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3 2 Tanah Fa 

0 Pengumuman Dewan 
1 Ka Dalam hubungan Lini maka 

“ »Antara” telah menerima peng- 
umuman De 

bunji sebagai berikut: 

Dn Ada Soal B 
c Diketahui Panitia Rum 
(LUAR NEGERI Roeslan Abtulgani jang Kemis pagi h ang di | LUAR NEGE. 2 Ba can Ha pagi kemaren datang di 

aktif pada saat perkara titipan 
tu oleh Djak sa Agung disampaikan kepada Mahkamah A- 
Ini agar supaja pemeriksaan 

di Amerika Serikat i 

... dulu tidak 

wan Menteri ' pada 
| sidangnja tgl. 26 Desember -ke- 

" marin dulu jang lengkapnja ber- 

    

diketahui oleh Panitia 

Perdana Menteri, Wakil Perdana 
Menteri II dan Menteri Kehaki- 
iman tentang hasil penjelidikan 
jang sangat mendalam terhadap 
diri Menteri Luar Negeri Roes- 
lan Abdulgani dan memperhati- 
kan statement Djaksa Agung 

  

L Awljakana 
—Serikat17-8 
2... Pamflet'Gelap Di Pati 

2... Mengantjam Kaum 
: Koruptor 

-BERITA terlambat dari Pati | 
pada ma- Pena bahwa . 

Minggu tg. 22-12 jl., piha 
DPKN setempat telah mensita 
beberapa lembar r Plakat gelap, 
jang didapati ditempel2-kan pa- 
“da tembok2/pagar dikota Pati. 
Plakat tsb. antara lain berbunji 
»Serikat 17-8 tidak rela nama 
rakjat dipakai, awas si korupsi 

. Y7-8 tak akan mundur untuk 
. mengorek perutmu sekalipun ber 
pagar badja. Hai rakjat sadarlah, 
basmilah pergatjau2, bunuh ka- 
jau perlu. 

Plakat tsb ditjap dengan  tjap 
bentuk bulat jg garis tengahnja 
5 cm, ig ditengah2nja terdapat 
gambar belati, jg kanan kirinja 
dibubuhi tulisan "PI — So” dan 
24 TPA Dan 

tinta tulis. 
Siapa jig membikin dan mela 

kukan perbuatan 'itu belum dike 
|. tahui. Dan pihak jg berwadjib 

|. terus mengadakan pengusutan. 
(Antara). 

Persamaan Dengan 
2 Smkn BUAT se 

jang dikeluarkan oleh ko 
Adib Shishakly, 
Nasional Syria, 
komplotan ini, 

Menurut rentjana komplotan 
coup tsb, mereka hendak mem 
bentuk sebuah pemerintah jg se 
gera akan minta bantuar, dari 

| tentara Irag. Tentara Irag hen 
dak memasuki wilajah Syria, res 
minja untuk "menangkis agresi 
Israel tapi sesungguhnja untuk 
menumpas perlawanan rakjat Sy 
ria”. F 

Seterusnja, menurut rentjana, 
pasukan2 Inggris-Perantjis hen- 

- dak mendarat dipesisir Syria un 
tuk membantu pasukan? Irag. 

Pemerintah2  Inggris-Perantijis 
dan Turki akan segera 
akui ”pemerintah” Syria jg hen- 
Sh dibentuk oleh komplotan 
itu. 

Di Damaskus, rentjananja ia 
lah melaksanakan perebutan kel 
kuasaan itu dengan bantuan ang- 
gota2 Partai Sosial Nasional ig. 
berpakaian seragam seperti po 
Tisi dan tentara Syria, dan me- 
reka hendak menduduki tempat2 
peating — dan terutama "markas 
besar2 kepolisian militer dan M 
BAP. 4 

Surat dakwaan tsb. menjata- 
kan seterusnfa bahwa seandainja 
pertiobaan coup itu gagal di Da 

. maskus, maka gerombolan kom 
plotan hendak berkumpul didae 
lih Druz dan didaeran2 iang di 
diami oleh kabilah2 Alawi. 

Dengan bantuan suku2 ini — 
jang hendak mereka persendja 
tai-biang2 keladi komplotan ber- 

mengadakan »Putsch” 
-dan minta sokongan dari Ing- 
gris dan Perantjis. 

sadja dipilih 
Muktamar Masjumi di Ban- 

dung sebagai wakil Ketua per- 
tama pimpinan partai dengan di 
sertai Ir. Pangeran Noor Men- 
teri Pekerdjaan Umum “ telah 
menghadap Presiden di Istana 

' Merdeka. Sukiman menerangkan 
5 »Antara” dengm Presi- 

ditindjau situasi 

pel jang terdjadi di Suma- 
'ta achir2 ini dan pembitjaraan 
mengandung banjak penghan 
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idak "Ada ' 

' DJEPANG “Tanzan Ishi- 

ers di Tokio pada hari 
hwa tak ada suatu ne- 

ia ini jang syungguh2 
dan tak ada suatu bang 
dapat bertindak “ sesuai 
inginannja. Ishibashi se 

pendapat dengan bekas  P.M, 

PN 

"Ipada tgl. 22 Desember 1956, ma 
|ka kabinet mendjelaskan, bahwa 
tidak ada-alasan untuk mengada 
kan tuntutan terhadap Menteri 
Luar Negeri Roeslan Abdulgani 

mengenai “materi jang sudah di- 
selidiki oleh Panitia Lima Men- 
teri bersama-sama dengan Djaksa 
Agung, Kepala Polisi Djakarta 
Raya dan wakil dari KSAD. 

Dalam pada itu ternjata, bah- 
wa ada soal baru, jang menjang- 
kut diri Menteri Luar Negeri 
'Roeslan Abdulgani, jaitu- pelang- 
igaran peraturan devisen berhu 
bung dengan suratnja Overste 
Prajogo dari CPM kepada Lie 
Hok Thay, jang dulu sama se 
kali tidak diketahui oleh panitia 
dan kabinet. 

kara ini kepada 
Agung, setelah perlengkapan ke 
terangan tambahan telah sele- 
sai, 

Menteri Luar Negeri Roeslan 
: plakat tsb. ditulis Abdulgani telah menjatakan ke 

dengan tulisan tangan memakai sediaannja untuk non-aktif pada 
saat daftar perkara tsb. “disam- 
paikan kepada Mahkamah Agung, 
untuk mencjaga supaja pemerik 
saan dapat berdjalan seobjektif-   'objektifnja”. Bana, , 

Rentjana ,,Coup" Di 
Syria Terbongkar 

—. Menurut Siaset Coup Hendak Dilakukan 
# Digerakkennja 

MENJAMBUNG BERITA 

misi darurat tentara Syria terhadap 
Salah Shishakly dan pemimpin2 Partai Sosial 
seterusnja dinjatakan bahwa menurut rentjana 
mereka hendak melakukan coup d'etat pada 

saat Israel menjerang Syria, hingga tentara Syria jang sedang 
sibuk ita tidak sempat membasmi komplot tersebut. 

meng-| 

'sudah mereka membentuk peme- 

mana Partai2 Sosialis 

Imiliter dengan Irag. 

  
mengatakan dalam konpe- 

1 mengatakan bahwa ia 

, 

Suatu 

mengenai isi surat dakwaan - 

Hubungan Shishakly — 
Paris. 

Peran penting dalam komplo- 
tan ini diserahkan kepada Adib 
Shishakly, jang pada saat kom- 
plot ini sedang dirantjangkan di 
datangkan dengan sebuah. kapal 
Inggris ke Beirut (Libanon), di 
mana ia telah berdjumpa dgn. 
anggota2 komplot Syria jg men- 
djelaskan segala maksud mereka. 
Shishakly kemudian pergi ke Pe 
rantjis dan tetap mengadakan 
hubungan erat dengan komplot, 
melalui saudaranja, jang "bernama 
Salah Shishakly. 

Isjaratnja Gari radio €y 
prus, 

Rentjana komplotan tsb. ialah 
segera membubarkan parlemen se 

rintahan, membatalkan konstitusi, 
membubarkan kepolisian militer 
dan tentara Syria. Mereka hen- 
dak mengadakan pemilihan dlm. 

dan Ko- 
munis dilarang ikut serta, dan 
achirnja mengadakan persekutush 

Komplotan tsb: hendak mem- 
bunuh presiden Syria Shukri al 
Ouwwatly, Akram Haurany, Kha 
lid Bagdr Saraj (kepala di- 
visi II sapu kolonel2 Tat 
ma Auda 2 Ahmad Djudi dan 
sedjumlah opsir2 dan pemimpin2 
politik terkemuka” lainnja. 

Isjarat coup d'etat itu menurut 
rentjana hendak diberikan oleh 
,the Voice of Britain”, radio Ing 
gris di Cyprus. Adapun persia- 
pan2 perebutan kekuasaan itu di 
biajai oleh Irag. 

Peristiwa2 jang lampau. 
Sebagaimana diketahui, setelah 

Inggris-Perantjis menjerbu Mesir, 
pendjabat menteri luar negeri 
Turki Ethem Menderes mengun- 
djungi menteri luar negeri Ing- 
gris dalam mana ia a.l. mengata 
kan bahwa tentara Irag ,.perlu 
sekali menjerbu Syria”, ,,karena 
kaum Komunis semakin kuat di- 
sana”. Pers tertentu di Barat men 
dengung2kan bahwa di Syria ter 
dapat ,,sedjumlah besar” (ada 
jang "mengatakan ,,2.000”) pesa- 
wat terbang buatan Sovjet dan 
persendjataan berat lainnja. Ko- 
misi PBB membuktikan bahwa 

VNon-Al 
kan Kepada Mah: 
aru Jang 

Lima Menteri 
»” demikian Menteri Luar Negeri Roeslan Ker 

Min "Setelah mendengarkan lapo- 
| ran lisan Djaksa Agung kepada 

Mengenai hal itu kabinet me-| 
mutuskan untuk meneruskan peri 

Mahkamah| 

tif 
    

  

Dulunja 
Dan Kabinet 

bahwa ia telah menjatakan 
surat tertutup untuk Over 

pengadilan tentang soal jang 
dan kabinet dapat 
Abdulgani. 

  

(Presiden Akan 
|Lantik ( Polisi 
PBB Utk Mesir 

DI ISTANA Negara pada tgl. 
31 Desember jang akan datang 
akan dilakukan upatjara pelanti- 
kan 3 kompi TNI jang akan di 
kirim ke Mesir selaku polisi PBB. 

Seperti diketahui, 3 kompi ter 
sebut terdiri 1 kompi dari TT V 
dan 2 kompi lagi dari TT IV, 
Mereka akan meninggalkan Indo 
nesia pada tgl. 9 Djanuari dgn. 
menggunakan pesawat terbang 
dari Amerika. 

Seperti telah dikabarkan, baru- 
baru ini telah berangkat ke Me- 
sir beberapa perwira dikgtuai 
Kolonel Djatikusumo untuk meng 
adakan persiapan. (Antara). 

Rahasia Letn. 
 Moorhouse 
um Djelas Apakah 

Ia Masih Hidup Atau 
“kah Sudah Dibunuh 
INGGRIS pada hari Rabu minta 

kepada sekretaris djendral PBB, 
Dag Hammarskjoeld, untuk mem- 
berikan djasa2 baiknja guna meng 
(usahakan - dibebaskannja — letnan 
Anthony Moorhouse jang ditjulik 
oleh orang2 Mesir dan ditagan de- 

sudah pasukan? Inggris-Pe- 

yan 

  

  
t meninggalkan wilajah Me- 

r. Duta P. M. Crosthwaite, pem 
b io wakil tetap Inggris di PBB, 
menjampaikan permintaan ini pa- 
da hari Rabu sore, waktu dia ber 
temu dengan Dag Hammarskjoeld. 

Berita2 sebelumnja. menge- 
nai Moorhouse. y 

Perlu dikemukakan, bahwa beri 
ta Reuter pada tanggal 23-12-'56 
jang mengutip pengumuman di 
Port Said mengatakan, bhw Let- 
nan Moerhouse telah diketahui da 
lam keadaan selamat. 
Selandjutnja pada tanggal itu 

djuga wartan UP di Port Said 
membe: kan, bahwa pedjuang2 

hari Saptu tanggal 22 Desember 
jang telah lalu membebaskan kem 
bali letnan Anthony Moorhouse, 
sesudah menawannja selama il.ha 
ri. Oleh berita itu dikatakan lebih 
landjut, bahwa pembebasan kem- 
-bali Moorhouse tadi dilakukan ber 
tepatan- dgn penarikan kembali 
pasukan2 Ieggris-Perantjis: 

Berita Reuter dari Beirut pa- 
da Rabu tanggal 26 Desember me 
ngatakan, bahwa menurut ketera- 
ngan kolonel Cyril Banks pada 
hari Selasa waktu dia tiba di Bei 
rut dari Kairo, kolonel ini telah 
mendapat keterangan dari presi- 
den Nasser, bahwa letnan 2 An- 
thony Moorhotise telah dibunuh 
oleh orang2 jang mentjuliknga di 
Port Said. Kolonel: Banks adalah 
anggota parlemen Inggris jang 
dalam bulan jang lalu keluar dari 
partai Konservatif sebagai protes 
terhadap politik Eden mengenai 
terusan Suez. 
Dalam pada itu Reuter dari Kai 

ro pada hari itu djuga memberita 
kan, bahwa presiden Nasser telah 
memerintahkan tentaranja untuk 
menjelidiki pentjulikan dan pem- 
bunuhan Moorhouse. Reuter me- 
ngutip berita ini dari keterangan 
kolonel Cyril Banks. (Antara-UP). 

Seruan Ex Brig 
B. TNI Koman 
doSumatra Utr 
Minta Spj Diumumkan 
nja Negara Dim Bahaja 

” BERHUBUNG dengan situasi 
Pemerintahan dan Angk. Darat 
sekarang ini, maka 'para utusan 
ycteran ex Brigade .,B” TNI Ko- 
mando Sumatra Utara dalam 
Kongres Bekas Pedjuang Bersen- 
djata Seluruh Indonesia ig kini 
sedang berlangsung di Djakarta 
menjatakan, supaja Panglima 
Tertinggi segera mengumumkan 
berlakunja Undang2 Darurat Ne! 
gara dalam bahaja dan mengoper 
semua kekuasaan Pemerintahan. 

Supaja Kabinet segera mengem 
balikan mandatnja dan supaja Ka 
binet jang baru dibentuk nanti 

benar2 didasarkan kepada usaha 
untuk menegakkan satu Pemerin 
tahan dengan kewibawaan jang 
tiukup untuk kepentingan stabi- 
lisasi dan pembangunan negara 
dengan ketentuan, bahwa Presi- 

den benar2 mempunjai peranan 
jang menentukan dalam pemben 
tukan Kabinet baru itu. Pernjata 
an tsb. ditandatangani oleh ke- 
tua utusan veteran Brigade ,,B” 
Zainal Abidin dan M. Zen, 

A. S. PERKUAT PASUKAN2-   ini tak benar. Beberapa ming- 
gu ji, radio Israel menjiarkan 
bahwa pemerintah Syria ,,sudah 
digulingkan oleh coup detat”. 

(Antara-Tass). 

Suatu Negara Diseluruh 
Dunia Jang Sungguh? Merdeka 

Djepang harus berusaha, dan men 
djadi djembatan . antara Timur 
dan Barat. , 

Ishibashi — kemudian mengata- 
kan bahwa beberapa bagian dari 
rentjana anggaran belandja Dje 
|pang jang baru hanja dapat di 
laksanakan sesudah diadakan pem 
bitjaraan antara Djepang dan 

Ichiro Hgtoyama bahwa, A.S. 
He 

NJA DI DJERMAN 
BARAT. 

