2 daerah dan da 
ti pemerintah pusat di 
dianggap tidak ber'aku. . an ag 3 21 E tandingan Angova Ruslan laku ialah jang dikeluarkan oleh ne A egap . Ipenguasa daerah Sumatera Te- gawang 
ngah. 

g perwira TT-I malam Senin men 
Omando 'TT-I tidak mengakui kep utusan en 

eputusan pemerintah pusat itu ,,ti 

jabatannja sebagai 1 
1 berada dalam tangan Kepala Staf 

achir dengan angka (aah 
kemenangan Jugoslavia. Pada wak 

oleh . Herman u 
babak pertama setelah pertanding 
an berlangsung 6 menit. f 1 
pada menit ke 15 kes. Jugoslavia 

tandingan kurang 4 menit, 1 
centervoor Persidja Djamiat da- 
pat menggetarkan gawang Jugo- 

itu jang mendjadi pendjaga 

jang kelihatan kurang safe. 

   

  

  

    

jiarkan pengumuman, 

nja pula bahwa di TT: 
oleh Let. Kol. Djamin 
al. ialah, memberhenti 

panglima TT-I | 

  

   

   
(RUNNGR UP DJUARA OLYMPIC 

MENANG LAGI 4-22. 
Runner up djuara Olympic Mel 

Selasa sore kemarin telah melang 
pertandingan sepakbola P3 

achir. dis Djakarta selama . 

Nnuaau Nie Manution, sa tidak boleh lebih dari Rp. 2000, bourne kes. Nasional Jugoslavia, 
anis Mnlonei Abimanju, sesaai sedang pengiriman uang keluar sungkan 
Isehelum berangkat hari Kemis| negeri dilarang. jang ter 

kundjungannja di Indonesia dgn 
kes. Persidja jang ber- 

untuk 

hat kes. tamu itu leading 
api goal pertama ditjetak 

Pattypelohy dalam 

Tetapi 

entjetak goal, hingga ang 
ka menundjuk 1—1 dan 3 menit 
kemudian fihak tamu. dapat mem 

kemenangan tadi men- 

Dmna: Mon masing, jan Sa aa ra | , 
ida ah, yr x membitjarakan persoalan Jainnja. kes. Jugoslavia dapat mentjetak 

sewaktu per- tetapi " 
maka 

lagi, 

hingga angka berobah 
i 4— dan tetap diperta- 
sampai pertandingan tsb. 

Menurut reportase RRI Djakar 
ta langsungnja pertandingan itu VI chususnja. Selain dikirim ke penuh semangat. Beberapa menit pada KSAD, surat pendjelasan sesudah pertandingan itu dimulai ita kabarnja dikirim pula kepadaf « Persidja dapat mengimbangi ke- IPersan,  Menteri/Menteri Pn KOL, SIMBOLON, kuatan laga, jang pada umum- hana Parlemen. (Antara). nja menurunkan pasangan jang hanan dan 2 Ng ( 5 terdiri dari pemain2 tjadangan. 
Tetapi“sekalipun denfikian mereka 

3 tetap unggul dan 
Djakarta tekanan? ber: : 1 
Jang ber Tjiang cs. Dalam babak ke IT per 

dapat memberi 
at pada garis Him 

berdjalan makin seru. 

Persidja adalah Hehanusa 

  Keterangan Let.-Kol, A,' 
Husen tentang ”peme- 
rintahannja.” 

Seterusnja dalam keterangannja 
hari Minggu kepada pers di Pa- 
dang sebagai ,,ketua pemerintah 
daerah Sumatra Tengah” Let-kol 
A. Husen menerangkan, bahwa 
tindakan? jang telah berlaku di 
Sumatra-Tengah adalah terlepas 
sama sekali dari saran Presiden 
untuk mengubur partai2, lepas 
pula dari peristiwa Zulkifli Lu- 
bis dan Angkatan Darat, reshuf- 
fle atau pembubaran kabinet dan 
sebagainja. 

Let.-kol.. A. Husen mengata- 1956,. konperensi -me- (Kan, bahwa dia didalam mendja- 
|lankan pemerintahan 'ini didam- 
pingi oleh Dewan Banteng, Ba- 

statemen Djaksa Agung 
Ruslan Abdulgani jang 

ini terg 
lalu, maka Konperensi 

nja bah 

kemung Semarang batnja. 

pernjataan, diminta 

Dewan 
mengenai segala sesua- 

Djaksa 

ngatkan   
ot 

nunggu 1. Kebenaran atas” kejakinan dan Penasehat Ahli, Badan Pe- 'rintah pusat. 2 Dewan Pimpinan tentano” tidak ikehat Politik, staf 'militer, sipil, Pengiriman uang keluar salahnja Sdr. an San, keamanan, koordinasi dan ' team daerah dilarang. 8 5 Diana jaNr PN an assistensi. Mengenai soal keuangan dika- gedjala dalam Negera kita jang takan, “bahwa. penganan MANA dengan sengadia mau mentjemar Pama an ea “elok , peng: uang 

iadakan antara dia dgn pimpi- 
Djaksa nan territorium II dan Alri, jang 

Djam 
dan kepulauan Riauw. Dika- 

bahwa pihak  territo- 
rium II telah menjatakan kesang- 
gupannja untuk memberikan ban: 
tuan moreel dalam melaksanakan 
keputusan reuni ex-divisi Ban- 

agar 

Ruslan takannja, 
i demi dapat  didjun- . 5 5 dengan tinggi kepastian hukum g hui 

gangan 

  

  

kas atau lambatnja penjelesaian 

tah Pusat sendiri. Ditambahkan 

Banteng 

Untuk setiap penjelesaian akan 

annja jang betul-betul dari Pe- 
merintah Pusat. .,Kita sudah ke- 
njang dengan diandji2”, kata Hu 
sen, jang 

sasi jang dikeluarka 
achir tahun, 
kembali 

Mengenai keputusan reuni 
katakan, bahwa: realisesinja: 
dak akan dilakukan « 

keluar daerah dilarang. Ora ht 
bepergian keluar daerahnja hantu Es 
diperkenankan paling ba em 
bawa Rp. 5.000.— 
uang jang ada didalam 
dan kantor2 pos sedang di 

neratjanja. Untuk mendjaga 
djangan sampai djalannja perda- 

penindjauan lebih landjut. Dar 

antung daripada  Pemerin 

  

wa dalam hal ini Dewan 
- siap menghadapi segala " 
kinan jang mendjadi aki 2 

kan djaminan pelaksana. 

selandjutnja  mengi- 
betapa banjaknja otori- 

kan baru pada sehingga perlu di- 
kan lagi ke pusat. Fc 

  

      

  

    

    

  

    
1 1 engan 1 tes penjelesaian den peme- 

njak mem 

engawas 
       

in 1 

opname untuk 

terhambat akan dilak 

  

   
     

  

srowerdoio atas selaku ketua si teng akan didudukkan pula wakil |semua uang penghasilan kantor2 dang Konperenesi Besar PNI Dja dari kedua angkatan itu. pos, bea & tjukai, padjak, perus wa Tengah. Mengenai penjelesaian dengan|Sahaan2 negara dan sebagainja Pemerintah Pusat: dikatakan akan! tidak akan dikirimkan Se-senpun SPs p dilakukan dengan segera dan le kepusat. (Antara) Ae rotes : 
Sensur ,,IR" DA ye eamneenaneennanna 

hari Sabtu pagi tg. 22 5 ni (lengan suara ' JOGJAKARTA SOLO 2 r perlu mengeluar- | «| Rp. 388.200— UNTUK PEMBA- Sg jataan sbb.: i SUSUNAN DPD. BANTUL DAN | NGUNAN DESA. & 5 1. Berhubung dengan terdjadi- ' KULON PROGO. Dalam tahun 1956 ini Pemerin Susunan DPD Peralihan kabupa 
ten2 Bantul dan Kulon Progo, jg 
belum lama berselang disjahkan 
bleh Bupati setempat adalah sbb: 

Kabupaten Bantul terdiri dari 
(Masjumi), Wido- 

Jjomartono (PNI), Sukemi (PKI), 
Hasan Talobi (NU) dan Nj. Pro 
djodisurjo (PNI), Djliteng Dir- 
djowijono (PNI), Muh. Martoat 
modjo (Masjumi), Sudarman No 
tosiwojo (NU) dan Nj. Sratinah 

genai penahanan rekan Widisuprapto (Gerinda). 

Lubis oleh CPM pada 

karena pada  azasnja Beuuan 
nsor da 

telah diundangkan kea- 
133.700. 

Perlu 

tsb. ber 
KARENA DIADJAK POTREK pati 

TIDAK MAU.... 
mem-  Menjambung berita tentang per- 
“dan istiwa pembatjokan terhadap se- 

orang wanita disetasiun bis Kudus 
pada tgl. 19 Des. jl. lebih landjut 

» dapat dikabarkan bahwa wanita 
- jang mendjadi korban  pemba- 

tjokan itu adalah bernama Tumi- 
nah. Adapun jang melakukan pem 
batjokan itu jakni Djamasri ada- 
lah bekas suami Tuminah tsb. Se- 

»Indo- pandjang keterangan, suami isteri 
itu pada pagi harinja setjara res- 

kepada pe- 
supaja segera 

gumuman dasar 

ra demokratis, berhak 

'kan, 
|dungan , 

mengingat kedudukan dibuka 
na 

“hn djawab harian 
Ea 

  

Tn 5 mi telah bertjerai. Sebelum 'Tu-,itu sendiri, sedang guna memba Demikian diumumkan oleh minah pergi meninggalkan Dja-/ngun bendungan itu telah dihabis "SPS. (Antara). masri, bekas suami itu meminta ,kan uang Rp. 48.000,— untuk bersama2 bergambar (po-| Kabar selandjutnja menjatakan trek) sekedar ' untuk kenang?an, (bahwa pembukaan/peresmian ben- IJIREBON . tetapi perrointaan ini ditolak. Man an an HN djadi itu : 2 rena tolakan ini Djamasri lalu ma akan diselenggarakan sedemikian BINTANG2 PELADJAR rah dan “ketika melihat Tuminah|rupa, jang mana akan diadakan Dalam malam finale pemilihan Sedang antre. kartjs "bis lalu dk upatjara dan pesta setjara besar? Bintang2 Peladjar daerah Karesi- jatjok sebagaimana telah dikabarjan dengan mengundang dari wa- genan Tjirebon Jang dilangsung- kan. e kil2 instansi pemerintah, orang2 aan, Hen mr aa di Ka Sana jang bersangkutan dan lainnja ja g ela eluar ' sebagai 
i. Pula diffingi deng: djuara I prija: Benny dari SGA TJILATJAP 3 matjam fertina aan Meera Tjirebon dan djuara. KKPALA DAERAH TJILATJAP hiburannja. edy dari SMA. Moham MINTAUANG Rp. 109.000.— Patut” diketahui, bahwa bendu Djuara ke II” Residen Sadono diperbantukan (ngan ,,8IDOREDJO" ini adalah gang 