Divisi2 berlapis badja serta pa- 
sukan2 pajung Amerika jang larut 
telah ditempatkan di Djerman Ba- 
rat utk menggantikan dua divisi 
infanteri A.S. disana. 

la mengatakan djuga bhw ada 
kemungkinan ia akan mengundju 
ngi A.S. untuk mengadakan pem 
bitjaraan deagan pemimpin2 pe- 
merintah negara itu. Menurut 
Ishibashi dapat diharapkan akan 
adanja perobahan dalam hubu- 
ngan antara Djepang dan A.S., 
tetapi ia untuk sementara tak ber 
sedia ' memperbintjangkan . soal2 

    ul- 3 

sivit Mesir“dikof& “tersebut: pada teng ialah 

  

  

  

pidato M. $ 

— Pidato M. Sjafei. 
M. Sjafei Kaju Tanam dengan) 

melalui RRI Padang mendjelas- 
kan, bahwa situasi jang terdjadi 

Idi Sumatera Tengah demasa ini | 
adalah puntjak dari kedjengke!- 
an. Dewan Banteng tidak bermak 
sud untuk memegang Pemerintah 
an untuk seterusnja, tetapi bila ke 
adaan sudah mentjapai taraf jang 
ditjita-tjitakan oleh rakjat Suma- 
tera Tengah, maka” kekuasaan 
akan diserahkan kembali pada Pe 
merintah Pusat. Tindakan jang 
diambil Dewan Banteng semata- 
mata untuk menjelamatkan nega 
ta Republik Indonesia dari kerun 
tuhannja dan untuk melaksana- 
kan perbaikan disegala lapangan. | 
Tindakan jang dilaksanakan De 
wan Banteng adalah puntjak dari 
segala kedjengkelan jang meluas 
dikalangan  rakjat' jang selama 
ini tertahan. Selama 11 tahun kita | 
merdeka tidak sedikit keadaan: 
masjarakat jang menjedihkan. 
Berkali-kali dimintakan perhati- 
lan Pemerintah Pusat, tetapi tidak 
baniak hasilnja. Saja sendiri, de 
mikian M. Sjafei, sudah pernah 
mengemukakan ketidakpuasan 
itu, tetapi lantas kita ditjap pro- 
vinsialistis. 

Pidato Datuk Simaradjo. 
Datuk Simaradjo Ketua Umum 

MTKAAM jang djuga duduk di 
dalam Dewan Banteng dalam pi 
datonja jang diutiapkan  setjara 
pepatah petitih Minangkabau dje 
laskan, bahwa apa jg didengung 
kan selama ini kini kita lihat ke 
njataannia. Kedjadian 20 Desem 
ber 1956 itu adalah suatu tun- 
tutan mutlak dari arwah2 pahla 
wan dan pendukung proklamasi 

|ig telah meninggal. Begitu djuga 
karena penderitaan, kemiskinan. 
kebobrokan,  kehantjuran moril 
disegala lapisan dan utjapan se 
lamat tinggal pada seluruh ke- 
bathilan jang bersarang pada Pe: 
merintah Pusat. Bermatjam kepin 
tiangan, korupsi, perebutan kursi 
dan lain-lain, jang achirnia ber- 
bunjilah tabuh larangan (dimak- 
sud isjarat) untuk menghentikan 
segalanja itu. Nilai jang tinggi 
dari keputusan reunie Dipisi Ban 

,sebagai . 
nada Pemerintah Pusat, hahwa, 
Sumatera Tengah mempunjai an 

dil dalam perdjuangan dan me- 
negakkan Negara Republik Indo 
nesia. 

Achirnja Ummi H. Sjamsijah 
Abbas anggota Konstituante dan 

salah seorang gembong - wanita 

kan, supaja P' 
menghadapi pefsoalan Sumatera 
Tengah ini dengan penuh kebi- 

rima djabatan Walikota 

niataang.   Perti dalam pidato radionja mela 
lui RRI Bukittinggi 

akan dapat diumumkan. 

Program ini telah selesai diren 
tjanakan dan kini masih dipela- 
djari menteri2 jang bersangku 
tan untuk selandjutnja mendapat 
persetudjuannja jang terachir jg. 

djuga diperlukan sebelum diumum 

kan. Diterangkan selandjutnja 
bahwa ia tidak dapat memberi- 
kan keterangan? jang lebih men 

dalam, hanja dinjatakan bahwa 

program termaksud akan me- 

liputi masalah2 Ekonomi,  poli- 
tik serta kebudajaan jang luas si- 

fatnja. 

Pembangunan tiepat Bu 
dapest, : 

Berhubungan ' dengan pemba- 

  

Perobahan 
Tarip K. A. 
Akan Djadakan Mulai 

1 Djanuari 
MULAI tanggal 1 Djanuari 

DKA. mengadakan perubahan2 
tarip penumpang dan barang. .Pe 
rubahan tarip penumpang meli- 
puti semua gerbong kelas 3 sam 
pzi kelas I. Untuk kelas tiga seba 
gai adajang diturunkan, sebagian 
lagi ada jang dinaikan, sedang- 
kan untuk penumpang kelas 1 dan 
2 semua naik. Demikian menurut 
pengumuman Direktur Djenderal, 
Kepala DKA. seluruh Indonesia. | 

Perubahan2 tarip begasi sesuai 

kelas 3, sedangkan bagi barang2, 
misalnja bungkil. tepung gaplek, 
besi tua untuk ekspor, kaju ba- 
kar djati, klenteng dan bidii ka 
pas dinaikkan Ik. 1096. Tarip sir 
kuler untuk gula pasir (TS 201) 
dihapuskan, sedangkan  djagung, 
padi, gabah, katul dn dedak di 
keluarka, dari tarip sirkuler TS 
200. 

Reduksi untuk berat hitung ki 
riman gerobakan dikurangi dari 
paling banjak 12246. mendjadi 
1090. sedangkan pemakaian GL 
dan GLR bea ditambah dengan 
25 Ya. 

dengan perubahan2 penumpang| 

Dewan Ban
teng 1 

| Bermaksud P
eg 

Pemerintahan Terus 
(| Kalsu Keadaan Sudah Tjapa 

Jang Ditjite2kan Kekuasaan Akan Di 
Il” Kembalikan Pada Pemerintah Pusat 

200 — Kata M. Sjafei 
BERTURUT-TURUT melalui RRI Padang dan Bukitting 

|gi semendjak tanggal 21 Desember 1956 dang lalu, telah ber 
Sjafci, Datuk Simaradjo dan 

    

      

    

  

  pai Tersf 
  

  

mmi H. Sjamsijah 
Abbas. Pada pokoknja dalam pidato itu menghargai tindakan 
jang dilaksanakan Dewan Banteng untuk mengatasi suasana 
sekarang ini sebagai saluran jang sebaik-baiknja. 

nerintah Pusat 

djaksanaan. 
Keadaan jang sedang berlang 

sung di Sumatera Tengah ini ha- 
nja untuk sebentar melintasi pe- 

njelesaian jang akan segera dila 
Ikukan dengan Pemerintahan Pu 
sat. Bila tjara dan djalan jang se 

matjs“ ini tidak dilalui, maka su 
dah «Sialan lain akan ditja 
ri au “9, untuk meng 

atasi | kepintjangan 
tang terb pusat dan 
daerah selama ir Shirnja Um 
mi Sjamsijah mek 'hpkan su 
paja rakjat tetap terang dan me 

nunggu penjelesaian selandjutnja 
dan mengharapkan supaja beker 
dja seperti biasa... 

$ 

Seterusnja menurut siaran ra- 
dio Bukittinggi maka hari- Rebo 
telah dilangsungkan ' timbang-te 

Padang 
dari tangan Dr. Rasidin kepada 
Bupati Rosman 'salah seorang 
anggota Dewan Banteng. 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa Ketua Dewan Keamanan Dae 

rah jang lama Harun Alrasjid ka 

rena sesuatu hal dinon-aktifkan 
dan diganti oleh Komisaris - Po- 
lisi HI Sabirin. (Antara). 

  

Pemerintah no. 48 th. 1956 

  

Disebar Di- 
atas Medan 

flet2 Perintah Harian 
Panglima Tertinggi 
MENURUT rentjana, AURI 

hari Kemis kemaren menjebarkar 

pamflet2 Perintah Harian Pang- 

lima Tertinggi jang diutjapkannja 
dimuka tjorong RRI pada malam 
Rebo jl., diatas kota Medan dar 

sekitarnja, Seperti diketahui, Pe- 
rintah Harian Panglima Tertingg 
Itu ditudjukan kepada segenay 
pradjurit, bintara dan perwira 

Angkatan Perang R.I. berkenaan 
dengan perebutan kekuasaan oleh 
Kolonel Simbolon didaerah TT I 
pada tgl. 22 Ocsember jang lalu. 

Sebagaimana diketahui, dalam 
Perintah Harian Panglima Ter- 
tinggi 'itu, tindakan Kolonel Sim 
bolon itu dikatakan menjimpang 
dari Amanat Panglima  Terting 
gi bahwa "Dasar dan Politik 
Tentara adalah Undang2 Dasar 
Negara”, dan menjimpang dari 
sumpah pradjurit TNI. Oleh kz 
rena itu Presiden Sukarno seba 
gai Kepala Negara telah menan 
datangani surat pemberhentian 
sementara Kolonel Simbolon se 
bagai Panglima TT I sedjak tgl. 
22 bulan ini, g 

Selandjutnja dapat dikabarkan 
pula, bahwa sampai hari Kemis 
Radio Medan tidak #da menjiar 
kan sesuatu reaksi dari Kolonel 
Simbolo, atas Perintah Harian   Presiden/Panglim, Tertinggi tsb. 

(Antara). 

  

Gabernur Sumatra Sit 

Blokir Uang Jg Disana 
Kini Sudah Tersedia Rp. 100 Djuta Untuk 

Dipergunekan Bagi Pembangunan 
5 Didaerah 

i SEDJAK YANGGAL 24-12 pagi, siapapun djuga tidak 
diperkenankan membawa uang keluar dari daerah propinsi 
Sumatera Selatan, dengan tidak seizin Gubernur, demikian di! 
njatakan oleh Gubernur Winarno dalam suatu interviu dengan 
»Antara” Palembang. Tindakan ini diambil adalah djustru un 
tuk mempertjepat pembangunan daerah, jang disclaraskan dgn. 

Hari Rebo . 
2 dia Rp. 100 juta. 
Selandjutnja diterangkan, bah- 

wa pada hari Rebo sebagai tin 
dakan permulaan telah. tersedia 
ditangan Gubernur uang sedjum 
lah Rp. 100 djuta, jang sudah da 
pat dipergunakan bila sadja dikc 
hendaki. 
Mendjawab pertanjaan, Guber- 

nur menjatakan, dari djumlah ter 
mengharap- sebut akan dipergunakan ' untuk 

pembangunan asrama2  tentara/ 

KomposisiPemerintah 
H'ria Akan Diperluas 
Program Politik Pemerintah Hongaria Se- 

lesai Disusun — Budapest Dibangun 
Kembali 

DJURUBITJARA PEMERINTAH Buruh & Tani Revo- 
lusioner Hongaria menerangkan hari Rabu, bahwa pemerintah 
nja hari2 ini akan mulai dengan pekerdjaannja, untuk menga 
djak serta dalam pemerintahan golongan2 jang sifatnja lebih 
luas. Seminggu Jogi diharapkan bahwa program politik jang 
akan dipakai sebagai dasar "perluasan komposisi dalam peme 
rintahan dengan mengadjak serta pemimpin2 partai jang ada, 

ngunan kembali kota" Budapest 
jg. mengalami kerusakan2 besar, 
Tass sementara itu mengabarkan 
dari Budapest malam Kemis bhw 
flat2 jang mendapat kerusakan? 
selama pemberontakan kaum 
kontra revolusi di Budapest telah 
dibetulkan lagi oleh organisasi? 
pembangunan Kotapradja Buda- 
pest dan kementerian2 jang di- 
Samping itu mendapat bantuan2 
penduduk. Seperti dikabarkan 
Flat jg mengalami kerusakan 'ini 
ada Lk. 20.000 buah banjaknja: 
Diwartakan selandjutnja bahwa 
bertentangan dengan apa jang di 
kabarkan oleh pers & radio2 Ba 
rat, semua keluarga di Budapest 
jang rumahnja dihantjurkan atau' 
dirusak oleh ,,gangster2 fasis” 
ketika kerusuhan2 achir2 ini te- 
lah mendapatkan rumah2. Dgn. 
sendirinja disana masih ada bebe 
rapa gedung dalam kota jang ma 
sih belum dapat diperbaiki ber- 
hubung rusaknja begitu berat, te 
tapi dalam waktu sinakat,  ge- 

Idung2 ini dengan tjepat akan di 
bangun kembali. 

Lebih dari 11.000 ,ekerdja pem 
bangunan kini sedang mengerdja 
kan pembangunan kembali - kota 
Budapest. Mereka dengan menda 
pat bantuan dari pekerdja2 suka 
rela jang sebahagian besar ter- 
diri dari kaum. muda melandjut- 
kan pekerdjaan walaupun dalam 
Suasana liburan Natal. 

Kegiatan2 olahraga hi- 
.dup lagi. 

dpagian Tain diberitakan bhw 
stadion dan  tempat2 Olahraga 
lainnja di kota Budapest kini kem 
bali ramai dikundjungi penduduk, 
setelah tampak sunji beberapa 
minggu lamanja “ ketika terdjadi 
kerusuhan2 disana. Rebo petang 
banjak penduduk Budapest mem 
pergunakan waktu senggangnja 
dengan menonton pertundjukan 
main ski di Stadion Rakjat Bu- 
dapest atau pertandingan2 Hoc 
key jang waktu itu diadakan 
antara club2 Olahraga ,,Meteor”   Selandjutnja ditambahkan, bah 

wa untuk eksplditasi Sumatera 
Utara tidak diadakan perubahan.   chusus, (Antara-Reuter), 

  

(Antara). 

dan ,/Terekves', Sedang semen- 
tara itu patjuan kuda ada pula 
di Budapest. (Antara-Reuter), 

  

  

Lambege Kebudajarr indonesia 
Kon Batavisstch Gerootschap 

3 wan Kur dan en Watanschaopan   
  

  

Undang2 Perimbangan Keuangan. 
ho sudah terse- polisi,  dje 

  

kan, 

Mengenai larangan mem 

bahwa kebebasan untuk itu  di- 
batasi maksimum Rp. 2.500,— 
untuk satu orang dewasa dan 
Rp. 5.000,— untuk satu keluar 
ga. Lebih dari itu, hanja bisa dji 
ka diperlukan menurut pertim- 
bangan Gubernur. Dan larangan 
ini berlaku bagi umum ' seluruh 
instansi, bank, bea/tjukai,s dll. 
aja, 

KKD adakan sidang ga 
bungan dgn DPD dan 
Ketua DPRDP. 

Bersamaan dengan tindakan ter 
sebut, pada tgl. 24 Des. malam- 
nja D telah mengadakan si- 
dang gabungan jg dihadliri oleh 
anggota2 KKD, anggota2 DPD 
dan wakil ketua DPRDP jang 
mewakili ketua karena berhala- 
ngan. 

Sidang ini telah mengambil 2 
keputusan penting jang maksud- 
nja: 1. Menjetudjui segera me- 
laksanakan pembangunan jg njata 
dan melasgkah lebih tjepat dari 
Undang? Perimbangan Keuangan. 
2. Pembangunan harus didasar- 
kan atas kepentingan masjarakat 
umum, disamping pelaksanaan 
pembangunan routine seperti dja 
lan2, djembatan, gedung2 Seko- 
lah Menengah, Teknik, Pertahian 
Tinggi,  asrama2 -tentara/polisi, 
perumahan pegawai dsb.nja. 