Negeri II Tji- 
djul Arifin SMA/B 

pada gubernur Djawa Tengah me 
nerangkan, bahwa baru? ini te- 

r lah diterima surat dari kepala Djuara II dan daerah Tjilatjap jang isinja per 8 oleh Nugraha mintaan uang “Rp. 109.000.— un ngan dan Hetty tuk : membajar kerugian pindjam “Tjirebon. Djuara an padi dari rakjat kepada pabe Tuti. Sutiasmi rik9 beras jang bersangkutan di 
daerah itu. 

oleh 7 peserta . Oleh residen Sadono dikatakan, 1 peserta wanita dari bahwa kepala daerah. Tjilatjap Kuningan,  Madjalengka untuk meringankan beban rakjat 
nja di 6 ketjamatan telah memin 
djam 129.000 Kg. padi untuk didia 
dikan bibit dari pabrik? beras ts 

an SMP ai 
terbesar a 
tan Djua 
rakjat. dipegan 

ri Kuni 

datang, 
»Kamanu 

didesa 
Klirong 1 

tah Daerah 
(Solo) telah m 
uang sebanjak Rp. 338.200, guna 
pembangunan desa bersama dan 
desa sendiri jang masing2 men- 
dapat Rp. 126.800,— untuk pemba 

guna pembangunan d 
Mendapat autorisasi 
desa masih mengusat 
ha sebanjak Rp. 

nja Pemerintah Daerah Kab 
ranganjar 

Karanganjar Rs. 

DJUANA 
BENDUNG 
AKAN SEGKRA DIBUKA, 

Dari pihak resmi 
bahwa tidak 1 

'sa Trimuljo, Djuana, 

telah 
gan air jang dimaksudkan diatas 
u adalah usaha rakjat 

baru satu2nja bendungan ai 

KEBUMEN 
PERHIMPUNAN 

SAN”e AKAN MENGADA-: 
KAN PERTEMUAN, 

Pada tgl. 29 s/a 31/12 

kan pertemy 

      
        

  

        TB “, Ae - 
Es 

TENjua 

Kab. Karanganjar 
endapat autorisasi 

   
bersama dan Rp. 261.400,— 

esa sendiri. 
sebanjak. itu 
klakan tamba 

70.800,— dan Rp. 

diterangkan bahwa ada- 
Ka 

autorisasi 
usulan Bu 
Singaloara, 

mendapat 
dasar atas peng 

»SIDOREDJO" 

  

diminta kabar 
ama lagi ben 

air,SIDOREDJO" dide- 
akan segera 
Sebagaima 

kita kabarkan, bendu- 

dengan resmi. 

“didesa   
jukan2 sebagai 

r jang 1 2 etjama 
jang diusahakan oleh 

didalam daerah K 
na, 

» KAMANUNG- 

jang akan 
kebatinan 

akan melangsung 
an bersama (kongr 

Djatimalang, Ketjamata 
daerah kabupaten Kebu- 

perhimpunan 
ngsan” 

  

  
  

“ma Menteri Agama dan Menteri 
Pn mana selandjutnja diberi-|men. Pertemuan tsb jang terpen- 

n aG0ri $ 5 Ka 1 j , 1 an kepada para tani jang ber|ting menerima dan mendengarka 

b aa Negeri No. 7/1956 ajat SEDJUMLAH kurang lebih 40 hak kepolisian menerima kabar kulirang. "Menurut berita jang di sangkutan. peladjaran?2 jang diberikar Sten 

Bj 2i orang gerombolan jang tidak di entang pendaratan orang2 jg ti- sampaikan pada pihak berwadjib, Karena daerah itu sering men! Ki Djuru Judoprajitno, antara lai 

4 kenal kesatuannja telah melaku- (dak dikenal itu, segera dikirim- mereka itu mempergunakan  baha dapat gangguan gerombolan, ma mengenai, peladjaran tjara? me SU 

Ta " "kan pendaratan dgn tiga buah pe kan beberapa or ng anggota po-|sa tagalog (Pilipina). Seperti dike ka bibit tsb. terlantar tidak di-jngembalikan diri pribadi (muliha- 

Ii PDA ang PA i, rahu dipesisir Labuan Merapat se |lisi menudju tempat: tersebut dgn |tahui pada tahun 1954 pernah pula urus, karena rakjatnja terpaksa kan sarira pribadhi. Djawa Red.), 

$ usus utk, nara 1956 a belah Selatan Tandjung Mengku- mempergunakan motor tempel ke- bahagian ketjamatan Talisajan di mengungsi sampai berbulan-bu- | Djuga diadakan — tanja djawab 

SEMARANG, 24 Des. 1956. lihat. Sebagian diantara mereka (punjaan Assisten Wedana Sang- serang oleh badjak2 laut penjelun lan lamanja dan achirnja bibit ' usul? dl $ f 

24 karat: djual ......... Rp. 48,— bersendjatakan pistol, dan sendja | kulirang, £ dup dari Pilipina jang mengakibat jang telah ditanam itu semua" Pertemuan tsb selain diktmaju 1 

beli... Rp. Aib ta api lainnja. Demikian pemban Badjak laut singgah dikam- | kan kerugian harta maupun djiwa. rusak. ngi oleh anggauta2 atau murid-mu 

22 karat: djual Pepe EN AA »Antara” jang sedang melaku pung Manumbar, Menurut kalangan resmi, keti- Untuk membajar kerugian Kepe,.rid dari perhtapunan &,Kamanung 
Rp. 42,50 kan penindjauan kedaerah Sang- Sementara itu dalam minggu? ig|ga buah perahu itu besar kemung da pengusaha2 pabrik beras itu, san” ditiga dihadlif para unda. 

' kulirang memperoleh — keterangan |lalu, tiga buah perahu jang tidak |kinannja adalah — perahu badjak maka dimintakan Kepada guber. ngan, jang umumnja terdiri para 
dari kantor polisi sub wilajah|dikenal dgn berpuluh2 orang leng|laut jang hendak membadjak di- nur Djawa Tengah. ' ahli. kebatinan. Patut diterangkan 

uda Sangkulirang (Samarinda). | kap dengan sendjata api telah daerah pesisir Kalimantan Timur Soal ini oleh residen Sadono te bahwa, perhimpunan kebatinan 

Mara Pendaratan ini terdjadi pada |singgah dikampung Manumbar jg|jang kurang kuat pendjagaannja. lah dimintakan perhatian sepenuh | »Kemanungsan"” tsb berpusat di 
semarane oo Awal bulan Desember, Setelah pi-Jterletak didalam ketjamatan Sang | (Antara), .nja dan pemerintah pusat, Djakarta, 
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likan—Rakjat      
   

  

      

brigade ke-19. 

kan di Port Said. 

8: Pedioang2? sivil Mesir di :P    

& 

     

  

mlah besar serdadu @ntuk 

tak berhasil menemukannja. 
"Wartawan UP merigatakan bah 

wa pembebasan uken M 
house ini dilakukan ai 

“ngan penarikan kembalr pa- 
sukan2 Inggris-Perantjis. - 

Meorhouse ditangka po! 1 pe 
Jicang2 Mesir waktu da" sedang 
memimpin sebuah patroli dida- 
lam kota. Ia mengendarai se- 
buah mobil, jang diberhentikan 
nja waktu melihat sekolompok 
orang Mesir jang ditjurigainja. 
Wak'u mereka sedang ditanj 
sekonjong-konjong mereka sergap. 
opsir Inggris ini . dan merebut 
pestolnja, jang kemudian mereka 
todongkan kepada. Moorhouse 
angkat tangan lalu dilarikan. 

Sesudah peristiwa ini, koman- 
dan pasukan? Inggris-Perantjis, 
Stockwell, mengantjam gupernur 
Port Said bahwa apa b'' - Moor 
house..tidak dikembalikan, maka 

   
    

      

leninge 
Let. Moorhouse ) 

udjuan mb 
IS/Perantjis hari Sab tu telah seleszi ditarik dari Port Said setelah 47 

    

     

: 
lekukan penggeledahan2, mereka | 

(IHian memakainja untuk memak 

- Stockwell mengutjapkan kata2 

| Waktu 
(menggulung kawat2 
imemisahkan daerah jang didudi 

  

   
   g Ditju 

galkan Port Said 

    

He Pasukan polat PBB (3 
g meninggalkan Port Said adalah | 

e ris Anthony “italetnan II Ingge 

Ibrang2 tawanan Mesir akan di- 
arikan ke Inggris. 5 

Letn. Moorhouse,  ke- 
5 muka pengadilan mil. 
Sebeluia pinake Mesir. membe- 
askan kembali Moorhouse, djen: 

jada pers, bahwa  Moorhouse 
(kan. diseret kemuka pengadilan 
nili.er Inggris, karena ia: ,,Ab- 
en: mengendarai jeep 
'engawal,  pestolnja sampai di 
ampes orang2 Mesir'jang kemu 

a Meoorhouse”. 

Pk .h seorang -apsir polisi 
5S. “aiGaporkan bhw ia telah 

Jmeibat Moorhouse dalam keada 
(«1 sea-t-walafiat, ditangan orang 
orang Mesir, 
Sementara itu bunji bedil dan 

senapan " mesin mengumand: 
diangkas., berbarengan dengan bt 
nji lontjeng geredja pada hari 

    

      

   

  

   

    

  

    

  

    
   

     Minggu waktu rakjat Mesir ber 
Suka-ria, karena pasukan2 Ingge ris-Perantjis telah ditarik kemba 

seluruhnja dari wilajah Mesir. 
polisi dan pasukan? 

berduri jg 

   

  

      

         
       
     

    

     

   
    

   
    

   ki Inggris dari wilajah Mesir 
lainnja:. dilepaskanlah tembakan tembakan keudara sebagai .ct“n- da berachirnja pendudukan pas 

         

  

  

  

     

  

   

            

   
   

   

  

P Pengonihira Ria—Mesir & PBB 

  

: dibawah perlindungan pasukan uda 

kini telah diketahui dim keadaan selamat, demikian diumum 

(era) Stockwell menerangkan ke- pat mena pintu gerbang teru- 

    
   
    
     

     
   

    

    
    

     
    

    

       
   

    

   

tanpa) 

pada hari Sabtu diangkat men- 

'mander Abdel Latif Bagdadi dan 
demikian diserahi 
ngunan kembali kota Port Said, 
Map eoujaran ganti kerugian basi 

bat agresi Inggris dan Perant''s ' 
dan ia mendapat 
fouh untuk mengeluarkan dekrit2 

oinggalkan Mesir telah diberang 

orang anggota .pasukan2 polisi ! 
| PBB dipusatkan antara.kota Port |: 

dadu Inggris jang menunggu ke- 

  

1 berlaku sebagai pendjaga. 
rigadier Harry Gema ko 

ny - Moorhouse, jang ditjulik 

kan2 agressor selama 48 hari. 
| Barisan pemadam api menaiki 
patung Ferdinand de Lesseps jg 
sangat besar dengan tangga un 
tuk menurunkan bendera Ingge 
ris dan Perantjis. : 

Dari atas patung lu orane da 

Z. 
Mesir mengangkat  se- 

5... W 
Bena 

Dukungan 

pergi ke Medan, karena perhub 
JeB NU, K.H. Bisri dil, Menteri2 NU dan sebagian dari frak 
|si2 NU dalam Parlemen. 

Kapal Dgn Te. 
naga Matahari 
Mungkin Dapat Dibuat 
Dikemudian Hari '— 
Kata Kepala Biro AL 

Amerika 
KEPALA BIRO kapal2 angka 

tan laut Amerika pada hari Sabtu   orang menteri 
S Port Said. 
Sementara itu radio Kairo 

inengumumkan bahwa wing com 
mander Abdel Latif jang men- 
djabat menteri agraria dan pe- 
rantjang negara Mesir berdasar- 
kan dekrit presiden Mesir Nasser 

urusan 

djadi menteri urusan Port Said. 
Diterangkan bahwa wing com 

tugas pemba- 

iwa dan milik jang hilang a i 

kekuasaan pe- 
NASKAH PENGOPERAN PEMERINTAHAN 

DI SUMATRA-TENGAH. 
Diatas adalah gambar dari naskah resmi pengoperan pemerintahan 

dan perintah2 guna melaksana- 
kan tugasnja tersebut. 
Perlu dikemukakan bahwa pa antara Gubernur Sumatra-Tengah Ruslan Muljohardjo dengan | sukan? Perantjis jang terachir me pimpinan Dewan Banteng Let.-kol. Achmad Husein, 

KSAD Rundingkan Tin 
.dakan' Selandjutnja 

katkan dari Port Fuad. Ketika 
»Operasi Harridan” jaitu penari- 
kan mundur pasukan2 Inggris 
dan Perantjis dari Mesir, mentja 
»ai babak terachir kira2 2.000 

Mengenai Persoelen Di Sumatra Tengah 
| Dan Utara—S$SKAD Rumuskan Sikap Baru 

MINGGU MALAM dirumahnja, KSAD Nasution me- 
"ngadakan rapat dengan beberapa perwira SUAD, diantaranja 

Said dan kira2 1.200 orang ser 

rangkatannja dipelabuhan kota 
. Menurut seor.ng opsir PBB 
san penerangan di Port Said 

pat, 

meramalkan di Washington, bah 
wa angkatan laut pada suatu hari 
akan mengambil kekuatan ' mata 
hari untuk penggunaan  dikapal 
laut. Albert G, Mumma, kepala 
biro tadi, katakan, bahwa dia 
tahu lebih dahulu, bahwa kekua- 
tan matahari itu merupakan pe- 
nemuan tenaga dilapangan tehnik 

s jang baru setelah tenaga inti, 
Dia menambahkan, bahwa ang 

katan laut mereka kini sedang 

mengikuti pengalaman jang hing 
ga kini masih terbatas dalam ke 
kustan mataha'i dengan perha- 
tian jang besar dan berpenda- 

bahwa kekuatan itu mem- 
buniai ,,potentialiteit jang sangat 
besar”. 

Waktu ditanja didalam konpe. 

P-ensi pers, apakah dia dapat me 
remalkan, bahwa angkatan lau! 
akan mempergunakan kekuatan 
matahari itu, Mumma mendjawat 
ien tegas: ,,Kami jakin, bahwz 
'tu akan dipergunakan”, : 

Kekuatan matahari telah dipes 
sungkan untuk pertjobaan bagi 
nesawat24 telpon jang ' memakai 
se! di laboratorium2, dan baru2 
ni dipakai utk lin? telpon di 
'esa2 di Amerika, dinegara ba- 

  

au Tata AN 

ykan T 

Sumetra Tgh . 
Moch Noor Tidak Jakin Simbolon Dapat 

1 PADA WAKTU berita ini dibuat, pemimpin2 NU jang 
“Jada di Djakarta, karena tidak dapat pergi menghadiri Mukta 

mar NU di Medan, mengadakan pertemuan. Apa hasilnja be 
. Ilum diketahui. Sebelum pertemuan itu dimulai, Moch. Noor 
Idari fraksi NU dalam Parlemen menerangkan kepada ,,Anta 

ra”, bahwa selain dia djuga banjak lainnja jang tidak dapat 

  

dakan' Di h Dan Utara 

  

Masjarakat 

ungan terhenti, Al. staf Sjurijah 

Mengenai kongres NU atas per 
Itanjaan ia menjatakan, bahwa 
langsung atau tidak langsungnja 
kongres tsb. tergantung pada su 
asana di edan. 

| Apabila dapat didjamin adanja 
kebebasan dan kemerdekaan ber 
bitjara dll.nja, demikian dikata 
kannja, tentunja kongres dapat 
dilangsungkan. Akan tetapi apa 
bila tidak demikian halnja, ten 
tunja para kongresis Japat me- 
ngambil sikap jang lain. 
Mudah2an Tuhan tetap melin 

dungi kita, sehingga para kongre 
sis akan tetap bidjaksans meng 
hadapi suasana “sekarang jang 
sangat mendadak itu. Saja ber- 
do'a para kongresis tetap iman 
dan tenang, tidak terpengaruh 
oleh suasana ,,peristiwa Simbo- 
Ton 
Demikian Noor jang tambah- 

kan: Saja tidak jakin, bahwa tin 
dakan Simbolon akan mendapat 
dukungan dari masjarakat, bah- 
«an reaksi akan timbul dari sege 
nap lapisan masjarakat jang ma 
sih tetap thoa'at pada pemerin 
ah Republik Indonesia, sesuai, 
dengan djiwa — proklamasi 17 
(Agustus 1945, 

Mengingat kritiknja keadaan 
Noor menjatakan, bahwa kini 
kita harus benar2 menghadapinja 
setjara ernstig. Sudah tiba saat- 
aja bagi "pemerintah, baik sipil 
maupun militer, untuk menundjuk 
kan sikap sekompak2-nja. Partai 
partai, golongan2 harus sungguh2 
menjampingkan kepentingan2-nja, 
untuk berdjuang dengan  ichlas, 
demi keselamatan negara dan 
rakjat serta keutuhan Republik 
Indonesia. 

Noor akui adanja perasaan? 
tidak puas, tetapi bagaimana sa- 
dja, dalam usaha menudju per- 

  

        

   
   
   

  

   

      

   

    

   
    
   

  

AN 

— PENGOPERAN PEMERINTAHAN DI SUM.-TENGAH — 
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ri Kemis jl. Tampak pada sebelah ' 
kang, ai Gubernur Sumatra-Tengah Ruslan Muljohardjo (1) sedang ' 

apkan pidatonja didepan rapat Dewan Banteng di Bukit-       

    

     

   

hmad Husein (2). 

  

  

pa 

" "3 | nesia, Dari Dalam 
Anggap Simbolon Sebagai Biang'K eladi 

Perebutan Kekuasaan Dari Sumatra Tengah 
Dan,Utara — Tak MungkinfDapat 

- Dukun Rakjat 
DALAM PERNJATAANNYA jg disampai     kepada pers 

Sumxera Utara CC PKI menjatakan, bahwa Kol. Simboion 
aualau b.angkeiadi daripada perebutan kekuasaan, baik di Su 
matera Utara maupun di Sumatera Tengah. Mereka tidak 
mungkin mendapat dukungan jang sungguh2 dari rakjat, dan 

213 CC Pai berseru kepada pemerintah Indonesia dan alat2 kekua 
1 Saga epubik Indonesia, supaja bertindak jang tjepat dan ber 

tindak jang sesuai dengan keadaan jang sengadja dibikin oleh 
kaum p-mberontak mendjadi tidak normal ini. 

Tindakan jang tjepat dan tegas pada waktu2 belakangan ini sa 
Cari pemerintah adalah sepenuh|ngat giat berusih, memetjah-be 

LA gua dengan pogcam yang IA kektatap Kiai Aoneya KAA jang sudah disetudjui oleh lam hubungan dgno persiapan? 

parlemen. 2 Beland, di Irian Barat untuk me 
Baik Letkol. Ahmad Husein cs.Injerang Republik Indonesi, dan 

maupun komplotan Kolonel Simfpersiapan? SEATO sendiri dalam 
bolon dgn keras mengetjam pe-jmembantu imperialisme Belanla. 
merintah jang sah dalam hubu-| Politik anti-kolonialisme dan 
ngan dgn buruknja keadaan, te-|anti-gerombolan DI-TII tidak ad: 
tapi mereka sendiri sama sekali Ba tidak disertai de : 5 se Bai n akan melawan kaum mi 
tidak ' menjatakan perbuatan ftiteris  anti-demokratis 
kongkrit apa jang akan mereka 
lakukan untuk kepentingan Rak) 
jat banjak sesudah kekuasaan 
berada ditangan ereka. : 

    

   

    
    

    
   

Kepada rakjat ig demokratis 

2 kolonel 

fara 

Jiaran 
telah diangkut dari Port Fuad ke 

' rondaan intensif diatas 

Minggu anaiam mengenai kedjadian2 di Sumatera Tengah dan | - 

ukan2 Peranijis telah menje- 
an kota Port Fuad kepada 

Denmark - Carl 
izholm pada hari Sabtu djam 
pagi waktu setempat dan pen 
gaan keamanan di Port Fuad 

kemudian diserahkan kepada ke- 
satuan2 polisi PBB dari Colom- 

iang dipimpin oleh letnan ko 
kel Cesra Cabrera. Diumumkan 
ga oleh pihak PBB bahwa 

perlengkapan pelabuhan dan pela 
jang dalam pendudukan 

Port Said oleh Inggris akan di 
Ikembalikan Port Fuad pada hari 

Inilah gambar saat pengoperan pemerintahan Sumatra-Tengah Ka Minegu. Pesawat? terbang Ing- 
gris iano berpangkalan di kapal2 
induk dim .mendjaga. kemungki- 
pan t'mbulnja insiden2 pada- saat 
terachir penarikan mundur pasu 
Kan? Inggris dan Perantjis dalam 
pada .itu telah mengadakan 'pe- 

daerah 
pantai Mesir pada hari Sabtu: 

Larangan bagi penduduk 
sipil Port Said... : 

Konsul-A:S.-di-Kairo, Anthony 
Cuomo, sementara" ith:. meng- 
umumkan pada malam Minggu 
bahwa sebelum pasukan? Inggris 
jang terachir meninggalkan Port 
Said di kota tsb. penduduk sipil 
selama 24 djam dilarang keluar 
dari rumah. 

s3 “Persetudjaan antara Me-. 
sir dan pihak PBB. 