Dalam hubungan dgn Suma- 
tera Utara dan Sumatera Tengah 
Gubernur menegaskan, bahwa 
keadaan diseluruh Sumatera Se 
latan berdasarkan laporan2 jang 
diterimanja hingga saat ini tetap 
tenang. (Antara). 

120jKg. Emas Milik Ne- 
gara Ditjuri Di Rusia 
HARIAN ,,TRUD” 

Rebo bahwa pengadilan 

telah berhasil mentjuri 
harga-paling sedikit $ 
Emas itu telah mereka simpan 

di Tashkent' dan isteri salah se 
orang anggota komplotan pen 
Uuri tsb. telah bertindak sebagai 
bendahari komplotan itu. ' Kom- 
plotan terbongkar ketika salah 
seorang anggetanja tertangkap ba 
sah ketika sedang mengambil 

  

— da P 
Letkol. Djamin Gi 
$ Simbolon Dikepun 

AURI Sebarkan Pam- 

  

'aat 

KAMIS PAGI KEMARIN djam 06.09 Let. Kol. Djamin 
:| Ginting mengambil oper Komando TT I dari Kol. Simbolon 

sebagai Panglima berdasarkan pengumuman Pemerintah no. 
48/1956. Pernjataan jang diutjapkan via RRI Medan kemarin 
lengkapnja sbb. : Saja Overste Djamin Ginting dengan putusan 

ditundjuk mendjadi Panglima 
TT I mengingat isi Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit serta 

Amanat Panglima Tertinggi tanggal 25 Desember 1956 untuk 
memulihkan kembati keadaan TY 1 sebagai semula perlu me- 
jakukan kebidjaksanaan berupa tindakan tegas dan segera. Ma 

Sementara itu mulai Kemis ke 
maren T.T. I kembali berada di 
bawah Pemerintah Pusat sebagai 
biasa din RRI kembali call (pang 
gilan) RRI Medan. Gedung pe- 
mantjar ,,gedekt” (didjaga keras) 
dengan pantserwagens. Pengam- 
bilan oper oleh Djamin Ginting 
bersama-sama dengan Overste 
Wahab Makmur dari Siantar, 
Major Pulung Sitepu, Major R. 
Munte, Overste Sugiarto dll. Sam 
pai waktu ini keadaan aman dan 
tidak terdjadi tembak-menembak. 
Sebagaimana diketahui Kabinet 
pada tgl. 22- Desember malam 
telah mengambil putusan al. 
Panglima Simbolon diberhentikan 
sementara dari djabatannja se- 
bagai Panglima T.T. I terhitung 
mulai tgl. 22 Desember 1956,dan 
pertanggungan djawab atas TT I 
mulai saat itu berada dalam ta- 
ngan Kepala Staf Let. Kol. Dja 
min Ginting Apabila penjerahan 
tanggung djawab pada Djamin 
Ginting karena sesuatu hal tidak 
mungkin, maka tanggung diawab 
itu diserahkan kepada Komandan 
R.I. II Wahab Makmur. 

Lebih landjut dapat dikabar 
kan. bahwa “Wakil PM I Idham 
Chalid, K. Dahlan dan tokoh2 
NU lainnja Kemis siang kema 
Tren djam 14.30 dengan pesawat 
GIA telah“ kembali di Diakarta 
dari Medan. Seperti diketahui 
mereka berada di Medan untuk 
mengundjungi . Muktamar NU. 
"Dalam komentarnja kepada pers 
-dilapangar terbang K. Dahlan 
mengatakan, bahwa daer?h TT 
I kini dikuasai Let. Kol. Djamin 

Tapi pembitjaraan akan 
djutkan di Djakarta dan 

djam 00.00 kami 

(emba
li IK epa

 : 

emerintah
 
Pusat : 

inting Ambil. Oper Kekuasaan — Rumah Kolonel : 
lank2 — Gedung R,R.I. Dilindungi Oleh 

Pantserwagens — Idham Chalid Dipilih Sebagai Ketua P.B. N.U. 
ka “dengan ini ditijatakan, bahwa sedjak tgl. 27 Desember Ts 

telah memegang pertanggungan djawab ko- 

aa 

   

mando sebagai Panglima, TT-I. Sedjak saat ini hubungan dgp. ' 
Pemerintah Pusat didjalankan kembali sebagai biasa. Untuk 

. mewudjudkan pernjataan iri selandjutnja dalam arti seluas2- 
nja akan dilakukan tindakan2 tegas dan bidjaksana. Kepada 
anggauta Angkatan Perang, status sipil Kepolisian dan masja 
rakat umum diwilajah TT I, kami minta perhatian akan tetap 
tenang dan jakin akan kebidjaksanaan jang dilakukan Koman do TT I selandjutnja. Selesai, tertanda Overste Djamin Ginting. 
Demikianlah pengumuman tersebut. 

dilan 

lain 
an 
ne 

sidang 
konstitusi 

konstituante jad. dan soal2 or- 
ganisasi. Beleid PB NU dari 
kongres di Surabaja sampai ' se 

dalam Isi, Demikian K. Dahlan. 
perundingan di Djakarta ituakan Sdjutnja dapat dikabarkan, bahwa 
Giambil keputusan. Putusan 
nja dikatakan banjak sekali, 
taranja mengenai 
gara dim., menghadapi 

    

karang diterima dengan - aklama- 

Selan- 

Kamis malam kemarin PB NU 
lengkap mengadakan sidangnja di 
rumah K. Iljas, Diduga bahwa 

malam itu diambil putusan ten- 
tang sikapnja mengenai peristiwa 
Sumatera Tengah dam Utara. 
(Antara). 

  

Blok NATO 

DALAM 

kutuan militer ini. Dinjatakan 

jang terkuat dan jang terkaja, 

kap mendikte Amerika Serikat 

kat, jang dengan sendirinja   Ginting. Dikatakan, bahwa kini 
ada tanda2 masalah Sumaters 
itu dapat diselesaikan dengan ti 
dak usah ada pertumpahan da 
rah asalkan terdapat saling pe 
ngertian dan Pusat bisa menjela 
mi apa sebenarnia jg mendiadi 
sebab serta kandungan “putera? 
Sumatera. 

Atas pertanjaan diterangkan, 
bahwa sedjak pagi hari “Kemis 

Guna Menemukan 

Surat Pad   djalan2 didjaga keras dgn tank2 
dl. dan  semuanja ditudjukan 
utk. memblokir tempat kediaman 
Kol. Simbolon. Setelah dilakukan 
sengepungan kepada Kol. Simbo 
lon, oleh Let. Kol. Djamin Gin- 
ting diadjukan ultimatum untuk 
menjerah. Atas pertanjaan bagai 
mana keadaan Medan selandjut- 
nja setelah dikuasai Djamin Gin 
ting, K. Dahlan tidak bisa mem   

  

   

    

   
dengar letusan tembakan. 

uang keluar daerah dikatakan,! 

berikan keterangan lebih lIandjut, 
karena ia telah berangkat ke la 
pangan terbang. ' Menurut K 

'ahlan —.dakam...pengoperan..keri 
kuasaa tidak ter 

   

n itu sama sekali 

    

Selandjutnja diterangkan K. 
Dahlan, bahwa dalam pemilihan 
pengurus baru K. Idham terpilih 

pula sebagai ketua umum PB ba 

ru, sedang K. Dahlan sebagai wa 
kilnja. Atas pertanjaan diterang- 
kan, bahwa dalam Muktamar 

soal2 politik djuga dibitjarakan. 

  

PolisiSumatra Te 
ngah Tetap Hu- 
bungan Dgn Pusat 
KEPALA Polisi Propinsi Suma 

tera Tengah Kaharuddin Dt. Rkj. 
Basa jang baru2 ini telah berada 
di Djakarta untuk mempersiap 
kan keberangkatannja ke India 
pada pagi Sabtu jang baru lalu 
telah berada kembali di Sumatera 
Tengah berhubung dengan situa 
si di Sumatera Tengah. 

Dalam pidatonja melalui Stu 
dio Padang tgl. 23 Desember 
malam, Kaharuddin Dt. RKJ. 
Basa menjatakan antara lain, 
bahwa sungguhpun terdapat si- 
tuasi baru di Sumatera. Tengah, 
namun hubungan dengan peme- 
rintah pusat masih tetap dilaku 
kan. Selandjutnja  diandjurkan 
agar rakjat Sumatera Tengah te 
tap tenang dan mendjaga keama 
nan serta mendjauhkan anasir2 
ig ingin mengadakan kekatjauan. 
Bersama-sams dengan Komisa 

ris Besar Kaharuddin Dt. Rkj. 
Basa telah sampai pul, di Bukit-   

di Moskow mewartakan pada hari 
: Moskow telah mendjatuhkan huku- 

man2 pendjara sampai 15 tahun atas dirj 
emas dari tambang2 negara di Irkutsk. Diterangkan bahwa 
pentjuri2 itu adalah buruh dari tambang tersebut dan mereka 

120 kg emas menurut perkiraan se- 
150.900. 3 

tinggi - anggota Parlemen - Dr. 
Sjech Hadji Djalaluddih merang 
kap sebagai Ketua Umum PPTI. 

(Antara). f 

17 orang pentjuri 

pin komplotan jaitu Mohamad 
Aisin dan pembantunja jang uta 
ma mendapat hukuman  pendja 

ra 15. tahun sedangkan anggota2 

'einnja dari komplotan  menda- 

pat hukuman2 pendjara jang le- 

dakan usaha2 untuk merobah 

Menurut kalangan tadi pikiran 

sematjam itu kini masih diper 
timbangkan oleh Eisenhower. ig 
sedang membuat surat lagi seki 
tar masalah perlutjutan sendjata 
ig akan seger. disampaikan ke- 
pada. PM Sovjet Nikolai Bulga- 

1 5 tadi. akan me 

sendjata, ig disampaikan kepada 
Eisenhower dan para PM RRT, 
Inggris, Perantjis dan India. 

Selandjutnja:: dinjatakan. bah 
wa dengan . .djawaban ' Eisenho 
wer itu maka akan terbuka dia 
lan untuk  mempeladjari lebih 
landjut saran2 Bulganin jg ber- 
kenaan dengan penilikan dari 
udara sedjauh 800 km ke timur 
dan ke barat dari masing2 garis 
demarkasi. DA 

Seperti dikesahui ini adalah 
djiawaban Bulganin dalam surzt 
nja jg terachir mengenai usul 
Ike tentanp jg disebut "udara ter 
buka”. Walaupun menurut Bul- 
ganin usul "udara terbuka” dar: 
Ike itu tak akan dapat meme 
tjahkan masalah pengawasar 
atas  perlutjutan  persendjataan 
atau akan mentjegah terdjadinja 
serangan, namun Bulganin dapa: 
menerim- baik usul tadi dengar 
membatasi zone-nja sedjauh 800 
km. Usul "udara terbuka” Eiser 
hower itu sebagai diketahui aka! 
hanja berlaku di Eropa, diman: 
terdapat pasukan2 Nato dan Pak: 

Warsawa, S3 Hg 
Dalam suratnja itu nanti Eisen 

hower akan menjatakan tentang 
keuntungan2 ig akan didapat. b: 
la masalah roket2 jg dapat diken 
dalikan itu ditjantumkan dalam 
tiap persetudjuan perlutjutan sen 
djata Timur/ Barat. 

Sementara itu. beberapa ahli 
berpendapat, bahwa para penga 
was perlutiutan sendjata harus 
dapat 'menjaksikan tiap pertjoba 
an peluntjuran  roket2 jg dapat 
dikendalikan ke ruang-angkasa. 
Dengan demikian. maka akan 
terdjamin bahwa roket2 tadi ti- 
dak akan dipakai untuk maksud2 
penghantjuran .tapi untuk mak- 
sud? damai, kata ahli2 tsb. 

A.S. sangkal. 
Lebih landjut dikabarkan, bhw 

pebesar2 A.S. menjangkal berita2 
jang tersiar bahwa A.S. akan me 

.Inawarkan untuk menarik mundur 
pasukan2nja hingga 500 mil dari 

garis demarkasi, bila Sovjet ber- 
buat demikian pula.  Dikemuka- 
kan sebagai alasan, bhw penari- 
kan itu akan menimbulkan pem- 
bagian setjara dihuat2 di Eropa 
dan terutama di Djerman. 

Perlu dikemukakan lagi, bhw. 
mentert luar negeri A.S. John 
Foster Dulles dalam konperensi 
persnia tgl. 18 Des. j.l. menjata 
kan A.S. tak bermaksud untuk 
mengurangi kekuatan pasukan2- 
nja di Eropa. 

Surat Soviet tal. 17 No 
pember,   bih enteng. ' Demikian ,,/Trud”. 

emas dari tambang tsb. Pemim-!(Antara-UP). 

Seperti diketahui P.M. Bulganin 
tgl..17 Nop. jang telah menjam 
paikan usul2nja kearah perlutju- 

Penghargaan Bagi Anggauta? Polisi 
Jang Bongkar Perkara Jungschlager 
HARI KEMIS kemaren 

27. Desember 
polisian Negara diadakan upa- 
tjara untuk menjatakan penghar 
gaan kepada beberapa angyeta 
Kepolisian Negara jang telah ber 
djasa berhubung dengan perkara 
Schmidt/Jungschlager. Seperti di 
ketahui pada penghabisan tahun 
1953 dilakukan  penanakapan2 
atas beberapa warga2 Belanda 
jang dituduh telah "melakukan ge 
rakan subversif terhadap Peme- 

  

tersebut dikenal dengan nama! 

»proces Schmidt/Jungschlager .cs” 
dan merupakan suatu perkara jg 
besar, jang membuktikan adanja | 
perbuatan2 kedjahatan jg mem- 
bahajakan negara. 

Pengusutan dan pembongkaran 
perkara tersebut dilakukan oleh 
R.. Moh. Junus Subiadibrata, 
Adjun Komisaris Polisi: R.P, Su 

9 ke tgl. rintah dar Negara Republik In- woso, Komisaris, Polisi Tingkat I: 
di Djawatan Ke-| donesia' perkara warga2 Belanda | Moh. Enduh, Komisaris Polisi 

Tingkat I: (Abdul Munaf, Komisa 
ris Polisi Tingkat Il: Indra, Ko- 
misaris Polisi Tingkat H dan M, 
Danu, Adjun Komisaris Polisi. 

Para pegawai polisi - tersebut 
akan dinaikkan pangkatnja atas 
dasar pertimbangan antara lain, 
bhw berkat djasa2 mereka maka 
perkara Schmidt/Jungschlager se 
tidak-tidaknja dipertjepat penjele 
saiannja, (Antara), 

   

  

BA, - IE ARE JAMI. GRAN IM 
tupaka Natan erhadap su 
rat Bulganin tgl. 17 Nopember 
jl sekitar masalah  perlutjutan 

Alami Krisis 
Akibat Sikap Amerika 

, Sikap Mendikte Amerika Timbulkan 
"' Sentimen Anti Amerika Sendiri 

TULISANNJA di madjalah 
affairs” jang membuka penerbitan Djanuari, Jeoffrey Crowther, 

bekas redaktur Madjalah Ekonomi Inggris ,,Economist” menjata- 
kan kembali peringatan? kalangan jang berkuasa dalam negara2 
Blok NATO tentang adanja krisis jang kini sedang dialami perse- » 

triwylan ,,Foreign 

oiehnja bahwa krisis serta tidak 
adanja saling pertjaja dalam persekutuan itu pertama-tama dise- 
babkan karena kenjataan bahwa NATO bukannja persekutuan 

negara2 berdaulat jang sederad: at. Amerika Serikat bukan hanja 
seperti umum mengetahui, jang 

ada diantara anggauta2 NATO, tetapi djuga satu2nja anggauta ig. 
mempunjai kebebasan untuk memilih dan menentukan tindakan2 
rja untuk dirinja. Dinjaiakan selandjutnja dalam bagian lain oleh 

Crowther, bahwa sentimen2 .anti-Amerika i Inggris berhubung si- 

dalam NATO makin kuat pula. 
Inggris dan Prantjis dibuat makin bergantung pada Amerika Seri- 

dirasakan tidak enak oleh banjak 
orang di London dan Paris, demikian penulis menambahkan. 