Seterusnja radio Kairo meng- 
umumkan pada malam Minggu 
bahwa pada hari Saptu antara 
vemerintah Mesir dan pihak PBB 

segera mulai melaksanakan peker 
Cjaan “membersihkan perintang2 
pelajaran di Terusan Suez menes 
ingat bahwa Port Said sudah di 
tinggalkan oleh pasukan2 Inggris 
dan Perantjis. Kapal2 Italia dan 
Denmark untuk mengangkat ka- 
pal?2 - jang telah ditenggelamkan 
di terusan tsb. dan jang kini su 
dah berlabuh di Port Said, sian 
mulai melakukan pekerdjaan itu 
dan disamping itu kini ditunsgn 
kedatangan segera di Port Said 
sebuah armada Djerman. untuk 
pekerdjaan tsb. diantaranja ter- 
masuk dua buah kapal terkuat 

mikian Radio Kairo. 

KOMISI GABUNGAN GEREDJA 
SEDUNIA TIDAK SETEDJU 
DENGAN PENANGKAPAN2   dikedua daerah ini diserukan su 

paja Pet ata ap mela 
: : Iwa, tiap2 pertjobaan dzri kaum ling elementer harus. dilakukanlreaksioner jang berusaha untuk oleh siapa sadja jang mau me-|memfasiskan 'sistim pemerintah- 
inerintah dizaman modern ini.Jan. melawan kaum koruptor dan 
Selain daripada itu, buat Rakjatpoeni€lundup jang berteriak .,anti mereka bukanlah orang2 jg'ber-|(Otupsi”, melawan elemen2 ig. 
sih dari korupsi dar” penjelun- mengurus kekajaan dserah  un- 

3 Na naa tuk kantong sendiri sambil meng Gupan. Oleh karena : a it rakiat 3 : | Papar De “Ibasut rakjat supaia ,.anti-pusat”, tidak mungkin mendapat duku-|Demikian CC. PKI. (Antara) ngan jang sungguh2 dari Rakjah 

Mereka berbuat tanpa program 
untuk Rakjat, sesuatu jang pa-      

  

    

    

  

3 

  

    ag 

DI AFRIKA SELATAN. 
Pedjabat2 Komisi Geredja me 

ngenai keadaan internasional tela' 
menjatakan sangat terkedjut atr 
penangkapan2 jang dilakukan oleh 
pemerintah Afrika Selatan terk- 
dap ,140 orang termasuk pu 
orang2 Kristen jang terkenal - 
tjara internasional”. Mereka it 
ditahan dgn tuduhan telah Fe 
chianat demikian Dewan Geredir 
Sedunia selandjutnja dalam  per- 
njataannja jang dikeluarkan har 
Saptu di New York. 

  Demikian dikatakannja. 
Menurut PKI kekuatan: politik 

jang sada dibelakangnja adalah 
kekuatan politik jang sama dgn 
jang mendukung tindakan pere- 
bulan kekuasaan jang gagal pa- 
da tgl. 16 Nopember 1956, jang 
diorganisir an dipimpin oleh 
Kol. Lubis. 

3 Tudjuannja. 
Menurut PKI tudjuan pembe- 

rontakan itu tidak lain daripada 
untuk mengulangi penjembelihan2 
terhadap orang2 revolusionef se- 
perti selama "Peristiwa Madiun”, 

dan untuk membikin persetudjuan 
anti-nasional seperti KMB, jang 
kini sudah dibatalkan itu. 

i Perbuatan mereka tidak ada 
sangkut-pautnja dgn kepentingan 

“daerah dan kepentingan suku, 
walaupun mereka berbuat atas 
nama. daerah dan atas nama 
suku. Mereka sama sekali tidak 
mengindahkan DPRD Peralihan 
dan tidak mengiridahkan - Parle- 
gen jang kedua2-njg | pilihan 
Rakjat, djuga pilihan Rakjat Su- 

. matra-Tengah dan Sumatra Uta- 
ra. 

Inggris. 

iyria telah menjebut2 Inggeris, 

liumumkan oleh djaksa tentara 

Dinjatakan, ” bahwa 17 orang 
daripada jang tertuduh telah ber- 
usaha “untuk melarikan diri dari 
tahanan. 

| Dikabarkan selandjutnja, bah- 
wa pemeriksaan pengadilan oleh 
mahkamah militer terhadap me- 

| zeka itu dilakukan untuk umum 
Dalam surat tuduhannja itu, 

Ijaksa tentara menjatakan bahwa 
berdasarkan dokumen2, jang di 
peroleh, atase militer Inggris jg 
berkedudukan di ibukota  Liba- 

hun Per lion, Beirut, telah melakukan 
tud uan unik NN perbua- komplotan terhadap pemerintah 

Ta sit korupsi jang selama ini me- Syria. Dan mereka jang tertuduh 

Yi Teka lakukan, dan .mungkin ter. tu didakwa hendak memberikan 

. Selain daripada fu, disamping 
Wempanjat tudjuan2 politik re- 
aksioner, perebutan . kekuasaan 
jang mereka lakukan djuga ber- 

bongkar kalau tidak segera “ kesempatan ” kepada armada2 
reka adakan perebutan kekuasa- Inggris dan Perantjis utk menda- 
an Kp dan ana Paten asukan2-nja . “dipantai 

Menguntungkan imperialis. S yrlai " 

  

Perbu tag mereka memetjah-bu 
lah dan merikam Republik Indo | 
nesia dari dalam, Dengan demi Seterusnja mereka jang akan 

Bat agguli intah Sabri ian reka langsung. mengun- | menggulingkan pemerinta 

Puan kana Tea lis Bata el Assali itu dituduh telah mene- 

da dan Amerika jang memanglrima 800 putjuk senapan dan 6 

    

   
  

Perantjis Mau tah) menuntut supaja pasukan2 
9 

4 | ya 
'Mendarat Di'Syria ?” 
Pemerintah”Asseli Digulingkan Oleh Kom- 
plotan Jg-Digerakkan Inggris-Perantjis 

i Dan Irak | 
DJAKSA TENTARA SYRIA dalam surat tuduhannja ter 

sadap ke-47 orang Syria jang akan menggulingkan pemerintah 
Perantjis dan Irak sebagai bi 

ang-keladi dari pada usaha tsb. Tertuduh/terdakwa utama jg 
malam Minggu jbl ita adalah 

Drigadir djendral Adib Shishakly, bekas presiden Syria, sedang 
diantara lain2nja adalah 7 orang anggauta parlemen, 6 orang 
serwira menengah dan orang politik dari pcibagai partai. 

“buah sendjata otomatik serta se 
djumlah besar amunisi dari Irak. 

Lebih landjut tuduhan itu me- 
njatakan bahwa ke-47 orang ter 
|dakwa itu berusaha dengan ke- 
kerasan hendak menggulingkan 
pemerintah sekarang ini (diba- 
wah P.M. Sabri els Assali), hen- 

-dak menghantjurkan kemerdekaan 
negara dan mendjadikan Syria 
sebagai budak imperialisme, 

Dikatakannja pula, bahwa im- 
perialisme berdiri dibelakang se- 
gala usaha komplotan tsb., tetapi 
pelaksananja adalah pemerintah 
djendral Nuri al-Said dari 

Kemudian dinjatakan dlm tu- 
duhan itu bahwa atase 
Irak di Beirut, Saleh Mahdi, dan 
djendral Chazi Daghistani, wakil 
kepala staf angkatan perang Irak, 
telah bertindak sebagai orang2 
jang mengatur dan merentjanakan 
usaha komplotan tadi,   
8 

MEN Se G3 

telah tetjapai persetudjuan untuk 

didunia guna pekerdjaan itu. De- 

(Antara-Reuter). 

bagian SUAD. Diduga perund 

pat tsb. 

(Hongaria Belum 
Seluruhsja Diba 
& wah Kadar 

Kedudukan Rusia Di 
Hongaria Akan Seperti 

Di Polandia 
SURATKABAR partai Peker- 

dja Sosialis Hongaria ,,Nep Sza- 
badsag” Sabtu jl. mewartakan 
bahwa beberapa daerah peming 
giran Hongaria jang tertentu ma 
sih djuga belum mau mengakui 
kekuasaan pemerintah Janos Ka 
dar dan membangkang perintah2 
nja. Menurut suratkabar tsb., ma 
sih banjak ,,Panitya Revolu- 
sioner” didaerah Hoves, sebelah 
timur-laut Budapest, jang meng- 
anggap sepi perintah pemerintah 
supaja badan2 jang terbentuk ke 
tika pemberontakan - masih ber- 
kobar itu dibubarkan. 
Dikatakan bahgva panitya2 ter 

sebut masih terus berfunksi dan 
menganggap dirinja sebagai satu 
satunja badan kekuasaan serta 
terang2an menjatakan bahwa me 
reka tidak mengakui pemerintah 

  

  
| Sementara itu djurubitjara ke 
menterian luar negeri Hongaria 
membantah sebuah berita jg di- 
siarkan oleh salah satu kantor 
berita Barat, jang “ mengatakan 
bahwa buruh tambang Honga- 
ria telah menjampaikan sebuah 
ultimatum jang terdiri darj 3 po 
kok kepada pemerintah, dal:im 
mana mereka menjatakan bah- 
wa mereka hanja mau memperbe 
sar produksi apabil., 
mereka dipenuhi. 