(Antara). 

Fisenhower Akan Ke- 

mukakan Usul Baru ? 
Perumusan : Tentang 

Perlutjutan Sendjata — Ike Akan Kirim 
Aa Bulganin : 

PRESIDEN AMERIKA SEREKAT D. Eisonhower akan 
mengusulkan supaja Uni Sovjet dan Amerika Serekat menga 

perkembarngan2 roket2 jang d# 
pat dikendalikan mendjadi pemakaian2 jang mempunjai mak 
sud2 damai sebagai sebagian dari langkah kearah perlutjutan 
sendjata, demikian dikatakan oleh kalangan pemerintah Ame 
rka di Washington hari Kemis kemaren. 7 

tan sendjata jang pelaksanaahinja 
dapat berlangsung selama 2 ta- 
hun. 7 Usul pokok jang telah“di 
sampaikan kepada negara2 Be- 
sar: A.S., Inggris, Perangjis, In 
dia dan RRT jalah: “1. 

n tu 2 t s 
      

sing2 
mendjadi 1 -djuta atau 1 

Inggris, Perantjis masing2 men- 
djadi 650.000 orang, dan angka 
tan perang negeri2 lainnja men- 
djadi 150.000 - —- 200.000 orang. 
2. Dalam waktu 2 th. tadi Sovjet 
mengusulkan pelarangan pemakai 
an pelarangan - alat2 
atom dan 'H, penghentian pro- 
duksi alat2 sendjata tadi serta 
pemakaiannja, dan penghantjuran 
semua persediaan jang ada. 3. 
Dalam tahun 1957 supaja 1/3 se 
luruh angkatan perang A.S., U. 
R.S.S., Inggris dan Perantjis di 
Djerman dihapus, disertai penga' 
wasan jang tjukup. 

4. Sovjet. mengusulkan  spj. 
djumlah angkatan perang AS, 
Inggris dan Perantjis jang ditem 
patkan di negara2 Nato  diku 
rangi dalam djumlah jang besar. 

Begitu pulah djumlah angkatan - 
bersendjata Sovjet di negeri2 Pakt 
Warsawa, 5. Dalam waktu 2 th.” 
semua pangkalan jang 
di negeri2 asing dihapus. 6. Spj. 
pengeluaran2 utk. angkatan pes 
ang dikurangi seimbang dgn. 
pengurangan angkatan? perang 
serta persendjataan. 7. Utk. me 
'aksanakan kewadjiban2 jang su 
dah disetudjui itu harus diada- 
kan pengawasan jang sungguh2 
serta effektif, dengan ' memberi 
kan segala hak serta funksi jang 
sesuai dgn. tugasnja kpd. badan 
pengawas internasional. 

Sekitar pertjobaan2 sa- 
telit2 buatan, 

Disamping itu Soviet mengusul 
kan pula supaja diadakan pakt 
non-agresi antara negara2 dari 
Nato dan Pakt Warsawa, 

Menurut berita jg paling achir 
RRT dan Sovjet masing2 telah 
memilih Tibet dan Kaukasus se 
bagai tempat guna meluntjurkan 
satelit2 buatan mereka ke ruang- 
angkasa. Sovjet dalam rentjana- 
aja itu- menjatakan akan mengada 
kan “lalu-lintas antar-planit dlm. 
waktu 20 tahun j.a.d. ini. 

Dan Amerika Serikat telah 
membuat pula Jandasan2 menu- 
rut ,projek Vanguard” guna per 
tjobaan2 #luntjuran satelit2 bua 
tan itu. (Antara). 5 

Moskow Ke- 
tjam Paus 
RADIO MOSKOW pada hari 

Rabu menjerang pesan hari Na- 
tal Pats Pinus XI dengan mre- 
ngatakan, bahwa dia ',,setjara 
terang2-an mengeluarkan suara 
iang menentang azas2 ko-eksis- 
fensi setjara damai.” 

sGolongan2 anti komunis si- 
buk dalam usaha2 untuk mengo- 
barkan apa jang disebutnja pe- 
rang preventif, sedang tidak ba- 
njak orang di Barat jang berani 
memutuskannja,” kata siaran 
tadi jang dapat ditangkap di 
London. 

Radio tadi lebih djauh menje 
salkan, bahwa didalam pesan 
hari Natal paus itu "tidak terda 
pat sepatah  katapun jg mengu 
tuk rampok2 kolonial Eropa ig 
mempunjai konsesi2 minjak se 
bagai "tempat2 mereka jg kera- 
mat di Timur Dekat”,   (Antara—UP), 

T
R
         

   

    
   
   
   

    
    

orang. Sedang angkatan perang 

sendjiNang 

terdapat 1» 

   

    

        

       

   

      



  

  

       
   

pg Pan gni ani 
Harga Advertensi "Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. »Minggu Ini” Rp. L— 

(Bung Karno Sebag 
Kd 

       
     

  

  

  

     

— — — “Dalam keadaan jang genting seperti sekarang ini terasa 
sekali bagi bangsa Indonesia, betapa besar arti bung Karno se- 
bagai pemimpin. Bukan sadja sebagai presiden-kepala negara jg 

Ikekuasaannja didasarkan kepada hukum, tetapi djuga sebagai pe- 
mimpin rakjat jaag diharap bimbingannja untuk menemukan djalan 
jang harus ditempuh dalagi menghadapi keadaan jang sulik, Der, 
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Ir DAN TOKOBUKU 
hi S 11 Ta Medan, 
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   Ihatikan sadja misalnja, pemimpin? dari het Jang atikan sadja misalnja, pemimpin? an dirinja 
mengakui pemerintah pusat, tetapi menjataka asih tetap | 
taat kepada bung Karno, Dan lepas dari kelemahan? jang ada 
pada bung Karno sebagai manusia, memang kita umumnja sekarang | 
ini menjadari betul2, kalau-bung Karno sebagai presiden dan | 
pemimpin rakjat besar sekali artinja diwaktu, ini bagi masjarakat 
dan negara kita. " - angen $ Mana dan 

— — — Kegentingan nigafa sekarang sudah memuntjak. Djalan 
untuk segera dapat keluar dari keruwetan ini belum djelas nam- 
pak. Dari segala pendjuru orang mulai lau 5 
Karno akan segera mengambil tindakan2. Dan tindakan jg sekarang 
ini diharap, adalah suatu tindakan jang tegas dan “kalau perlu 
djuga keras, Kiranja bukan hanja bung Karno sadja jang telah | 
menjedari kalau tindakan setengah? hanja berupa tambal sulam ' 
jang tidak menjembuhkan penjakit sampai kepada | akar-akarnja. 

| Malah sebenarnja sudah sedjak adania keruwetan didalam angka- | 
|tan darat. dulu kejakinan orang sudah mulai merata, kalau betul2 

sekarang ini dibutuhkan suatu tindakan jang tegas. Lebih tegas 
dan lebih keras dari tjara tambal sulam jang biasa dilakukan di 
masa jangolalu. . 3 
—— Tn Kami masih pertjaja, bahwa ketaatan rakjat kepada 

bung Karno masih tjukup tebal, hingga akan terdapat pula kese- 
sdiaan untuk mem-backingii usaha tegas. bung Karno untuk me- 
ngatasi kekeruhan dewasa ini. Malah kami chawatir, kalau tidak 
sekarang bung Karno bertindak tegas, kepertjajaan rakjat jg 
sampai sekarang ini banjak ditumpahkan kepada bung Karno akan 
mendjadi surut, untuk achirnja lenjap sama sekali. 

The Kok San Surebaja 
Djuara I POBSI 1956 
Oue 'Hong Liem Gagal Merebut Djuara I 
Jang Sudah 99pCt. Berada Dim Tangannja, 
Karena Dikalahkan I Thiam Hong Dari Jogja 
KEDJUARAAN BILLIARD seluruh Indonesia 1956 jang dilangsung 

kan dari tgl. 23 s/d 26 Desember siang telah Giachiri dengan perte- 

muan malam perpisahan pada Rebo malam di gedung Ta Chung Sze 

semarang jang diramaikan dengan orkes TCS. Jang keluar sebagai 

Gjuara pertama adalah The Kok San Surabaja, ke 2 Thomas Gue 

ong Liem Surabaja, ke 3 Kho Boen San Surabaja, ke 4 Tan Ling 

Siang Djakarta. Party moyenne, mgyene umum dan seri tertinggi 

dimenangkan oleh Kho Boen San. Hadiah? berupa piala2 

oleh mr. Goenawan selaku pelindung POBSI kepada para pemenang. 
Menindjau djalannja pertanding 

x o — 

RA OULO - — 5 

  

  
  

    
an| terutama dalam -babak ter- 
achir jang berlangsung tgl. 26 
Desember, ternjata @ue Hong 
Liem jang berhasil mengalahkan 
The Kok San masih tetap unggul 
kedudukannja, karena selama me 
lakukan pertandingan tadi ia be. 
lum pernah menderita kekalahan. 
Tetapi dalam 

€ LS SN Sa Yaa aa TA Ae MM MA MTS MN, SIARAN RADIO R. I. 

| TELA 1 E 2 SEMARANG, 29 Des. 1956: setel 
Pe TELAH LAHIR DGN. SE KAMI JG. KE VI Diam aan er Menag San jaitu' melawan 1 Thiam Hong 

: " : Be 06.49” Framk Sa 12 au ia sudah leading 273 lawan M4, ter 

K3 : F A R F A N Tan Organ Ba Ehiana njata pada sodoran2 selandjutnja 

na - : Tetana. IA00: Puspara ng" Ta untuk mentjapai angka 400 achir 
A3 i # ae an Pa on nja ia menjerah kalah, karena da 

f radio Semarang. 14, - : 1 2 

Ibu & anak dalam keadaan 2 bat. ngan. 17,00 Paduan Suara anak2. 2 Den ANA an Se 

- S. ABDULLAH ARFAN, 2 Kanak2 1815 Hong berhasil m ua i 

5 11,80... Dengengan » Kanata. 12 dan menangkan pula pertandingan 

"O. Tjirebon, 24-12-1956. : 
P3 - - ae LL LAN AL AL AL HH AL 

Oo AKA S 3,     

  

         
    

   

  

   

   

   
ng ditambah ongkos2. 
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sam an 

AA n ik ah: | 

TIONG IK cor) 

Njonja OEY DJIT NIO 
Upatjara pernikahan dilangsungkan 

  

“Hormat kami: 
TAN KOEN LIE TAN TJIEN GWAN 
OEY DJIT NIO BHE HING NIO 

Matraman Salemba Gg. III/3. Widosari IV/29 

Djatinegara (Djakarta) Semarang. 
Ta MM LL ja au EL Tana 3 Ia Ba dg -- 

PKEBEHATAN. TERGANGGU ? / 
2 BAN 

  

“1 £ g 4 
- da Ientuk: 

3 2 SAKIT KEPALA, 

| PANAS, SAKIT GIGI. 

  

| BATUK, KERING, ANGIN 
DAN PILEK. 

SESEK NAPAS, 
. PERUT MULES, 
PERUT KEMBUNG DLL. “ 

1. NG OBAT BATUK tuas PANDU 

3 "3 5 
f ( , ag : 

SAKIT KEPALA, 
SAKIT TULANG, HM 
SAKIT ENTJOK, Y 
BADAN SAKIT 
.URAT2 DLL. 

TI 

Di SEMARANG : pada Toko2 Obat 
ENG DJIN HOO Pekodjan, ENG TAY HO Pekodjan dan 

THAY AN 
Mataram, TJIE AN HOO Gaplekan Kidul Pekalongan, Toko | 
Gg. Warung, HUAI AN TONG Gg. Warung, 

HONGKONG Batang. PO SEN TONG Tegal. 

Djagabajan No. 225, Tjirebon. 

x LANNAN . 83 KKR KNRI 

g Untuk Para Pengusaha 

besi lagi MESIN2 FOTOCOPI untuk levering “Ririman sari Surahaja. 07,20 La 

sam Baru 36, Djakarta. — , 2 Setia NTA nak-kanaknja. 17,40 Varia Djawa 
n Tunggal: Ficma PAI AS, A Tengah. 17,50 Irama Indonesia. 

narang : Djl. Gadjah Mada 49, Telp. 2097. 18,15 Dari - dan untuk Wanita. 
KEK KAKI 19,30 Lagu? Bali. 19,45 Kontak 

£ Putra Bungsa dari Tuarn/Njonja TAN TJIEN GWAN - Semarang 

Djatinegara (Djakarta) 

pada hari MINGGU tgl. 

'30 Desember 1956 digedung ,,AMICITIA” Djatinegara (Djakarta). 
(5 Harap segenap Pamili dan Sobat-Handai taulan maklum adanja. 

2 an pangan geng ge Pe UU UE EU LI LS Ra TN TN An AR 

Irama Sendja. 18,30 Obrolan Pak 
Patrol. 18,45 Irama Lama Cm 
djutan). 19,30 Atjara Saptu malam dikatakan sudah 9905 berada da- 

20,30 Klenengan Patalon. 21,15 Wa p: Fa 4 5 

jang Kulit semalam suntuk. 22.15 lam kantongnja @ue Hong Liem 
Wajang Kulit (landjutan). 05.00 
Penutup. Tea 

$ SURAKARTA, 29 Des. 1956: 

tsb. Sehingga dengan demikian 
kedjuaraan POBSI 1956 jg dapat 

- 

Djam 06.10 Pagi Gembira. 06.30 

07,30  Krontjong 
accordeo 
. 

duta: dengan 

      

Siang 00 K. 

   

  

   

      

    

    

dengan Pendengar. 20,39 Lagu2 
IMaluku.- 21,20 Ketoprak oleh Ka 
rawitan Studio. - 22,15 Ketoprak 
(landjutan). 24.00 Penutup. i 
JOGJAKARTA,. 29 Des. 1956: ' 
Djam 06.10 Aneka warna Keti 

muran. 06.35 Orkes Xavier Cugat. 
07,20 Lagu2 Gembira. 07,30 Hida- 
ngan pagi. 12,00 Trio Los Pan- 
chos. 12,30 Gending2 Ludrukan. 
13.10 Lagu2 Perantjis. 13,45 Suara 
Mendingan Abdullah. 14,10 Gema 
Siang. 17,00 Tjatatan Dua Pekan 
Studio Jogjakarta. 17,40 Rajuan 
Petang. 18,15 Pilihan Pendengar. 
19,40 Gadon Malem Minggon. 20,05 
Gadon Malem Minggon (landjutan) 
21,10 Hiburan Malam Minggu. 
2210 O.M. Tjempaka. 23,00 Penu Jang tampak pada 
tup. aa ta 
DJAKARTA, 29 Des. 1956: 

' Djam 06.10 Rajuan pagi. 

   

    

   

gambar diatas 
itu adalah Kho Boen San derigan 

0710 Sodokan bola jg selama perebu- 
Seruling Hutumurti. 07,30 Orkes fan kedjuaraan tadi menarik per- 
Se Bk asa Me hatian 

anita. : eni jawa Studio duki di 
Surakarta. 14,10 Njanjian Sumar mendu Gjuara ke II. » 
sih dll. 17,00 Orkes Kr. M. Sagi. (Photo: "Suara Merdeka”) 
17,30 Orkes Ketjapi Laksana. 18,30 telah keluar pula dan djatuh ke 

(O.H. Suara Maluku, 19,20 Variete Pada The Kok San jang merebut 

- 'Pemuda. 20,40 Trio Tas. 21,15 Or Kedjuaraan itu, karena menang 
Ikes Studio Djakarta. 22,30 Mela- moyenne umum dari Gue Hong 
chrino Magio Strings. 23,00 Penu Liem, jaitu dengan perbandingan 
tup. 1 ng Thg Kok San dapat 25,61, sedang 

TJIREBON, 29 Des. 1956: @ue hanja dapat 20,73, sedangkan 
Djam 06.10 Suara Suprapti dan kedua djago itu masing2 menda 

Marjati. 06.35 Irama Amerika Sela Pat angka kemenangan 12. Kalau 
£ tan. 07,10 Radio Orkes Surakarta. dalam menghadapi Kho Boen. San 

07,40 Sesando Timor dll. 1203 Jang berhasil mentjapai seri ter- 
Hammond organ. 12,30 Vocalia tinggi, sjaitu 203 @ue berhasil me 

-/|Ringan. 13.10 Kesenian Surabaja. #salahkannja maka dugaan pe- 
13,40 Suita Siang. 1410 Puspa honton I Thiam Hong tentu da- 
Ragam Siang. 17,00 Suara SMP. pat dituadukkan @ue pula. Tetapi 

17,30 Siaran A.P. 18,18 Ruangan Karena bola tiada bermata, maka 
Kesosialan. 18,35 Orkes Kr. Ba Yue dalam menghadapi I Thiam 
jangkara. 19,39 Ketjapi Tritung Hong achirnja  menjerah diluar 
gal. 20,15 Alam Ambon. 20,30 Pili dugaan I Thiam Hong sendiri jg 
han Pendengar. 21,15 O.H. Bukit menerangkan kepada wartawan 
Prrjiremai. 22,15 Hidangan penutup tuan. | : : tas 
Pekan. 23,00 Penutup. Kho Boen San jang mendjadi 
SEMARANG, 30 Des. 1956: djuara ketiga itu mempunjai teh- 
Djam .06.25 Disco Varia. 0810 MiK jang baik. Tjara2 menjodok 

Orkes Radio Jogjakarta. 08,45 Sua POla tidak djauh dari The Kok 
ra Bersama. 09,15 Musik Kulin- San, tetapi kadang2 terburu naf- 
tAng. 09,30 Dari Pantai Hawaii. SU dan tiada menghiraukan, ba- 
10,00 Orkes Gumarang. 10,30 Kron £dimana ja harus menghadapi la- 
tjiing Siang. 11,15 Gong Puspa Wannja. Hal itu terbukti ketika 

Sempidi. 11,45 Irama Malaya. 12,30 & menghadapi, Gue Hong Liem, 
Pekan Datang. 13,15 Gema Siang. Setelah berhasil mentjapai seri 
13,45 Rajuan Bersama. 14,10 Vocai 209, hingga @ue ketinggalan ba- 
dan Instrumentalia. 17,00 Gelang Wak, maka sodokannja kemudian 
gang Kepanduan. 17,30 Peladjar- menundjukkan kegagalan jang tia 
an Njanji. 1815 Irama Sendja. da tersangka-sangka oleh penon- 

18,30 Dari Redaksi Banteng Ne. On kalau mengingat tjara2 ia me 
gara. 18,45 Irama Sendja Uandju nundjukkan permainan jang baik 

tan). 19,30 Njanjian Sutji: 2010 tu Dalam th. 1955 ia pernah men 
Ujon2 Malam. 21,00 Seni Budaja. tjapai seri tertinggi 265 dan men 
21,15. Ujon? Malam Ganadjutan). djadi djuara POBSI th. 1953, te 

22,10 Krontjong Merdu. 23,00 Pe tapi selama 8 th. itu ia hanja 
nutup. Mn en tempat no. 3. 
SURAKARTA, 30 Des. : ngan emenangannja 
Djam 07,20 ' Ruan 2 2 PE Kok San mendjadi djuara 1956, 

4 7 -« Inaka ia berhasil 3 tahun bertu- 01,50 The Five Smith Brothers. rurturut merebut kedjuaraan itu 

penonton, Ia hanja berhasil 

  
s1 i 

daa Sa Ba AN pa dan menerima 3 piala besar jang 
ran pagi. 10,45 Klenengan oleh kabarnja 2 diantaranja berharga 

Lk. Rp. 7000,— dan kini mendjadi 
miliknja. Demikianlah sedikit me 
ngenai pertandingan itu. 

Karawitan Prabuwinata. 13,10 Hi- 
dangan Chandra Kirana. 13,40 The 
Melachrino Strings. 14,15 Irama 
Indonesia. 17,00 Gelanggang Ke aa aa ea enena panduan. 17,50 Seni Karawitan. 5 18,15 Ke Udara. 18,30 Njanjian Katholik. 11,390 Permainan Piano. 
Sutji. 19,30 Bu As dkk. 20,15 Ira 12,30 Orkes Melati. 13,10 Orkes 
ma Hawaii. 2045 Dari Peningga Melaju Kenangan. 14,10 Orkes Kr. 
lan Khong Hu Tju. 21,20 Lagu2 Asli. 19,00 Dari dan untuk kanak2 
Sumatera. 22,15 Bunga Rampai 18,00 Ruangan Kepanduan. 18,30 
Malam. 23,00 Penutup. Mimbar Protestan. 19,30 Orkes 
JOGJAKARTA, 30 Des. 1956: , Studio Djakarta. 20,05 Orkes Dupa 
Djam 07,20 Lagu2 Minangkabau. Nirmala 21,15 Orkes Kr. Irama 

07,30 Penjegar Pagi. 08,15 Missa Masa. 22,15 Kesenian Sunda Pang 
Sutji. 09,15 Peer &G nt Suite. 09,30 gugah. 23,00 Penutup. 
Dagelan Mataram. 12,00  Suparti  TJIREBON, 80 'Des. 1956: 
dan Ismanto. “ Senondang Ta  Djam 07,10 Irama Gembira. 08,30 
pian Na Uli. 18 
Populer. 13,40 Eddy dengan Piano an A.P. 10,090 Orkes Gumarang. 
nja. 13,45 Bunga Rampai. 14,10. 10,30 Gema Pulau Dewatan. 11,00 
Bunga Rampai (landjutan). 17,00 Prosa Minggu. 11,30 Orkes Mola- 
Taman Putera. 17,45 Orkes Paul ti. 12,00 Musik Siang. 12,30 Irama 
Westan. 18,10 Sendja Mendatang. Krontjong. 13,10 Gamelan ISSI. 
18,30 'Njanjian Kristen. 19,49 Kron 14,10 Gamelan . ISSI (andjutan). 
tjong Asli. 2015 Lagu? Instrumen 17,00 Taman Kepanduan, 17,30 Si 
tal. 20,30 Merdu Meraju. 21,10 Dja aran A.P. 18,18 Lagu? Pasisir An 
waban Surat2. 21,30 Soran Malam. dalas. 18,30 Orkes2 Konsert. 19,20 
22,10 Batjaan Buku. 23,30 Penutup. Orkes Seruling. 19,30 Ruangan P 
DJAKARTA, 30 Des. 1956: PKI. 20.05 “Instrumentalia. 20,15 
Djam 07,30 Orkes Iiima Serang Orkes Kr, Satria. 21,15 Njanjian 

kai. 08,10 Minggu Gembira. 08,30 Sam Saimun. 21,30 Melody Kota 
Radio Variaties. 10,00 Seni Sunda Udang. 22,15 Melody Kota Udang 
Studio Djakarta. . 11,00 Mimbar (landjutan). 23,00 Penutup,   Neural mutan tarharhaN hashaftarardrehastuneuehuhu Madame ee ngan 

    

— KEDJUARAAN 

Pada tgl. 23 s/d 26 Desember 1956 dige 
Se marang dilangsungkan pertandingan k. 
sodok) seluruh Indonesia jang dimenangkan 

“dari Surabaja, Gambar sebelah kiri adalah The Kok San, sedang- 
kan sebelah kanan adalah Gue Hong 

POBSI 1956 — 

9 Ta Chung Sze 
juaraan biljart (bola 

a oleh The Kok San 

Liem, djuara ke II. 
(Photo: "Suara Merdeka”) 

  

| sungkan di Bandung telah dipilih mengikuti Kongres Masjumi dan 

  

Ketua” Umum Masjumi 
Masjumi Chawatirkean Tindakan Pemerintah Thd. Sumatra 

0. Utera Tak Akan Bawa Penjelesaian 
) PERKEMBANGAN Sumatra Tengah dan Sumatra Utara jang sangat tjepat djalannja itu 

telah mendjadi pusat perhatian dan atjara penting dalam Muktamar Masjumi ke-8 di. Ban- 
dung. Menurut keterangan jang diperoleh ,,Antara”, sikap dan tindakan pemerintah dalam 
menghadapi peristiwa Sumatra Utara pala umumuja dikuatirkan tidak akan membawa penje 
lesaian sama sekali, bahkan akan mendjadikan keadaan bertambah sulit dan' berbahaja. Me 
ngenai peristiwa Sumatra Tengah, ketua umum Masjumi Moh. Natsir 24 Desember jl mengan     

: 
setjara technis-administratief semata2. 'Peristi wa di Sumatra Utara menurut Natsir pada ha 
kekatnja tidak berbeda dgn peristiwa di Su matra Tengah. 

Sementara itu dalam Muktamar ninggalkan Bandung kembali ke 

Masjumi jg kini sedang dilang- pjakarta hari Kamis setelah 

OTSMPIADE 1960 AKAN MX” 
PAKAN JANG TERBESAR. 
Pertemuan Olympiade jg akan 

  

    

dgn aklamasi Moh. Natsir seba pembitjaraan pimpinan2 partai me 
cai ketua umum “partai tsb se- ngenai situasi sekarang sedjak 

djurkan kepada pemerintah supaja djangan m enghadapi peristiwa itu dgn tindakan terburu2 , 

dang sebagai ketua I Dr. Suki- 
man. .,Djika saja boleh memberi 
analisa tentang fikiran2 jg hidup 
dalam Partai Masjumi jg seka 

nai kabinet sekarang,  Masjumi 
ingin membitjarakan setjara prin- 
sipiil dgn lain2 partai pemerintah 
chususnja dgn NU dan PNI ber 

Minggu jl. : 

Menurut Tedjasukmana ia me 
ninggalkan Kongres karena atja 
ra-atjara terpenting telah selesai 

| rang sedang berkengres, menge- diantaranja 2 kali mengadakan pe 
mandangan umum oleh wakil wa- 

kil tjabang partai dan keterangan 

serta djawaban pimpinan partai 
serta terpilihnja ketua dan ketiga mengharap, kalau bung | 

ma Passief Di Padang 

dang Senin jl telah tiba kembali di Djakarta pada Rebo ma 

Perintah Harian Pang: 
lima Tertinggi Diteri- 

Utusan Pemerintah Tiba Kembali Di Dja- 
karta Tanpa Berhasil Adakan Perundingan 
.UTUSAN2 PEMERINTAH Pusat jang berangkat ke Pa 

lam dengan menumpang pesawat GIA dengan tidak berhasil 
mengadakan kontak resmi dengan pimpinan Dewan Banteng 
di Padang. Rebo malam itu djuga utusan2 Pemerintah Pusat 
ita menghadap PM Ali untuk memberi laporan tentang kun 
djungan mereka ke Padang. Setibanja dilapangan Kemajoran 
utusan2 tsb jang terdiri dari Kolonel Latif, Komisaris Besar 
Soclaiman Effendie, Residen Wibisono dan Bupati Rochmad 
tidak bersedia memberi keterangan kepada pers ketjuali me 

diserahkan | 

    

   

  

    

    

    

                      

    

ngatakan bahwa mereka akan memberi-laporan terlebih dahu 
(Ali Sastroamidjojo.     lu kepada PM 

Awas Bahaja 
Tjatjar 

Penduduk semarang 
Spj. Tjatjarkan Diri 

|. BERTALIAN dengan adanja 
Iwabah Tjatjar (Pokken) di Ma- 
Ikassar, beberapa bulan berselang 
'Dinas Kesehatan Daerah Kota 
'Besar Semarang telah memberi- 

  

'kan tjatjaran umum kepada pen- 
duduk Kota Besar Semarang, 

| baik di kampung2 maupun di 
pertandingan ter- | Instansi2  Pemerintah/Partikelir, 

achir setelah kalahkan Kho Boeni| sajang hasilnja tidak mem nuaskan. 

Wabah Tjatjar di Makassar itu 

sekarang disusul dengan pernja- 
taan. bahwa Kabupaten Indrama 

ju dan Kota Tjirebon pun ketu 

laran penjakit Tjatjar mulai 1 
Nopember 1956, berdasarkan su 
rat keputusan Kementerian Ke- 
sehatan tertanggal 13 Nopember 
1956 No. E.K. 5500/965/2. 
Kiranja perlu dikemuka 

kan disini betapa bahajanja pe- 
ma Pok ea itu. Maka 
untuk mendj, jangan sampai 
penjakit  » jang ditakuti 
itu meradjalela- didalam daerah 
Kota Besar $ ang, sebagai- 
mana jang telah kami alami pa 
da tahun 1949/1950 dimana ti 
dak sedikit korbinnja “sekali tapPal 
si oleh Dinas Kesehatan Kota 
Besar Semarang diserukan kepa 
da penduduk Semarang sekalian, 
supaja selekas mungkin mentija- 

Kolonel Dahlan Djambek jang 
djuga mendjadi anggauta perutu- 
san tsb. sementara itu telah me- 
neruskan perdjalanannja ke Me- 
dan atas instruksi KSAD: Bersa- 
ma wakil pemerintah pusat itu 
tiba djuga di Djakarta dari Pa- 
dang, Ramawi Izhar komisaris 
Dewan Banteng di Djakarta. 
Dari Ramawi Izhar “Antara” 
mendapat keterangan bahwa se- 
karang pemerintah pusat tersebut 
tidak berhasil menemui pimpinan 
Dewan Banteng di Padang, ka- 
rena pihak Dewan Banteng hanja 
bersedia untuk mengadakan perun 
dingan apabila utusan2 tersebut 
membawa mandat dari Kepala 
Negara. 