Seterusnia UP mengabarkan 

bahwa berita tts. ,.ultimatum' 
tu diperoleh dari ,,berita2 jang 
patut dipcrtjaja jang telah diteri- 
ma di Wiena”. 

Menurut Kabar tsb., ultimatum 
tadi terdiri dari 3 babak: 

i. PM Janos Kadar segera me- 
e'akkan diabatan, 

2. Pasukan2 Sovjet supaja dita- 

-an kedudukan mereka sebelum! 
petiah pemberontakan. 

3 Adakan langkah2 kearah pe- 
milihan bebas. 
Dikemukakan bahwa babak ke 

tiga ini merupakan kompromi, 
mengingat bahwa tadinja Dewan 
Buruh Pusat Budapest Raja (jg   
telah “dibubarkan oleh “pemerin 

Sovjet ,,ditarik kembali dari wi- 
'ajah Hongaria”, 

Kedudukan URSS di Hon 
garia seperti di Polandia, 

Berita Reuter dari Wina me- 
ngatakan Sabtu j.l. bahwa me- 
nurut keterangan2 dari kaum pe- 
ngungsi jang baru tiba di Austria, 
di Hongaria tampak petundjuk2 
kuat bahwa URSS kini bermak- 
sud untuk tidak bertjampur 'ta- 
ngan lagi dengan masalah2 Hon- 
garia. 4 

Diterangkan bahwa mungkin 
sekali URSS akan mendjalankan 
politik jang sama -di Hongaria 
seperti di Polandia: beberapa 
Satuan elite tentara ditempatkan 
diluar kota2 besar dan - pusat2 
industri, dan kemudian mengada- 
kan persetudjuan mengenai  pe- 
Inempatan dan pengawasan atas 
pasukan2 Sovjet, apabila peme- 
rintah Hongaria sudah kuat ke- 
dudukannja.   
  

| erdana menteri Syria, Sabri el 

tampak wak: KSAD Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Dachlan 
Djambek, Kolonel Kretarto dan beberapa perwira pimpinan 

dian di Sumatera Tengah dan Sumatera Utara, dan mengenai 
tindakan2 apa selandjutnja jang akan diambil berkenaan dgn 
keputusan kabinet jang berhubungan dengan kedjadian2 ditem 

tuntutan?| Tertinggi — Minggu Jl. Rusia Mungkin 

-rik kembali sampai keduduk- pada hari Sabtu, bahwa radioak- 

seseorang. 2 

baikan, orang atau pedjabat tidak 
boleh bertindak. 'semau-maunja, 
dengan tidak memperhatikan nor- 
ma-norma demokrasi dan ketata- 
negaraan kita. 

& Ia Na apat, bahwa Parle- 
1 t men perlu mengadakan sidang 

“ oal Eropa Brt. istimewa agar supaja wakil-wakil 
SEKSI Iuar negeri madjlis ren rakjat dapat mengikuti suasana 

tah "Amerika “Serikat ' malam dewasa ini dengan aktif dan ber- 
Minggu jl. telah mendengarkan sama-sama pemerintah menentu- 
sebuah laporan jang a.l. meng- kan sikap jang setepat-tepatnja. andjarkan supaja Amerika Seri- (Antara) zat djangan ikut2 dengan negara2 Wahib Wahab tidak be- Eropa Baret dalam menghadapi narkan tindakan? peng- masalah2 dunia, kefjuali apabila operan di Sumatra Tengah 
nengenai soal2 jang langsung dan Utar: 2 bersangkutan dengan masalah 5 2 San pertahanga 5 Ketat ag | Berhubung dengan terdjadinja 
Laporan tsb. menjatakan bah-|PSristiwa2 pengoperan kekuasaan 

wa prestise "A.S. dalam hubungan - Sumatra Tengah dan Utara 
Achirnja rapat memilih Let. Kol.nja dengan ,,negara2 baru” jang -H.M. Na Wahab, sebagai 
Darmosugondo sebagai ketua dan'perekonomiannja masih terbela- anna At agan tul jaan Kapten Djoko Basuki sebagai pes|kang di Asia-Afrika berkurang, a ana Aa impinan Ge- 
nulis. karena A.S. memusatkan pertenta |? ai Berani Ansor jang - kini 

ngannja melawan Uni Sovjet. Pa ag di ara ne 
Selandjutnja dengan Pengurus | Kata laporan tsb., negara? Edak Ia Pa pe aa k Pa Ag Senaat SSKAD jang baru itu pa'A-A memandang imperialis Ba- pak, Ie Nara 7 

ra siswa SSKAD telih merumus 'rat sebagai bahaja jg lebih besar/ menolak usaha2 dari : kan sikapnja terhadap  berita2 daripada Komunisme, djuga datangnja dan dgn djalan disekitar pengadjuan surat oleh | (Antara-Reuter) | apapun djuga jang menjimpang 
Pengurus Harian Corps SSKAD: BN dari sifat2 demokrasi. Wahib 
jang diangcapnja telh menim- | DI BIRMA ADA MONTE Wahab menandaskan, bahwa ha- 
Tuna, Be aa jam sa Me an B: sil-hasil pemilihan umum jg men- 
ena agi nama Corps: SS . uatu ,,Monte Carlo” ketjil te-| diadi i j Senaat SSKAD. sesuai dgn. 'ru- lah timbul di taman2 jang menge- ae aa - Png 30 musa, sikapnia it kan memin lilingi telaga jang telah mendjadi perta £ aa Cg San pnja itu, aKan kering di Moulmein (B ) Merdeka jang berdasarkan demo ta kepada Pengurus Pusat" Corps “Disana kini terdapat berimatiam B2 j g 1 de SSKAD untuk menindjau kemba matjam perdjudian dan oatalan uu. PePater, prana, Oenga : li langkah2nja jang sudah -ditem mengadu Nam Yan AKUN ojah U.D.S, Republik Indonesia, se- 
puhnja itu. orang2 Tiong Hoa jang dilindung: |9ala sesuatu jang bersifat mem- 
Demikian menurut berity dari Sleh orang2 Birma jang kaja. perkosa, tidak dapat dibenarkan 

begitu sadja, 
Meskipun demikian kita tetap 

Bandung. (Antara) 

berusaha menjelesaikan segala 
persoalan dengan djalan jg tidak 
sampai menimbulkan  pertumpa- 
han darah diantara sesama kita 
dan memberikan hak otonomi jg 
sewadjarnja dalam rangkaian ke 
satuan Negara Republik Indone- 
sia, demikian Wahib Wahab. 

Selandjutnja tentang Kongres 
N.U. ke XXI di Medan jg seka- 
rang sedang berlangsung, Kjai 
Wahib menjatakan - harapannja 
mudah2-an Kongres akan berdja- 
lan dengan selamat dan - bebas 
dari segala sesuatu jang hendak 
memaksakan timbulnja sesuatu ke 
putusan pula jang tidak sewadjar 
nja. Dalam hal ini saja jakin 
warga N.U. chususnja dan masja 
rakat Indonesia pada umumnja 
dapat memahami dengan pikiran 
jang tenang dan waspada. De- 
mikian K:H.M. Wahib Wahib. 

PESAN MALADI KPD PEGA- 
WA R.RI. SUM.-TENGAH 
Dalam siaran wertaberita RRI 

Padang jg terdengar Sabtu ma 
lam, djuga disiarkan pesan Mala 
di. sebagai Direktur Djenderal 
RRI Pusat Djakarta, kepada pe 
gawai2 RRI di Sumatera Tengah 
berkenaan dengan telah terdjadi 
nja peristiwa pengoperan kekuasa 

musuhan RRT terhadap Amerika 'an di Sumater, Tengah itu. Pe- 
Serikat bisa lenjap dan menjeru- san Maladi tsb menjatakan, agar 
kan negara2 Barat supaja meng- para pegawai RRI di Sumatera 
bapuskan embargonja terhadap Tengah tetap mendjalankan tu 
RRT, mengadakan kontak lebih gasnja dengin tenang dan teguh. 
besar dengan rakjatnja dan ber- sebagai petugas2 ig tetap setia 
usaha mentjapai pengertian lebih kepada djiw, dan tjita2 Prokla 
nesar | dengan nemerintahnja, masi 17 Agustus 1945. ! 
Hampir seluruh dunia telah me- 
nerima baik kenjataan pemerin- 
tah RRT, Hanja terutama A.S. 
dan beberapa negara lainnja me 
polak kenjataan itu disebabkan 

kertas se- oleh kedjadian2 seperti perang 

ion Georgia misalnja kini me- 
nakai . batterij matahari jang 
ketiil. (Antara-UP). 

AS Djangan Ikut» 
ingan2 dilakukan sekitar kedja   

Perhubung dengan kepindahan 
Major Dachjar dan Kapten Mar 
sudi masing2 mendjadi Koman- 

dan dan pedjabat Staf KMKBDR 
di Djakarta, pada hari Saptu di- 
sa'ah satu ruangan SSKAD di 
Bandung telah'dilangsungkan ra- 
pat anggota Senaat untuk memi- 

lih pengganti kedudukan Major 

Dachjar dan Kapten Marsudi se- 
bagai Ketua dan Penulis Senaat.   

  

  
  

Bom Nuclear Rasia 
Lebih Dahsjat Dari AS? 
Udara: Djepeng Kendung . Rediooktiviteit 

Ledakkan Bom Nuclearnja 
AHLI-AHLI ILMU pengetahuan Djepang pada hari Sab 

tu mengatakan di Tokio, bahwa Uni Sovjet dalam minggu 
jang lalu mungkin telah meledakkan sebuah bom nuclear jang 
lebih dahsjat daripada tiap pelemahan sedjak rentetan pertjo- 
baan bom nuclear Amerika Serikat di pulau Bikini dua sete- 
ngah.tahun jang lalu. Udara jang mengandung radioaktivitet 
jang tertinggi jang pernah ditjatat setjara resmi di Djepang, 
minggu ini diukur dari air hudjan dan dari debu radio aktif. 