Di Padang mereka hanja di 
terima 3 orang wakil Dewan 
Banteng, tapi setelah ternjata 
utusan? tsb. datang sebagai utu- 

dasarkan lojalitet Masjumi terha wakil ketuanja, ialah Moh. Nat- 

dap partner dari koalisi. Djika sir, ketua umum, Dr. Sukiman, 
dulu Masjumi bersama2 fraksi2 wakil ketua I, Prawoto Mangku- 
tadi membentuk kabinet AfR.I. sasmito, wakil ketua II dan Fa- 
itu maka untuk menguburnja Ma kih Usman, wakil ketua III, 
siumi menginginkan supaja djuga Selain kepentingan pekerdjaan- 
dilakukannja bersama2. Mungkin nja dikementerian ia kembali ke 

djuga kelak bersama2 akan men- Djakarta djuga untuk memper- 
tjari bangunan baru berupa kabi- kuat perutusan Masjumi jang ki 

net baru jg kiranja akan bisa le- ni mondar mandir antara Ban-: 
bih menguatkan dan mengatasi dung dan Djakarta untuk menga-! 

keadaan negara sekarang. dakan hearing dgn partai2 lain 
Demikian Suchjar Tedjasukma- serta menemui Presiden Sukarno 

na, Menteri Perhubungan jg me dan. Dr. Moh. Hatta. Ia menerang 

ri Medan dgn pesawat GIA jang 

ra” dari Tandjung, Hulu Sungai memang sengadja oleh kemente- 

kan bahwa kini sedang diusaha- 

| 5 

Simbar Makin 
tertahan disana, sedang sebagian 

Utara 

  

kan agar pemimpin2 terkemuka 

NU dapat kembali hari Kemis da 

Mengganas terbesar dapat kembali dgn ka- 
KAWAT jang diterima ,,Anta- pal laut ,,Tampomas” jang dulu 

Senin pagi menjatakan, rian perhubungan disediakan utk 
Tana 9 Sa Sa anggota? peserta kongres NU da 

Gjalankan tugasnja di Tamijang " Djakarta ke Medan dan seka- 
Lajang telah tewas karena tem- 'ong menunggu di Medan sam 
'bakan gerombolan Simbar. Tami Pai selesai kongres NU. 
jang Lajang adalah berdekatan Mengenai hubungan dengan 
sekali dengan Buntok, Kabupaten Medan baik dengan  kapal-laut 
Barito, pusat dari gerakan Sim- maupun melalui radio-telefoni 
bar. memang diusahakan supaja te- 

Pihak ketentaraan jang menge tap berdjalan sekalipun setjara 

tahui adanja Simbar c.s. kebetu darurat, ketjuali djika ada kete- 

lan ada disekitar Tamijang La- tapan lain jang insidentil dari 

ten- katan Perang, karena Sumatera 
Timur, dinjatakan dalam keadaan 
SOB. Bagaimanapun djuga peme 
rintah berkewadjiban supaja ke- 
djadian2 di Sumatra Utara dan 
Sumatra Tengah djangan melun- 
tjur mendjadi reruntuhan negara. 
Mesti diusahakan supaja kehidu- 
pan keuangan dan perekonomian 
negara djangan terlalu dirugikan 

|taian. Ketika serombongan 
tara melalui sebuah djembatan, 
jang lebih dahulu dirusak oleh 
gtrombolan Simbar, tiba2 serom 

bongan tentara itu mendapat se 

rangan gerombolan Simbar dgn. 
peluru jang bertubi2 dari djarak 
jang djauh, “Ketika rombongan 

tentara mengadakan pembalasan, 

gerombdtan Simbar terus mela karena nanti kita djuga jg mesti 
rikan diri. membangunkan kembali, terutama 

Seorang tentara tewas korban dilapangan finansiil-ekonomi mes   san2 pemerintah, maka pertemu- 
an selandjutnja dengan pimpinan 
Dewan Banteng tidak djadi di 
adakan. Bagaimana reaksi terha- 
dap perintah harian Panglima 
Tertinggi jang diutjapkan tgl. 25 
Desember 1956 malam jl. menu- 
rut Ramawi Izhar diterima di 
Padang dengan perasaan “pas- 
sief” dan ditambahkannja jg ber- 
laku di Sumatra Tengah alah 
peraturan2 jang dikeluarkan ke- 

ala daerah. (Antara) 
Sementar. itu Dewan Pimpi- 

peluru Simbar, sementara itu di ti didjaga djangan sampai akibat- 
kalangan gerombolan Simbar di nja terlalu besar sehingga merun- 
duga ada jang mendapat luka2 tuhkan seluruh anggaran belan- 
berat. dja th. '57 dan Rentjana 5 tahun. 

AtaS pertanjaan ,,Antara” ka- Dilihat dari sudut itupun sega- 
langan resmi membenarkan te- la sesuatu perlu selekas mungkin 
wasnja seorang anggauta tentara diselesaikan dan dengan tjara se- 

di Tamijang. Lajang itu dan me- ia sekata antara partai2, teruta- 

nambahkan bahwa dengan tewas- ! j 
nja seorang tentara ini, maka su Jar Tedjasukmana kepada 
dah ada 4 djiwa alat Negara jg. tara. (Antara) 
tewas karena serangan getombo | 

"An 

    nan Persatuan Pemuda Peladjar/ 
Mahasiswa di Djakarta dalam 
pernjataannja 24 Desember jl. 
mengharapkan kebidjaksanaan pe   tiarkan diri di tempat2 tsb. diba 

wah ini: , 
1. B. P. Randusari, 2. B.P, Dja 

tingaleh, 3. B.P. Tjandi lama. 4. 
B.P. Pasar Kagok, 5- B.P. Hal- 
mahera, 6. B.P. Bugangan, 7. B. 

    

i P. Kaligawe, 8. B.P. Pelabuhan, 
5. B.P. DKK Djalan Imam Bon 
djol No. 114 Semarang. 

Tjatjaran diberikan antara di. 
8 — 12 ti2p2 hari kerdja, “dan 
djam 8 — 1L tiap2 hari Djumaat 
dan Saptu, semua dengan. tjuma 
tjuma. F $ 

RESOLUSI DPRDP KABUPA- 
TEN SEMG. MENGENAI 
MOBIL AMBULANCE. 

Sidang pleno DPRDP Kabupa 
ten Semarang baru2 ini telah me 
ngambil resolusi jang isinja men 
desak kepada Pemerintah Pusat 
ic. Kementerian Kesehatan supa 
ja didalam th. 1957 memberikan 
tambahan 3 buah,mobil ambulance 
baru jang lengkap kepada Peme 
rintah Daerah Kabupaten Semg. 
Pertimbangan dalam resolusi itu 
al. dikemukakan, bahwa untuk 
melajani sebuah ' Rumah Sakit 
Umum, 3 buah Rumah Sakit Pem 
bantu, 26 buah Balai Pengobatan 
dan 13 buah-“Balai Kesedjahteraan , 
Ibu & Anak dalam wilajah Ka-| 
bupaten Semarang, Pemerintah 
Daerah hanja memiliki 2 buah 
mobil ambulance. Dua buah mo 

wasa ini terdjadi di Sumatra Te 
ngah berdasarkan keputusan Re 
uni ex-Divisi Banteng. 
Selandjutnja Persatuan Pemu- 

da itu menjatakan kepertjajaan- 
nja bahwa pemerintah akan da- 
pat menjelami sert, memahami 
keinginan jang terkandung dalam 
keputusan reuni tsb. Achirnja da 
lam pernjataan itu diandjurkan 
kepada para peladjar dan maha 
siswa Sumatra Tengah  supaja 
bersikap tenang dim menghada 
pi suasana dewasa ini. (Antara) 

GERWANI SEKSI T. KANAK2. 
Gerwani Tjb. Kota Besar Semg. 

seksi Taman Kanak2 telah me- 
njempurnakan susunan pengurus- 
nja dan kini terdiri: dari Ketua 
dan Wakilnja: Nj. Sudanarso dan 
Nj. S. Karna, Penulis I dan II: 
Nj. Supardjo dan Nj. Kustini. 
Bendahara: Nj. Djokowinarso dan 
Nj. Agung Sujudono. Dalam pa- 
da itu djuga dibentuk: Dewan 
Guru terdiri dari Nn. Wahjuni, 
Nn. Hartinah dan Nn. Kenrati 
Jatin. 

3 # 

BARANG TEMUAN. 
Kepolisian seksi I minta dika 

barkan, bahwa hari Rebo jbl. di 
Djl. R. Patah telah diketemukan 

merintah dalam menghadapi dan | 
menjelesaikan persoalan jang de ' 

bil itu jang sebuah chusus diper 10 bidji garpu dan 10 bidji sendok 
gunakan untuk RSUP Ambarawa makan. Empat stel diantaranja 
dan sebuah lainnja untuk Kese- terbikin dari nikkel dan 6 “stel 
hatan Rakjat Kabupaten di Sala lainnja terbikin dari aluminium. 

lan Simbar. (Antara).    
Belanda Kemuka- 

kan Sjarat2 | DJUANA Kata 
Untuk? Perkembangan KAMPANJE PEMILIHAN UMUM 

Sedjak beberapa hari j.l. aa 

: « daerah Ketjamatan Djuana, ole 

Perkebunan Tehnja Di instansi2 pemerintah setempat a.l. 

dari Pamong-Prodjo, Djapen, Pen 

Indonesia didikan Masjarakat” dan lainnja 
lagi telah diadakan  kampanje/ 

PENGUSAHA? perkebunan teh penerangan umum sekitar masalah 

Belanda di Djawa Barat menjata- pemilihan umum daerah jg akan 

kan, bahwa pengusaha2 tersebut tiba, jang pada pokoknja maa 

dapat mempertahankan produksi ri pengertian kepada masjarakat 

teh atas areaal jang ada sekarang mengenai program dan betapa 

untuk tahun?2 jang akan datang, penting dengan Ma Da 

dengan mengemukakan sebanjak 5 D. Kabupaten jg akan dipilih 

sjarat, demikian tulis harian "'de dan ditjalonkan oleh rakjat itu 

Telegraaf” baru? ini jang dikutip nanti. 
Djuga dalam pada itu dian- 

yA kemari Mepemagang A2 NU djurkan, na aa Pe aa 

j i rekening- umum jg akan tiba ini, endak 

Pa Mean Tentang SN nja ditindakkan seperti pada pe 
koers untuk barang2 jang dieks- 
por, sebaliknja djuga untuk ba- 
rang2 jang diimpor sepertinja ra- 
buk, alat2 transport, mesin2 pa- 
brik untuk disesuaikan ' dengan 2 1 
penghasilan, 2. Onanosk Me Tengah bersama2 dgn. Residen/ 
han jang stabil, disesuaikan dgn (Bupati dan para pembesar2 lain 
produktivitet kerdjanja, 3. adan ja |iag lagi jang setjara mendadak 

milihan umum jg telah lalu. 
KUNDJUNGAN GUBERNUR JG. 

TAK TERDUGA. 
Kundjungan « Gubernur Djawa 

i i 5 lagi tak terduga2 kerumah Kepala sjarat2 jang soepel mengenai pe- 3 
masukan ahli? dari luar negeri, Jesa Bakaran Wetan, Djuana, pa 

Nan 3 tu siang jbl. itu ternjata 
dengan djaminan sosialnja, 4. ke da Sabtu sia y 5 
pastian djaminan mengenai inves Pa na an Con aan 1 FN . Pa ana jang ketika itu kebetulan 
Ta One keamanan dang mengikuti djalannja Ang 
Mengenai afrekeningkoers dita ket Agraria jang berlangsung di 

mukakan perbandingan bahwa 2 1 Mn an ba 
untuk harga barang eksport per MU /” Gan ,,SiPu Eee ai 
US. $. pengusaha hanja menerima Tia, mengatur Pepak Pena 
nilai lawannja dalam rupiah seba 'I3AY Jang Sabat ita. tangkap ses 
njak Rp. 11,40, sedang untuk im. Suskat waktu pertemuan para 
Of "ditetapkan Ik KE 1 pembesar2 itu dapat kita simpul- 
Na Tantan Rp. na - Ta kan, bahwa pembitjaraan menge- 

jang, terus mengadakan pengin- fihak Gabungan Kepala Staf Ang ' 

ma partai2 besar, demikian Such-/ 

an aa: an EPS DA NOR AAN DENDNT Ob - Ta ... 2aaann una: aa PE . 

4, 33 $ ke 

The. 

10 Lagu2 Barat O.H. Irama Gelombang. 09,00 Siar, 

  

tiga jang seharusnja sudah afge- 
schreven karena telah tua dan se 
ringkali rusak. 

KAPAL "TAMPOMAS” TERTA- 
HAN DIPELABUHAN 

BELAWAN ? 
Disementara pedagang? besat di 

Semarang jang mengharapkan ke 
datangannja kiriman barang? dgn 
kapal PELNI ”Tampomas” dewa 
sa ini timbul kekuatiran bahwa 
kirimannja tidak akan bisa da- 
tang pada waktunja, karena me: 

”Fampomas” untuk sementara 
oleh pihak jang” berkuasa di TT 
TI tidak diperbolehkan meninggal 

di Belawan. Dalam hubungan dg 
ini pihak PELNI di Semarang 
atas pertanjaan menerangkan, bah 
wa sampai Kemis pagi tadi pihak 
nja belum mencrima kabar ten- 
tang tertahannja kapal. ”Tampo- 
mas” diperairan wilajah TT TI. 
Menurut rentjana, kapal tersebut 
akan berlabuh dan membongkar 
muatan dipelabuhan Semarang pa 
da achir bl. Desember ini. 

PENGUSUTAN PERKARA PEN- 
TJURIAN PENISILIN. 

Hari Senin jbl. pernah dikabar 
kan, bahwa sedjumlah penisilin 
seharga I.k. Rp. 21.000,— telah di 
tjuri di HW II dan dalam hubu 
ngan perkara pentjurian tadi se 
orang nama J. tinggal didaerah 
Bugangan telah ditangkap oleh 
fihak jang berwadjib. Lebih djauh 
dapat dikabarkan, bahwa sedjum- 
lah ketjil penisilin itu telah dibeli 
pula oleh 2 orang jang bertempat 
tinggal di 
didengar keterangannja oleh fihak 
jang berwadjib dan mengaku pula 
telah membelinja barang: itu' dari 
orang jang tidak dikenalnja. Be 
rita selandjutnja mengatakan, 
bahwa penisilin itu adalah milik 
NV Panatraco Ltd. di Semarang 
jang merasa kehilangan 7.310 tube 
atau pil jang diluaran berharga 

Kk. Rp. 5,— sampai Rp. 10,— se 
tiap bidjinja. 

BERITA URNAS. 
Presiden Universitas Rakjat 

Nasional Semarang (Urnas) mem 
permaklumkan kepada para Ma- 
hasiswa, bahwa kuliah2 akan di 
mulai lagi tg. 2 Djanuari 1957 (ha 
ri Rabu j.a.d.) sebagaimana bia 
sa. Lebih landjut periksalah iklan 

.jang dimuat hari ini, 

  

  

nurut pendengaran mereka kapal 

kan pelabuhan daerah tsb. jakni 

Kauman jang sudah | 

Jang merasa kehilangan bisa hu 
bungan dengan kepolisian seksi 
tsb. 

KANTOR AGAMA KETJURIAN., 
Didapat kabar, bahwa pada tgl. 

26 Desember jbl. Kantor Agama 
di Djl. ar. Tjipto telah kemasukan 
pendjahat jang berhasil. memasu 
ki ruwangan dengan djalan meng 
rusak kuntji pintu depan, Hasil 
dari pada pembongkaran itu ada 
lah ditjurinja sebuah mesin merk 
"Remington” seharga Rp. 500,— 
dan sedjumlah kabel seharga Rp 
100,—. Kedjahatan tadi kemudian 
dilaporkan kepada fihak jang ber 
wadjib. 

TERTABRAK TRUCK. 
Rebo petang jang lalu di Djl. 

| Mataram depan rumah ho. 492 
(Kp. Kr. Saru) terdjadi ketjela- 
kaan. Sebuah truck H 6782 jang 
datang dari djurusan Selatan me 
nudju ke Utara tiba2 ditempat 
tersebut "menerdjang seorang wa 
nita jang naik sepeda sehingga 
mendapat luka2 berat dan kemu 

(dian diangkut ke RSUP. Siapa 
ijang bersalah dalam ketjelakaan 
tadi belum diketahui djelas. Kor 
ban tsb. bernama Sukarti, umur 
18 th., tinggal di Kaligarang, se- 
dangkan truck tsb. dikemudikan 
Oleh sdr. Sutrisno, Djomblang 

rijbewijs. 