Ahli2 penjelidik mengatakan S 1 Haa | 

TanpaPersetu- 
djuanDariRRT 
Tiada Penjelesaian Di 
Yimur Djauh: —'Kata 

Nehru Di Ottawa 
P.M, INDIA Nehru “dalam 

|konperensi pers di Ottawa Sabtu 
menerangkan bahwa sikap ber- 

tivitet dari udara di Siberia Te- 
ngah, dimana peledakan bom 
nuclear Sovjet diduga telah dila 
kukaa, menundjukkan. bahwa pe 
ledakkan tsb. dilikukan sekitar 
tgl. 13 atau 14 Desember. 
Laboratorium Tajima dari uni- 

versitas St. Paul 'memperingat- 
kan, bahwa radioaktivitet jg ada 
dalam udar, adalah sangat ber- 
bahaja dan mendekati ukuran 
maksimum kemampuan bertahan 

Dari “air hudjan jg djatuh di 
Fukuoka pada tgl. 19 Desember 
malam, para pembesar dikan'or 
juatja Fukuoka mentjatat, bhw 
alat geiger mereka telah berde 
tik sebanjak. 135.000 kali tiap 
menit tiap menit dari 1 liler air 
hudjan. 
Dua hari sebelumnja lembaga 

senjelidik meteorologi jang dibia 

ai pemerintah -mentjatat 105. 
'00 kali dari debu jang didapat 
sada 1 meter persegi 
ama waktu 24 diam. 

  
  

  TPP pp rrrrpPPPPEbRePPP 

am banjak hal India sangat de 
kat dengan Kanad, daripada de 

Inai San dalah  Kanad nu ainnja, kareng adala anada 
: : 5 .... Korea, demikian Nehru. # jang paling bisa menghargai pe . Yiatatan iang paling tinggi J2. Menurut Nehru di Timur robahan2 revolusioner di Asia se 

limiliki oleh lembaga itu sebe- Djauh tidak bisa ditjapai penje djak India: memperoleh kemerde 
mn'a ada dibawah angka 20. lesaian tanpa persetudjuan Tiong kaan dalam tahu, 1949. Saja da 
100 dalam bulan Nopember 1955 kok dan membantah pernjataan, pat mengatakan, Kanada tel:h 
dan Nopemb.r 1954. Pada ke- ana ba yan ae ai melakukan diasa sangat penting 
1 an 2 Nanah punjai jak suara dalam kon- sebagai penghubung antars neg? 

an an T Pn rensi2 kalau RRT diterima baik ra? Asia, Eropah dan Amerika. 
sebabkan Karena  PertjOba- sebagai anggota” PBB. Nehru me Demikian Nehru. an2 di Uni Sovjet. (Antara-UP). , njatakan selandjutnja bahwa da (Antara-Reuter) 

Pesan Hari Natal Paus Pius Xu 
PAUS PIUS XII mengatakan 

  

demikian tidak ' memungkinkan Itidak sekalian negara memahami   Assali, hari Sabtu telah menga- 
djukan permintaan berhenti ber 
sama2 pemerintahnja. Partai2 po 
ltik Syria kini mengadakan pe- 
rundingan2 denga, maksud mem 

Irak. bentuk suatu pemerintah nasio- Yi 
nal baru untuk memperkuat 

militer pendirian Syria dalam masalah2 tuk duduk bersama Tuhan dan 
internasional, . 

Perdan, menteri Sabri el As- 
sali jang meletakkan djabatannja 
itu menurut dugaan akan — me- 
mimpin lagi pemerintah jg akan 
dibentuk itu. 

Syria bekerdjasama erat dgn. 
Mesir dan Saudi Arabia dalam 

(Antara-Reuter) 
Berita terachir dari Damaskus persoalan Timur Tengah. 

hari Minggu menjatakan, bahwa 

dalam Pesan Hari Natal-nja jg 
disiarkan melalui tjorong - radio 
yVatikan jang di-relay oleh ber- 
bagai2 pemantjar diberbagai2 ba 

an dunia, bahwa ,,orang tidak 
dapat menjesuaikan keinginan un 

bahwa kekalahan2 politik . dan 
ekonomi jang diderita oleh be-f 
berapa diantara mereka dibagian 
dunia manapun djuga, tidak bisa 
mendjadi keuntungan2 jang. se- 
djati bagi lain-ainnja.” 

Menurut U.P., Paus seterusnja 
mengeluh bahwa PBB  memper- 
gunakan ukuran2 jang lain dlm 
mengusut masalah Hongaria dan 

tertjiptanja ko-existensi jang se- 
djati?” ,,Demi nama  Keristen, 
djanganlah ikut2 melakukan tak- 
tik-taktik sematjam ini.” 

Seterusnja ia ' memperingatkan 
orang2 jang  pikirannja masih 
ragu2, ,walaupun kita sudah 10 
tahun menderita kekedjaman, dan 
walaupun achir2 ini banjak darah 

keinginan untuk duduk bersama 
musuh2-nja. 

Paus berkata a.l: ,, Bagaimana 

manapun | 

commonwealth | 

  mungkin untuk mempertemukan 
dua pihak jang djalan jg mereka 
tempuh itu berlainan, jakni: satu 
pihak dengan berkeras kepala me 
nolak dan mengingkari dengan 
keras nilai2 umum, hingga dgn 

ditumpahkan dan banjak ' njawa 
jang telah dikorbankan oleh satu 
bangsa jang bersjahid”, 

Paus berseru supaja  bangsa2 
Eropa bersatu lebih erat. Ini 
tidak akan banjak artinja, kalau | 

masalah Mesir. Dikatakannja bah 
wa ,negara?2 jang menolak kun- 
djungan penindjau2 PBB seharus 
nja dilarang mendjalankan hak2- 
nja sebagai anggota2 PBB.” ! 

(Antara-Reuter) |   
  

  

  THE WORLD'S 

MASTER TYRE 
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DUNLOP.-.RUBBER CO. (INDONESIA) LTD. a 
The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd,, Tanah Abang Bukit 
no. 3, Djakarta, offers all assistance and technical aid free of 
charge to National Importers to enable them to import Dunlop 
products direct from Dunlop factories throughout the world. 

o o 
Te AL LL IL TA AS TEE LT 2 Aa 

Berikanlah us i k 

sebagai 
Hadiah 

) 

Tuan tidak setalu dapat mengetahui 
piringan-hitam mana jang dikehendaki oleh 

kenalan tuan. Maka dari itu berikanlah 
padanja ,,Piringan-hitam hadiah” buatan 

Philips. Agar jang berkepentingan 

dapat memilih sendiri ! 
» Piringan-hitam hadiah Philips” 

bisa didapat pada agen 

pendjual piringan-hitam 

5 Philips. 
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PHILIPS ME Tiba : | 

Pn tag € FL hey :   

Pemerintah Daerah Kota 
Besar Surakarta 

mengutjapkan 

SELAMAT HARI NATAL 1956 KEPADA SEGENAP 

UMAT NASRANI 

Dalam Daerah Kota Besar Surakarta, 

DEWAN PERWAKILAN RAK 
JAT DAERAH PERALIHAN 
KOTA BESAR SURAKARTA : 

KETUA: 

DEWAN PEMERINTAH 

DAERAH PERALIHAN 

KOTA BESAR 

SURAKARTA, 

- (REKSOKARTONO) — — (MUHAMMAD SALEH) — 

NANAH LL IL EL EL AL NT AA 

  

  

REDJEKI MEMANGGI, 
PENDjUALAN MURAH 4 BERHADIAH, 
Mulai 27 Desember 1956 s/d 1 Maret. 1957 di 

SINGOSAREN SOLO 

I Toko ,,11” 
II Toko , Molek” 
BANJAK HADIAH 135 BUAH. 
DATANGLAH - SAKSIKANLAH -- BUKTIKANLAH, 

Persediaan tjukup, dengan textiel jang beraneka warna, lajanan 
Tjepat dan Sopan, : 
Izin Kementerian Sosial R.I. Djkt. tgl. 6 Des. 1956. No. SR-12-160 4 

Ta SL ALS AS LL LL AA AS AS AA AL AL AAL 

Alamat Jang Tak Asing Lag! !! 
Untuk wanita jang berkonde, kami achli/speciaal keriting rambut 
pandjang dengan ombak2 dan krul2 besar, dikerdjakan setjara 
modern, sampai dapat dikonde kembali, dengan toestel jang ters 
baru (tidak merasa panas), i 1 
Untuk rambut pendek dan anak-anak ketjil short-wave model? 
jang terbaru, (A LA - DANDY), 
MAAN kulit muka, hilangkan djerawat vlek2 dengan bestraling 
dll, 
DAPAT BELI ALAT2 KETJANTIKAN PER CC,4 dengan gratis 

SCHOONHEIDS EN KAPSALON advies, 

Maison ,,MARINA” see “Kena Kogh 
Randusari 21 
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Tempat: 
Diam — 13.00 

f 

2 Go 30 Des. 1956: 2 Ta 

NEccm "puSEL : 
"LAMPU ALADIN 
UTAMA A PERSEN ARI! 

“MOTIP! 

  

N. V, Tenan a Amr 
RIKAANSCHE STONAYA, ART 
MAATSCHAPPIJ HOLLA 

AMERIKA LIN 
Para penerima barang2 diberito- 
2 bawa pada tanggal 2 
ulan ini 

B8, ,,) AARDYK" 
tiba SNN aa Semarang 
dengan angkatan dari U.S.A, East 

st. 

— NLV, Internationale Credict- en 
Ta creeniging “Rotterdam” 

Lea 

Oo   
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AD. 
Ke YAI SY PALING AYI 
TELAH LAHIR ANAK KAMI JANG KE-5: 

SRI-OETARI 
dengan dialan Operasi di RSUP. Smg. 
djam 11. 38. 
Keadaan Ibu en anak Kia 
Atas pertolongan / perawatan 

Dr. Sardjono Dhanoedibroto, 
Dr. Soedibjo dan para bidan/ Djura-rawat, 

Kami sekeluarga menghaturkan beribu-ribu terima-kasih, dan pula kepada para Bapak2/Ibu2/Sdr.2 jang telah menengok 
isterif/anak kami diruang bersalin. 

Semarang, 24-12-1956. 
Keluarza S. HADISOENARTO 
Djl. Pleburan No. 5 Semarang. PE ABLPLLALKLLALALKALALABALALLIAKLBAIKLKALKAK LIL KA AA 

pada tgl. 

BL AELALALA LAN SALA L ALL SIAILIALB LB ILK ST LLK MIL I IA SPI AA AA A2 

UNDJAN. MANA PAT, NG LAKU  ?? x 
TENTU , UND. BAR.3I. HARI IBU! 

- HALIAH UTAMA 
AUTO OPEL KAPITAN RHD '57 Rp. 200.000,— 
SPEDA MOTOR NORTON 500 cc (ES2) ,,  50.000,— 
3483 HADIAH LAIN INDAH2 SEHARGA ,, 150.000,— 

—. YARIK: 15 DJANUARI 1957 — 
Notaris SIE KHWAN DHOE &— DjAKARTA 

2 LEMBAR Rp. 5,— datang ambil sendiri dengan bawa ini iklan: 
: kalau per pos tambah Rp. 1,75 

Lir Hun TAN BANDUNG 
$ Djl. Asia Afrika 100 - Kotakpos 223. 
“Persediaan berwates! Lckas pesen/beli 1! ... 
... Perunata 3 ag Hino HARI IBU. 
WLAN PAPRRMANnna ARA PA 

CYs 

  

  2£ UX? Tas nek BESAR! 5007.609.00 (27 th) 
Kaira: SABAN SGRE djam 3.90 (Vista Vision) 

| FILM YAKG SPECIAL DIPILIH UNTUK HARI NATAL ! 
EA BN CROSBY DonaLo O CONNOR 

"MIT! Pt -PHIL HARRIS    

    

   
     al sara 

2 TECHNICOLOR COLE PORTER ROBERT BMT DOLAN - ROBSET Laws 
Moncal Numbers Singas Dy Mck Castie » Jranmare baiier ang Y Get A Kick Ore Of You" Staped dy Roland Pem 

| Seeen Stneyare Semen Playty SIDNEY SHELDON - From se Pay tx Soy Botoa ang 
VISTA ssiowi PG Wosebosse Berang dy Howard Undany and Russel Crouseh » . Nex Songs by Seruny Cah ang James Van Hewani 

Kisah perdjalanan dua bintang Broadway ke Eropa untuk tjari 
"leading lady” jang satu ke Inggeris dan 
jang lain ke Perantjis !  — keduanja dengan bahagia pulang mem- 
bawa pan manis untuk bintang penari dan penjanji!!! $ 
4 (empat) bintang kesajangan.......... 'kini muntjul bersamaan 
dalam film musikal raksasa dengan $ (enam) lagu2 terbaru gu- 
tahan COLE PORTER jang termasjhur SA iringan tari2an- 
nja jar jang mengagumkan. PE UN LAA lebi 

#GRIS” INI DAN BESOK MALAM 5.007.099.090 ( “3 th) 
DARIO FO LO SVITATO? Film Italia tekst 
FRANCA RAME (Orang Gardiih) Indonesia/ Inggris 
Film Itaia jang mengisahk pertjintaan seorang humoris (pe- 
lawak) jang sedikit pemalu, tetapi Hause banjak akai2 dan 
buah pikiran jang amen Jo bee 

"GR1S” MUI Ai RABU MALAM PREMIERE $- Tas 9x tg th.) 

    

    

        

     

    
    

    
      

   
    

    

    

   

    

  

THE J ARTHUR RANK Ar 
ORGANIZATION PRESENTS 
A MICHAEL BALCON PRODUCTION 4 

saga KAGHE 

  

    

  

     
   

    

  

      

  

    
    

  

   
    

    

    
   
   

     

    
     

    

   
    

  

   

      

  

   

  

MICHAEL REDGRAVE - SHEILA SIM 
Dua-belas laki2 dan seorang gadis telah dianggap lenjap dengan 
pesawat mereka jang terbang setinggi Ca 000 kaki dan tiba2 di- 
serang  Atigih “Kibuk tete ka 
Sebuah tjerita jang paling menarik Ta seram jang belum pernah 
di-film-kan tentang impian jang paling realistis dan jenjang ke- 
njatann jang paling menakdjubkan YA Pan ata ! 
  

  
”ROXY” RABU MALAM PREMIERS 4.30 7.90 9.39 7 th.) 
Vijayanthimala Pa Aa Film India pakai 

”"LADKI”? 
Bharat Bhushan Tekst Indonesia. 
Sebuah film istimewa dengan 10 njanji2an dan tari2an (dengan 
ahli tari2an India) memakai WARNA JANG INDAH! 

»DJAGALAN” RABU MALAM PREMIERE 5.-7.- 9.- (Seg. um.) 
Film Djepan: 

Ta ” SUN GO KUNG ? Tah Nao TIAN KUNG 

  

bahasa Kuo Yu : 
Sebuah tjerita Tan Tn en, digetnari Oh anna hasha ! 
  

  

g 
ve 

JEAN SIMMONS c 
VICTOR MATURE 
aa manah N Z- 

en 2 Le 
PETER USTINOY and A Fa 
ED) ND PURDOM . @ 
# On 

S 

Tgl. 21 December D. M, B, : 
' CINEMASCOPE - TECHNICOLOR 

“The Virgin Oueen” 
ng, ( 

5 Belte DAVIS — Richard TODD — : 
80x9 Joan COLLINS | 

Na Tebak Kok 
r2 pengusaha konpeksi, 

ksikan PEMONSTIA: f 

“JAM AN” Tugu Kiat TN Diokia. i 

“SUPERNOVA AN KAN | 
GI KEGEMARAN DAN TER: | 

-DUJUN DAN SAKSIKAN DAJA- 
VA" JANG BERDJUMLAH RATU- 

Ia KA Ke K an La ui 

TN LSI IL TEE 

0 MENGHATURKAN SELAMAT IIARI NATAL DAN TAHUN BARU 

'' Malkan Sangidoe 
SEMARANG — SOLO — DJAKARTA 

YYYCYV TT. 

20-12-1956 

“DILARANG PEMAKAIAN MEREK SEMUA 

     

     

    

   

  

   

    
   

    

    

  

     

   

    

   

    

    

   
    
    
    

    

    

   
   
   
     

     

        
   

  

   

      

   
    

   

  

   

  

     

    

  

     

    
    

     

buatan chiente kami, jakni: 

Ns. XT Megan 1956 Ruangan II. 
- 5 4 2 E 

“   
1 DJANUARI 1957. 

- 

Directeur - Eigenaar 
Dengan seluruh Peyuwai. 

(
N
T
 
A
A
 

T
A
.
 

SENAR MA MM ML LAM LAMH LAM LE RA LE EL LE 
Yr PPP PPP PPP PPPA 

Pendidikan ,,0OETAMA" 
Pusat: Dj. Labuan 168 Smg. Tiab.: Djl. Mataram 440 - Smg. 
PELADJARAN MENGETIK Rp. 15— sebulan, 
MASIH MENERIMA PELADJAR2 BARU. 
Untuk romborgan PAGI, dan MALAM. 

R. MOEHJIDI/ Ketua. 
MS PAP PP PPP PP PPP PPPA 
Ae ARP PPP PPP 

KURSUS KILAT MEMBUAT ICE CREAM & PUDDING 
alas permintaan umum akan dibuka di: 

SOLO Dj. SLAMET RIJADI 173A 
«Djl. DIPONEGORO 16. 

KUDUS : Dji. BITINGAN BARU 73. 
SEMARANG : Djl. LAMPERSARI 24. 

Systeem zonder putar. Alat? disediakan. 
Habis les, ice cream & pudding dibagi?kan. 
Lekas mendaftarkan!  Djangan ketinggalan! 

MA PPP,   TI TTU MIO TU 
NE LL LAM AL AM AL AL PL TE 

MAKLUMAT 
Berhubung dengan Tutup Tahun dan Tjuti Bersama, maka 

TOKO ONDERDEEL dan BENGKEL AUTO kami TUTUP 
MULAI TGL. 25-12-”56 sampai dan TGL, 1-1-1957. 
Selain itu kepada semua Relaties dan Langganan kami utjapkan: 

»SELAMAT TAHUN BARU 1957” 
Soto, 20 Desember 1956. 

“DIREKSI 
MN. Y.  SDETRA Ne Ye 

Ma aa Na Makan Ma Sa maa aminn aan NS ena 

Pan SARANA 

UN TUK MENJAMBUT HARI R AY K JANG AKAN DA- 
TANG DENGAN INI KITA SAMPAIKAN SLAMAT 
PADA KITA PUNIA LANGGANAN2, BEGITU DJUGA 
SLAMAT TAHUN BARU. 

  

  
N.V. CONSTRUCTIE WERKPLAATS 

en MACHINEFABRI EK 

.DE ARBEID” 

ANU KENA NAN SNN KKKS 
MANA 

Berhubung dengan Hari Raya dan Tahun Baru 1957, maka 
kita punja perusahaan dan bagian zuurstofafdeling pada 

tgi. 25 — 26 December 1956, dan 
1 Januari 1957 5 

AKAN DaTUTUP. 

N.V. CONSTRUCTIE WERKPLAATS 
en MACHINEFABRIEK 

,0E ARBEID” 
aa Aa en AG ANN AN an RAR AN ena 

UNDANGAN PADA SEGENAP: 

Bekas Murid S. M.P. Masehi 
PONTJOL 

(tamatan kelas HI Pagi/Siang). 
Untuk merajakan HARI NATAL sambil be-RE-UNIE. 
Waktu : Hari Rabu tgl. 26 Desember 56, jam 7 malam, 
Tempat: Ph Ps Masehi, Djl. Imam Bondjol 133. 

5 a/n Bapek2 dan Ibu2 Guru 
5 S.M.P, MASEHI PONTJOL 

Pak KARDI 
Na Sg mg AN al man Asam eka NN Bana DAN aa Ha 

"'ROYAL” — RABU MALAM PREMIERE! INDRA 
4.20 6.39 9.09 fantuk 17 tahun) 4.30 7.00 9.30 

Denpontin NU PERFINI 

AKIRA KUROSAWAS 

      
    
    

    

  

srubangi 

em MIFUNE 
TEKASHI SHIMURA 

YOSHIO Ingda 
SEL MIYAGUCHI 

minaru ciiaki 
paisuke kato 

kokimura 

Film Djepang terbesar s sesudahnja ”RASHOMON” 
Kisah tentang tudjuh pendekar jang membela sebuah desa dari | 
serangan2 perampok jang tak punja peri-kemanusiaan ! 