DATUK PAMUNTJAK Alam 
dari Kongres Adat Rakjat Su- 

lam kawat jang dikirimkannja ke 
pada Ketua daerah Sumatra Te- 
ngah Overste H. Husein supaja 
semua posisi penting jg selama 
ini dipegang oleh orang2 jg ber- 
asal dari Djawa diambil oper. 
Sementara itu Lembaga Adat 
Alam Minangkabau sebagai lebu- 
ran dari Panitia Hatta dulu telah 
mengirim kawat kepada Kolonel 
Simbolon di Medan jang berisi 
utjapan selamat berbagai tinda- 
kan jang diambilnja untuk - me-   
   

matra 'Tengah mengandjurkan da! 

mutuskan hubungan buat semen- masjarakat, 

Premie ekspor djuga memberikan 
bantuan dalam hal ini, tetapi pro- 
sentasenja dianggapnja terlalu 
rendah, 1 

  

TJIREBON 
SE-EKOR HARIMAU DIBUNUN. 

Dalam rangka pemberantasan 
binatang2 liar, jang suka meru 
sak tanaman palawidja penduduk, 
penduduk desa Tjitikur ketjama- 
tan Tjiwaru Kuningan, baru2 ini 
telah berhasil membunuh seekor 
harimau dan 4 ekor babi hutan 
dengan menggunakan ratjun pos 
por. Dgn terbunuhnja binatang2 
ini maka didaerah tsb. telah tertja 
tat Ik. 200 babi hutan terbunuh 
dan seekor harimau, he 

PERAHU TERBALIK. 

Pada hari Djum'at jl. sebuah 
perahu tambangan dikali Tjisang 
garung dekat desa Benda  ketj. 
Tjiwaru Kuningan, telah terbalik 
akibat arus air jang deras. Dua 
belas penumpangnja hanjut bebe 
rapa ratus meter keilir tapi kemu 
dian dapat tertolong djiwanja ha 

Perbalan Semarang dan memiliki nja barang? mereka seharga Rp. watan 
705.— hilang ditelan air. 

itara waktu dengan Pemerintah 
i Pusat. 

Djuga Kongres Adat Rakjat 
Sumatra Tengah telah mengirim 
kawat jang sama kepada Kolongl 
Simbolon. Dikatakan bahwa Kon 
gres Adat  menjatakan simpati 
atas tindakan Kolonel itu. Kawat 
lain telah dikirimkan oleh Petjin- 
ta Perdamaian Nasional Sumatra 
Tengah jang ditanda-tangani oleh 
Hadji Alauddin Jailana kepada 
Presiden Sukarno dan Pemerintah 
Ali, Kawat itumenjatakan bahwa 
putusan jang diambil reumi dari 
Divisi Banteng mendapat  duku- 
ngan jang luas dari seluruh aliran 

Achirnja diharapkan 

hai soal2 jang berhubungan dja- 
|tannja Angket Agraria tsb. 
PEMBAGIAN HADIAH DAN 
HIBURAN KEPADA: PEN 

- DERITA PENJ. TA. 
Dengan melalui fihakdjang ber 

wadjib di Djuana, Jajasan Peno 
long Penderita Penjakit Kusta 
Kabupaten Pati kepada para pen 

|derita penjakit Kusta dalam wila 
'jah Djuana akan diberikan/diba- 

' gikan beberapa ,,hadiah” barang2 
berupa bahan2 pakaian dan alat2 

'lainnja. 
. Sementara itu dikabarkan, bah 
wa djuga baru2 ini dengan me- 
ngambil tempat didesa Bakaran 
Kulon telah diselenggarakan pes- 
ta 'besar2an jang dimaksud tidak 
lain untuk menghibur kepada pa 
ra penderita penjakit Kusta dalam 
daerah kota tsb. Pesta tsb. diser 
tai djuga dengan pertundjukan2, 

PURWODADI 
PEMBAGIAN IDJAZAH E.K.M.A. 
Baru-baru ini di pendapa ke- 

tjamatan Godong Kabupaten 
Grobogan/Purwodadi telah Gilang 
sungkan pembagian idjazah K.K. 
M.A. (Kursus Kader Masjarakat 
A) kepada para siswa2 sebanjak 
24 terdiri dari pemuda-pemudi. 
Pertemuan peresmian dipimpin 
oleh sdr. Partojo, penilik dari Dja 

Pendidikan Masjarakat 
Kab. Grobogan. 

Dt. Pamuntjak Alam Anti Djawa : 
supaja Pemerintah Pusat bertin- 
dak lebih bidjaksana dalam hal 
ini guna mewudjudkan perdamai- 
an nasional. 

Dalam pada itu Bagindo Mas- 
nah Kuning Ketua Partai Adat, 
Rakjat dalam keterangannia ten- 
tang situasi di Sumatra Tengah 
dewasa ini, mengharap tertjapai- 
nja titik pertemuan antara Peme- 
rintah Pusat dan Daerah, Bila 
saling mengerti telah tertjapai an 
tara Pemerintah Pusat dan Pro- 
pinsi maka Partai Adat Rakjat 
mengharapkan supaja Pemerintah 
Pusat mengangkat seorang putera 
daerah sebagai Gubernur Suma- 
tra Tengah, (Antara) 

didi: 

  

diadakan dalam ,tahun 1960 di 
Roma, Italia akan merupakan js 
terbesar, demikian pernjataan DE 

Garroni Marcello, Sekretaris per- 

temuan Olympiade 1960 dilapang 

an terbang Singapura baru2 ini 

dalam perdjalanan pulang dari 

Melbourne, menurut "The Straits 
Times". 3 sea 

Dikatakan oleh Dr. Marcalo 
bahwa stadion di Roma jang telah 

didirikan dalam tahun 1933 akan 

dapat memuat 100.000 penonton. 

Perkampungan Olympiade jang 

akan mempunjai 2 tempat pemusa 

tan dan lejaknja tidak lebih dari 

3 nf!!l dari pusat stadion akan da 
pat memberi pemondokan pada 

6.500 peserta, 2.000. official dan 

1.300 wartawan. 

BOBBY NJOO AKAN BERTAN- 

DING DI SINGAPURA? 
Akan dihadapkan dengan 

Tony Asan. 5 
Menurut Lim Kee Chan, jang 

tulisannja dimuat dalam harian 

"The Straits Times", dan terbit 

di Singapura pada hari Kamis jg 

lalu, petindju Indonesia Bobby 

Njoo, jang baru2 ini telah berha 

sil mentjapai come-back” -nja, 

akan lakukan pertandingan di 

Singapura. 
Suatman dan Lee jg akan 

ke Singapura. 
Sementara itu , dari salah se- 

orang pengurus Pertigu diperoleh 

keterangan, bahwa petindju2 In- 
donesia jang akan berkundjung 
ke Singapura: untuk mengadakan 

beberapa pertandingan melawan 
petindju2 setempat nanti, adalah 
Suatman dari Surabaja dan Figh 
ting Lee (Djakarta), djuara tin 
dju Indonesia kelas-welter, dan 
mungkin Willy Lasutt akan turut 
serta pula. 
Keberangkatan .petindju2 Indo- 

nesia tersebut, direntjanakan dlm 
pertengahan bulan Pebruari ta- 
hun depan, dan akan disertai oleh 
Komisaris Manoch, 

PETE ESTRERA MENINGGAL 
| DUNIA KARENA PUKULAN 

' KNOCK-OUT. 
Dunia tindju Pilipina, jang se- 

djak lama telah - terhindar dari 
bentjana2 jang mengerikan, Ming 
gu malam telah mengalami suatu 
hal jang menjedihkan, dengan me 
ninggalnja Pete Estrera, petindju 
kelas-bantam setempat, setelah di 
pukul knock-out oleh Danny Ra- 
Genas dari Manila, dalam suatu 
pertandingan jang diadakan di 
propinsi Sorsogan, Luzon Selatan 
Minggu malam, demikian UP. 
Dalam pertandingan itu Rade- 

nas berhasil! memukul kepala Es- 
trera dengan sangat kerasnja, se 
hingga Estrera menderita pen- 
|darahan otak, dan meninggal du 

i 

nia sesaat setelah mengalami pu 
kulan tersebut. 
Radenas dalam pertandingan 

itu berhasil merobohkan lawannja 
untuk selama2nja dalam pertandi 
ngan babak ke-5. (Antara). 

DUNIA OLAHRAGA. SINGKAT 
TENNIS. Pada liburan hari 

Natal ini Persatuan - Tennis Uni 
versitas Rakjat Nasional Sema- 
Irang telah mengadakan friendly - 
'game dengan Sekolah Polisi Ne 
gara di Banjubiru dengan hasil 
kemenangan Tuan rumah. 

  
    9-8.     

PURWOKERTO 
PERTEMUAN PARA KJAI DAN 

ALIM ULAMA. $ 

Baru2 ini berturut-turut di Pe 
malang, Tegal, Brebes, Tjilatjap 
dan Purwokerto oleh Komandan 
G.B.N. IV ber-sama2 dengan Ke 
pala Kopendab (Koordinasi Pene 
rangan Daerah Banteng) Soemitro ' 
dan Kjai Chamdani dari Kantor 
Penerangan Agama Propinsi Dja 
wa Tengah telah diadakan perte- 
muan dengan kjai2, para-alim ula 
ma dan sebagian Kepala2 djawa 
tan setempat ialah untuk mengu 
raikan sekitar pemulihan keaman 
an, dimana kedudukan para kjai 
dan alim ulama penting artinja 
dalam turut melaksanakan pemu- 
lihan keamana terutama — dipan- 
dang dari sudut kerochanian. 

'TJEPU 
PEMELIHARAAN KADER: 

SOSIAL. " 4 
Baru2 ini di Djiken wilajah Ka" 

wedanan Panolan (Tjepu), Kabupa 1" 
ten Blora oleh Kantor Sosial tja 
bang: Tjepu telah diadakan kur 
sus pemeliharaan kader2 Sosial/ 
Sosiawan atau dapat disebut Kur 
sus Sosial Umum. Kursus diiku 
ti oleh sebanjak 27 orang kader 
dan bertempat di rumahnja sdr. 
Tjarik Djiken jang berlangsung 
hanja satu hari sadja. Kader? 
sosial tsb. berasal dari 10 desa? 
wilajah ketjamatan Djiken. 

PURBOLINGGO 
USAHA UNTUK MENGATASI 

BAHAJA K EKURANGAN 

x 

Untuk dapat mengurangi dan 
mengatasi bahaja kekurangan ma 
kan dalam ketjamatan Rembang, 
Purbolinggo,  baru2 ini telah dia 
dakan beberapa usaha antaranja: 
Kantor Sosial Kabupaten Purbo 
linggo telah memberikan  pertolo 
ngan berupa: beras 12143,00 kg, 
garam 1060 kerek (bata), katjang 
idjo 700 Kg, djagung 2200 Kg. 
dan uang sebesar Rp. 3650,— 
Untuk memudahkan tjaranja 

memberikan pertolongan untuk se 
mentara waktu Kanso Kabupa- 
ten Purbolinggo telah membuka 
tjabangnja di ketjamatan Rem- 
bang. Dinas Kesehatan mengada 
kan penampungan penderita paha 
ja kelaparan makan, sedangkan da 
ri Dinas Kehewanan berusaha me 
ngadakan pemerahan susu ternak 
milik penduduk. 

& 
Guna memperbanjak hasil. hu- 

mi telah dibentuk sebuah Pani- 
tya Pertanian jang bertugas me 
ngusahakan agar semua tanah2 
kosong didaerah Ketjamatan 
Rembang dapat ditanami hasil 
bumi. Untuk “keperluan -itu oleh 
Dinas EN Kabupaten Pur- 
bolinggo telah diberikan bantuan 
nja bibit: Clericida 32.000 batang, 
ketela pohon. (budin) 24.000 ba- 
tang, pete 2800 bidji, djengkol 
6000 bidji, kara 100 Kg. turi 50 
Kg, tethrosia 100 Kg, nangka 350 

dan uang sebanjak Rp. 
17951,— termasuk pembelian bibit. 

Sebagaisrtangkah pertama dalam 
usahanj& Panitya tsb. akah diker 
djakan tanah2 kosong seluas 500 
Ha, jang mang untuk keperluan 
itu oleh Dinas “Pertanian telah di 
sediakan biaja sebagai bantuan 
untuk waktu2 jang akan datang 
uang sebesar. Rp. 17.000,— untuk 
keperluan penggarapan tanah dan 
Rp. 80.000,—. lagi untuk pembe- 
lian bibit: jang diperlukan. Se- 
dangkan dari D.P.U,. (Djawatan 
Pekerdjaan Umum ) Purholinggo 
elah memberikan bantuan uang 
Sebesar Rp. 22.000,— untuk perba 
ikan dan pembangunan selokan 
dan bendungan2 air, 

HS 
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' Natsir Dipilih Kembali Djadi 
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ember Pp “alah elaganontan, perilatamja dengan teng) PPO Kabinet 
'pegawai biasa dari Bombay Salt ra. Mempelai | n “3 1 KNENIU- | tersebut kedua2-nja berusia 20 tahun. Mereka pernah tinggal di| Dibubarka 2 masing2 terha- | Amerika Serikat semasa Perang Dunia II jl. dan menuntut pe-| ASRARUDDIN (Parta' Buruh) ag ar Fa Nb ladjaran di Inggris. Pada gambar tampak prinses Uk: menerangkan keputusar rapat 

engaruh dikalangan. ke 
Ka tu tidak 
f tersebut.    

    

   

      

       
    

     

  

    
    

      

    

   

     

   

      

   

    

il pilihan rakjat. 
umumnja 

suatu pemerintah harus 

lam rangka 
ra dan rakjat. 

hu an ini ' menurut 
PSII akan tetap pegang| 

uh ikrar bersama partai2 Pe-| 
rintah dalam pertemuan per-| 

tama 15 Desember jl. bahwa se-| 
.sua “pendapat jg mungkin akan 

mempunjai akibat jang  djauh 
'hendaknja lebih dahulu dibitjara-| 
'kan bersama-sama sebelum salah| 

tu pihak mengambil tindakan 
1 'Lebih2 pada waktu ini 

dua partai besar. Masju- 
n wes mengadakan 

ja. (Antara 

erita Rocha- 
Djasmani : 

a pada hari Selasa di 

Sumatra Timur dan Sumatra Te 
ngah sekarang ini. (Antara). 

ROMBONGAN KESENIAN 
PELADJAR2 TIONGHOA 

: KELILING 
Suatu rombongan kesenian pe 

ad'ar? Tionghoa Djakarta terdiri 
tari 75 orang telah berangkat de 
19an kereta api Selasa pagi, me 
mulai perdjalanan kelilingnja ke 
fogia, Solo, Surabaja dan  Ma- 
'ang, selama liburan dua ming- 
"4 ini. Rombongan kesenian tsb 

ikan mengadakan pertundjukan2 
litempat-tempat jang dikundju- 

1gi dengan  tudjuan utamanja 
'engan kenal-memperkenalkan ke 
enian masing2 untuk  memper 

Na Bajak stamtaa »rat persahabatan antara rakjat2 
dal Yionghoa dan Indonesia, disam 

pang tren sIsing maksud2 amal. 

Pertundjukan2 kesenian jang 
| kan dihidangkan terdiri dari ane 

Ika warna tari2an dan njanji2an, 
Tiongkok maupun Indonesia. 

Nakhooma di Sit 

aa ran Daan 
pada waktu keberangkatan rom- 
ibongan tsb. sebuah rombongan 

    

Abdurrachman, bersama deleg 
berada di London untuk meng:    

   

    

   rombongan orang2 Djepang ke ta 
nah-air mereka sebelumnja itu si- 
kap pihak Uni Sovjet adalah sa- 
.ngat dingin. " ' 

umumkan selandjutnja oleh 

pala Djepang bahwa sa 
seorang Djepang jang dalam 

erdjalanan pulang itu telah men 
“membunuh diri, seorang 
ja kini dalam bahaja kehilang 

an penglihatannja dan dua orang 
Jagi kini menderita sakit ingatan. 

gkan djuga . oleh Palang 

ah Djepang bahwa 
tara orang2 Djepang jang di 

ulangkan itu adalah bekas tawa 
Dan perang dan dua orang dianta 

h ita telah terlibat da) 
“Ki suhan di kamp Khaba- 

' Gi Siberia da bulan Desem: 
jl. (Antara-Reuter).. 