"REX”. RABU PREMIKRE BESAR! 5.99 7.00 9,99 (Seg. um.) 
Extra: SABAN SORE 3.69 )Widescereent 

Glass SI Siupper er 

“area LESLIE CARON- MOM MILONG Sur au 

m KEENAN WYNN - ESTELLE WINWOOD 
ELSA LANCHESTER - BARRY JONES 

        
Drama pertjintaan jang paling memikat dan penuh humor jang di 
hiasi dengan ketjantikan penari2 ballet dari Perantjis ! 
Dan digambarkan dengan warna jang indah ! 
Kisah seorang gadis djelita jang setinggi bintang tjita2nja 

dia, djatuh tjinta pada seorang pangeran ! 
dia ingin punja selop gelas jang gemerlapan.......... ! kedua2-   

    
“Type Perti. ,SSEMARANG” Idzin No. 398/1I/A/171. nja selatu Gjadi idaman dan impian !     

    

   

   

    

“Naa dan Potret “Tosaih di Tegal 
tang dalam pokok, opmaak Gan tiara pembungkusamnja, pabrik itu TELAH MENIRU MEREK? 

Djama tjap Portret Njonja Meneer Semarang 

CN. Djamu jap Portret Njonja Meneer Semaran , 
tik hindarkan tuntutan hukum (beslag, penggantian kerugian aa ) para pedagang dinasehatkan tidak memperda- 

Lana Toon tiruan dari TJAP POT REI NJONJA GIRANG TEGAL, jang suda h dibatalk 
nja Ha menurut pengumuman dari KANTOR MILIK PERINDUSTRIAN di DJAKARTA dalam Tambahan 

Kuasanja C. V. DJAMU TJAP PORTRET 

NJONJA MENEER — SEMARANG ' 

Mr. 

Advocaat - Semarang. 

an pendaftaran- 
1 Berita Negara 

TAN SIANG SWIE 

   

   

  

3 KAN 

Dunlop hi Ba 

  

(indonesia Ltd) 
mengutjapkan 

NEK AAA CE EKKKI Li 
NA Maa Ma ANA Pena . 

ASTROLOOG (AHLI NUDJUM) Boca 

Pi ot. SH O UKA T 

berhubun 

ber 1956 sampai 7 Djanuari 1957. 
at PARA AAA AA 5 

Dokter Wirohardjo 
SALATIGA 

TIDAK BERPRAKTIJK. 
ANGGAL 24 s/d 30 DESEMBER 19sg, 

IE MET Ia AA AO 4 

   

   

   

  

  
Iibeihih PPS ABA LBTI LL AK NIS SI 

"EP OUC 

han Aturan: Bea" Meterai | 
Bon 1921 

Dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1955 
beberapa perubahan Aturan Bea Meterai tahun toga diadakan 

Perubahan jang terpenting ialah bahw bea meter 
TIGA PULUH SEN jang terutang mna ketsi 2 Dini as 
jang tertjantum dalam bab IV Aturan Bea ? Meterai tahun 1971 
ja'ni antara lain bea meterai jang terutang atas kwitansi-kwitansi 
Gan tanda-tanda penerimaan uang lainnja) mulai tanggal 1 Dja- 
nuari tahun 1957 diubah mendiadi LIMA PULUH SEN. 

Diharap jang tersehut diatas diperhatikan sepenuhnja. 
Guna mendapat keterangan-keterangan lebih Jandjut, pun me- 

ngenai perubahan-perubahan lainnja, para jang entingan 
dapat berhubungan langsung dengan Kantor Inspeksi K uangan 
setempat (di Semarang Bodjong 1, ruangan Nee 

Semarang, 22 Desember 19sg. 
Kepala Inspeksi Keuangan Semarang, 

M. SOEKIRNO, 
TEA An aa NN IN Oppa agan 

PAN TE ANA. 

Pengumuman 
»Rumah Sakit Umum Pusat" 

Se marang 

   

Akan mengadakan borongan bahan makanan Bilik triwulan ke I tahun 1957, Peminat supaja datang di "RUMAH 
UMUM PUSAT” dii. dr. Soetomo 16 Semarang Na TN 
Usaha untuk mengambil daftar, 

Borongan: Akan ditutup pada tanggal 28 DESEMBER 1956. 

| Pemimpin "RSUP," Semarang, 
(dokter R, Parjono Tana), 

NAN IL ALL AAA, 

  

LLAIALLBALLLKLKBALKAL II LIALK LB LBLKAL LL AA AA LA 2. 

    

|SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 1937 

KELUARGA :   
SAMA 

Ikoy Rogers 

Ir. R. SOEDIBJO HARDJOPERTOMO 
DJALAN ABDULLAH LUBIS No. 39 MEDAN. | 
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keluar kota, TIDAK PRAKTIJK mulai 1g: 25 Dosen 

  

Pengumuman mengenai Peruba- 

  

2. 

  

BIRO TEHNIK TK 

SANITAIR 
MEMPERKENALKAN KEPADA CHALAJAK DAN 
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  aa Tr TN TN Ta AA AN NA AAA 

  

Ja Vrieskamer Blue Band 
memang nikmat untuk roti dan dapat menjulap 
masakan djadi njaman-lezat! Dua chasiat baik 
dalam satu bungkus... mendjamin hidangan isti- 

mewa bagi sekeluarga! Lagi pula 
amat menguntungkan!   

  

  

Membutuhkan segera tenaga2: 
jang diudjur dan bisa bekerdia sendiri. "9

 

terisiimewa benang tenun dan bahan-bahan bangunan. 

port dan export. 

Mereka jang memenuhi sjarat2 tersebut diatas akan ditempatkan 

rang dan Djakarta. 

BIRO-REKLAME "CO TEY”, Kotakpos 2995, Djakarta. 

Pede huhabuh PRE PRA RA AA AN AAA Appa dahahaha 

SOEDARG O'| 
SU saRRPA LL. IM. YAGSRE 8. (Muka Kliniek BRAJAT MINULJO) DIUAJAKARYA : pi, WIROGUNAN 55. 

PENJELENGGARA, : o 

LISTRIK | al 
WATERLEIDING 

. MENGUTJAPKAN SLAMAT TAHUN BARU 1957 

BIRO TEHNIK 
»SOEDARGO” 

PIMPINAN. 

letap baik 
jala diuar 

"femari-es. 

PERUSAHAAN NASIONAL. BESAR 
(JANG BEKERDJA DIBAWAH PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH) 

jang mempunjai sekedar pengetahuan tentang warenkennis, 

jang berpengalaman bekerdja dalam lapangan distribusi, im- 

di Makasar, Bandjarmasin, Palembang, Medan, Surabaia, Sema- 

  

BE.VR.7-140-B 

      

      

   
     

  

7 - 

Surat? lamaran Iengkap dengan keterangan? pengalaman bekerdja, permintaan gadji dan 
salinan? idjazah dsb. supaja di-alamatkan langsung kepada pemasang iklan No. 12127 d/a " 

  

  

UNDANGAN 
untuk 

menjaksikan 
nanti pada : 

demonst 

TANGGAL 26 dan 27 DESEMBER 1956 j.a,d. 
PADA TIAP2 DJAM: PAGI 9,00—12.00 

SORE 17.00 — 19,39 
— 

Menjaksikan Demonstrasi Adjaib 
Dengan ini kami mengundang dengan hormat segenap langganan toko kami 

rasi Mesin Djahit ,,NECCHI” SUPERNOVA di toko kami 

LLLLKKALBLBKLAKLKBL KIA KBLKBALKLKLBAKBLKABLLKALKLIAK AK AK KK Ata Ke AP 

KIR Na an Ta NA NN NA       

untuk 

  

mampuan daja-tjipta ,,N ECCHI” SUPERNOVA 

hendaki, 

Hommat kami, 

DIREKSI 

1 5 BODJONG 25, 
SEMARANG. KAKAK KAKAK KK KKR KE REK   SP Ll LL LL LP O OP P PPP PP PPP PPP 

Selama dua hari itu Tuan2 dan Njonja2, serta Nona2 akan dapat menjaksikan 
jang sungguh2 adjaib, karena dapat me- njiptakan dalam sekedjap mata setjara otomatis ratusan-ribu maftjam motief2 

Semarang, 24 Desember 1956. 

Toko ,H EN” 
: 

ke- 

jang dike-    

  

  

     

      

ROGERS A HORSEZ se 
KNOW WE'RE Hor :     

  

No.18 

LN alat nak, m 
kau beri Rogers itu 
kau tahu bahwa kite 
bertengkar mengenat 
batasan peleinakan kita 
— Sudahlah, ajah! 

   

  

   

  

   

      

    

   

     

   

  

   
    

  

  

  

| THEYRE TEVING TO TRAIL | | ROGERS Is sewEaw To Yetop NI 1 Hope PALMER'S PALMER'S JEEP TO GET TKAT GADGET BACK/ TALKING NI JEEP Neeps To KECOVER THAT Y pumpu/ | | S0 ME CAN COLLECT | NONSENSE/)| OPEN COUNTRY, SATELLITE AND | PUMPBAI | Tu REWARD) BUT DLL TWO-SHADOW! IT KEEP YOW OUT AN STOP HIM! - CA | MAKES TRAILING y OF JAIL! Eli EASIER/ 

( AN RLA 25! 3 Gam P2 #1 SS MuZ 3 Cp i 

1 ? - 3 
Is S1 

MN 0/3 : 
6 TN 

Kg $ 
1 @   

   — Rogers sedang merentjanakan 
untuk mendapatkan benda itu 

— Mereka sedang mena 
tioba untuk mengikuti die 
dja jeep kepunjaan Pal- kembali sehingga dia dapat me terbukak Two-Shadow! Hal mer itu untuk mendapat: nerim, hadiah itul Tetapi saja itu membuat mudah kan kembali satelit tsb. akan mentjegahnja! P untuk mengikuti dan mentiegah supaja eng — Sudah toch, djangan ber- orang tsb.! na bui! omong kosong begitu! — Mungkin dia mengambil — Hu 

luar, Roy! 

   ) TAKE SHORT: | 
T TO 

— Saja harap supaja 
Palmer itu ad,, didaerah jg. 

djala, dengan menrabas ke 

MAYBE HE 

5 

jeep 

sekali 
djedjak 

      

     

    

   
    

  

    
  

    

   
   

   

   

    

     

   

   

      

   

      
    

     
    

      

              
    

       

      

   

   

   