     
    
   

uang pindjaman. 
- Perdjandjian Pertahanan Bersa 

ma jang sebagian besar penjusu- 
aannja telah selesai dibikin di 

Kuala Lumpur, ibukota Federasi 
Maaya, akan memberi dasar hu 

Kunti bagi penempatan tentara Ing 
gzeris dibeberapa pangkalan di Ma 
“aya, bantuan Inggeris dalam pem 
sesaran Angkatan Perang Ma- 
laya,- perumusan bantuan tentara 
Inggeris guna pertahanan Malaya, 
sen mungkin djuga perumusan ka 
pan tentara Inggeris dapat digu 
“sari didalam Malaya djika di 
kehendaki oleh Pemerintah Fe- 
.crasr Malaya sendiri. 

| Djenderal Brooke, Panglima Fe 
deration of Malaya Army, bebera 
pa hari jang lalu menerangkan, 
sahwa ia akan berusaha keras 
agar Tentara Malaya akan dipim 
pin oleh orang-orang Malaya sen 

5 Tetapi keterangannja ini ten 
akan memakan waktu bebera- 

naa | ahun lagi baru dapat dilaksa- 
2 Inakan 

   
    

      

         

  

   
   

    

   
     
   

  

    

    

         

    

    

   

    

       

    

   

    

   

  

1 1 

“beberapa waktu lagi, 
Panglima Federation Ar 

rwira tinggi  lainnja 
erdiri dari perwira2 Ingge 

jang dipindjamkan kepada 
ngkatan perang Malaya. Hingga 

ngkat tertinggi jang dipe 
ang anak Melaju ialah Letnan 

Kolonel. Seorang pemimpin Me 
ju menjatakan: ,,Kit, belum pu 

“untuk Tentera Malaya. 
kita angkat orang ki- 

ni djika  ketjakapannja 
k tjukup.” 

nh, Kekuatan tentara Malaya se- 
no Ik. 10 bataljon. Delapan 

terdiri dari orang2 Me 
, dan banjak opsirnia dju 

Melaju jang mendapat di M “Malaya dan dinegeri 
Ada diantaranja jang 

h berpangkat Major jang su 
Ih mengabdi dalam Malaya Re 

ment selama 30 tahun, dari 
gkat jang terendah sebagai 

peradjurit. 
: SA Pindjaman 1.000 djuta 

   

    

  

   

    

   

  

. Sementar, itu Presiden Nasser 
telah memerintahkan supaja me 
njelidiki pentjulikan Moorhouse 

Letn MU Inggris. Tn 3 

  

    

    

Part kengadakan 
Nasser, Menur 
telah me 

berduka tjita den 
ita. Banks jan 

. Kairo sebagai 

  

    

  

   Lb 
Mesir adalah orang In 

. pertama mengadakan ki ngai 
- perseorangan di Mesir sedjak 
bungan antara Inggeris Mesir 
putus bertalian dengan krisis T' 

eaaa Pad Ita” “Weton x 5 a ada Itu jar 

Ag panai Luar Negeri | 5 2 

   

      

    

            

         

   

   
     

    

   
   

      

   

  

   
   

   

       

    

  

     

  

Tentan, 
ari 
durrac 

Itelah 

| pindjaman uang jang 
ondon oleh Tengku 

1 an,  matjam2 angka 
diumumkan. Djika mulanja 

a Jg Ach 
“idjuan gerakan jang 
n ialah menjelamatkan 

dan tanah-air Indonesia 
asir2 penghambat pemba- 

1 « | negara 

Laga 

Ketik: itu diambil 
2.M Ipara peserta rapat jang satu sama 

rarija lainsbelum kenal mengenal pen- 
| utk |dirian dan sikap hidup masing2 

ggal I.k. 40, sedangkan pada 
'Isaat rapat ditutup oleh ketua 

m“panitia penjelenggara pertemuan, 
: “Kamadjaya, para peserta 

nggal hanja 25 orang. #" | 
Para peserta kebanjakan per-'! 

Iseorangan jang tidak mewakili 
Isesuatu organisasi atau gerakan 

k (pemuda/mahasiswa. 
Dapat ditambahkan, bahwa Ka 

menjempurnakan Rentja 
aran Dasar tsb. jang 

wa 

  

    

  

   
    
   

  

    

  

     

  

| 

|     ra) dalam sebuah keterangan- 
madjaja (ketua panitia penjeleng 

lain menjatakan, nja kepada rapat menjatakan, 

    & 

  

Masjumi 
ja Kabi- 

   

  

tertarik oleh 

ga terus langsungnja 
abinet ataupun bubar- ' 
ditentukan oleh parle 
gi parlemen sekarang| 

Tokoh2 
berpendapat 

akan merupakan precedent tidak 
baik bagi perkembangan demo- 
krasi parlementer kits kalau se- 

djatuh 
karena aksi beberapa perwira ten 
tara seperti halnja dgn peristiwa 

Opsir'-Inggris Akan Te- 
dil tap Pegang Pimpiasan Da 

0d jam A.P. Malaya Merdeka 
SETELAH KETUA Menteri Federasi Malaya, Tengku 

bkan) merintah Inggeris, maka Malaya niadju selangkah lagi dalam njak jang terletak diwilajah Me 
Ja| persiapannja menudju kemerdekaan jang didjandjikan Inggeris 

akan diproklamirkan dalam bulan Agustus 1957. Delegasi -ini 
| berangkat ke London untuk melaksanakan dua tugas: (1) me 
maraf perdjandjian pertahanan bersama, 

| “Gerakan Pemiida 9 Desember” 

  

  

Sesudah mengalami rintangan jang tidak ketjil dari fih    

    

   
   

    

  
  

bahagia disamping suaminja pada waktu perkawinan dilangs 

  

    

| 

8 

dsb. Bara 

    

      

Gum! Partai — Buruh 

.ND.p.P. Partai Buruh 24 

- 

Simbolon Aatjam Hu- 
P. (kuman Mai 
1adap.Di Samatea | 
port Beras Jan Rokok Serta Kebutuhan2 
aksuan Dibebaskan Dari Sea & TPI 

u 

MELALUI SIARAN. RRI 
ran Pasukan ( 1 

jurkan ' supaja importir2 
berusaha mendatangkan barang2 

makai 'seperti beras, rokok 
ng2 ini dikatakan akan| 

dibebaskan dari pada bea import 

   

  

  

" Desem- 
ber jl, satudnja diala: untuk 
mengatasi keadaan dalar negeri 
baik jang mengenai ang! an da 
cat maupun ekonomi "am it ialah 
kabinet menjerahkan m3 idafnja, 
Diterangkan selandjutnja, bahwa |   y. j ie : ta 2. Maa 1 

Kelemahan Dari Israel 
Punja Angka |(Kelahiraa Jang .Tertinggi Dan 
Kematian Jang Terendah | Yiantara Negara2 

Fetanggaaja |) —- 81 jpCt 'Pendudukaja 
| "3 Berdiam Dikota 
SEKALI LAGI Israil menarik perhatian penduduk dunia, 

sewaktu dia melantjarkan aggressinja terhadap Mesir, ig menga 
kibatkan petjahnja pertempuran2 disekitar Yerusan Suez anta 
ra Mesir disatu pihak dan Israil serta Inggeris-Perantjis dilain 
pihak. Pada waktu negeri itu dibentuk sebagai satu republik, 
penduduknja lebih sedikit dari sedjuta, tapi pada tahun 1956 
mi tetah mentjapa: djumiah kira2 1.800.060 djiwa. 5 
Diperbandingkan dgn negeri-ne Tengah, jang antara 20 dan 3595 

geri 'ain didaerah Timur Tengab, jang diam dikota-kota. Penduduk 
Krael jang paling padat penduduk -'a jang ktif dilapangan pertani 

  

    

nja. « an hanhia 1896, dan - selebihnia 
Penduduknja dipukul rata ada 205 giat dilapangan lain (misal- 

'2 Grang ditiap satu kilometerfiia 3296 dilapangan pertamba 
'ersegi, diauh lebih banjak djika zy 
ibndingkan dgn Mesir jang 23 
“eng.tizp ratu kilometer persegi, 

(20 orang di Siria, 14 orang di Jor 
an'a, 13 orang di Iran, 11 orang 

ti Irak, dan 4 orang di Saudi Ara 
Sia. Tapi dalam hal ini Israel di 

'ebihi oleh Libanon jang pendu- 
| duknja 133 orang tiap satu kilo- 
meter persegi. 

agan dan industri). 
Kekajaan tambang tambangnja 

elah mulai diexploitir dgn tjara 
3 sangat intensif. Misalnja tam- 
sang fosfat digurun pasir Negeh 
eiah menghasilkan 85.000 ton 
fosfat ditahun 1955. Dan di- 
tahun itu pula, industri super- 
“osfat telah memberikaai “hasil 
'ebanjak 100.000 ton. Selain 
ambang tembaga memberikan ha 
sil 6.500 ton tahun ini. 

Di Laut Mati produksi potas 
meningkat sampai 59.000 toh seta 
1un. Dan tambang bromiun mu- 
lai pula diusahakan, dgn maksud 
utk diexport kelak. 

7 Djuta ton minjak. 
Suatu penemuan “jang sangat 

penting baru-baru ini ialah suatu 
lambang minjak. jang menurut 
taksiran para anli tambang, pa- 
ling sedikit ada 7 djuta ton jang 
(terpendam didalam tanah. - Bila 
sudah ditambang dan ' dipasang. 
installasi jang diperlukannja, pro 
duksinja akan lebih dari 150.000 
ton tiap tahun. 
Tambang minjak ini terdapat 

KU didekat daerah Gaza, wilajah Me 
rapa hari ini sir, suatu tempat jang diduduki 

adakan perundiagan dengan Pe tentara Israel. Sumur-sumur mi- 

  

  

Israel jang selalu berbeda ke- 
adaantia dgn negara2 disekitar 
nja, dewasa ini mempunjai angka 
kelahiran jang lebih tinggi dan 
angka kematian jang sangat ren- 

'ah. Dan penduduknia lebil ba 
njak diam  dikotakota,  jaitu 
8496, diauh lebih banjak dari pen 
duduk negeri-negeri lain di Timur   

  
asinja sedjak bebe 

sir dapat mengeluarkan produksi 
sebanjak satu djuta ton tiap ta- 
hun, jang djika ditambah dengan 
produksi minjak didaerah Israel, 
imaka negeri itu akan dapat men 

. - #jukupkan kebutuhan sendiri akar 
keinginan Malaya untuk memin- yninjak. Mungkin disebabkan ada 
djam sedjumlah 2.000 djuta dol- nja minjak disana itulah maka 

| lar Singapura, sekarang jg akanpemerintah Israel di Tel-Aviv 
diusahakan hanja setengah dari mau menempatkan pasukan-pasu- 
djumlah itu. . | Ikannja didaerah tersebut. 

Sebanjak 700 djuta dollar akan Industri di Israel ialah menger 
digunakan untuk 'mengongkosi Sjakan bahan-bahan 1g Sae 
pembangunan lima tahun, sesuai | Sar1 Ta bukanlah Na 
dengan laporan jang telah dibi- an Jana pn PK 
kin oleh Bank Dunia buat pemba | '318 Gibikin Oleh pa “. en h 
ngunan ekonomi Malaya. Utang | 4 .. Pena Ne 2 
ini dinamakan Pindjaman Per- ian POIN Na aoobatan arlo- 
kembangan (Development Lean). 3 : 
Jang selebihnja, 300 djuta dollar, 

Gji, lemari es, pesawat radio dan 
memasang motor. Disini dipa- 

untuk membangun Angkatan Pe- 
rang Malaya. ' 

sang orang mobil2 jang di-import 
dari Amerika Serikat. Karena itu 

Malaya ingin mendapat  pin-|industri di Israel selalu mengala 
djaman seribu djuta dollar itulmi kesukaran berupa mahalnja 
dari Pemerintah Inggris  dengan| ongkos mendatangkan bahan? jg 
tidak dikenakan bunga atau| akan dikerdjakan, dan bergan- 

bunganja rendah sekali. Atau dji- 
ka tidak dapat pindjaman lang 

tungnja negeri itu kepada negeri? 
'ain dilapangan bahan? pertama. 

sung dari Pemerintah Inggris, di 
inginkan pindjaman dari pasaran 

Diantara satu daerah jang se- 
bagian besarnja terdiri dari gurun 

London, sudah tentu pula dengan 
djaminan Pemerintah Inggris. 

pasir. kurang dari 2075 jang telah 

Menurut perhitungan ahli-ahli 

- 
ni 

dan (2) mentjari 

4 

itu. 

apabila soal2 tsb. dibawa ke- 
parlemen maka partai2 pemerin 
tah achirnja toch akan member! 
suara supaja pemerintah berdja- 
fan terus. - 4 

Asraruddin menegaskan bahwa 
sampai sekarang tidak ada kabi 
net jang didjatuhkan parlemen. 
Keputusan DPP Partai Buruh tsb 
'diambil sesudah memperhatikan 
resolusi konperensi Partai Buruh 
iwilajah Djawa Tengah 16 Desem 
ber jl. dan sesudah menindjau ke 
adaan daftam negeri. , 

Resolusi itu mengundang .- 
net supaja segera mengembalikan 
mandatnja kepada kepala negara 
Jan supaia kemudian dibentuk ka 
binet koalisi dimana” duduk to- 
koh2 utama jg djudjur lan kapa 
bel serta memiliki sediarah hidup 
ig tidak tjatjad. Selandjutnia re- 
so'usi itu menghendaki Supaja ka 
-binet baru itu mentjerminkan per 
bandinganssuara jang berimbang 
dim parlemen, jaitu antara suara 
pendukung pemerintah dan suar: 
Oposisi. (Antara). 

  
  

App 

Jidjadikan tanah pertanian. Jang 
oanjak ditanam orang disana ia- 
lah buah-buahan, gandum, ken- 
tang, tembakau, kapas dan tana- 
man jang menghasilkan minjak. 

Penghasilan nasional naik, 
Penghasilan nasional dari Israel 

dalam tahun-tahun belakangan 
jini meningkat dengan tjepatnja. 
Dari 375 djuta paun Israel dalam 
tahun 1950 naik sampai 850 dju 
ta paun ditahun 1952, 1.109 djuta 
paun ditahun 1953, 1.450 djuta 
paun ditahun 1954 dan 1.750 
djuta paun Israel ditahun 1955. 
Perlu ditjatat disini, bahwa ber- 
tambahnja penghasilan nasional 
ini. sebagiannja disebabkan oleh 
fjepatnja naik harga barang, jaitu 
sebanjak 3005 dalam masa dari 
1953 sampai 1956. - 
Tingkatan penghidupan orang 

Israel, agak tinggi bila dibanding 
kan dengan: negeri-negeri “sekitar 
nja.-jaitu dipukul rata tiap orang 
israel mendapat penghasilan 500 
dollar setahun, hanja 209. dollar 
kurang. dari. penghasilan merata 
dari penduduk Eropa Barat. 

Tapi semua anasir jang pada 
'ahirnja membaikkan bagi Israel, 
tidaklah menjebabkan neratja ke- 
uangan negeri itu memuaskan 
atau seimbang. Anggaran belan- 

andgma Tentara Terr Gubernur Miller 
supaja penjelundupan2 barang ke Jus 
erhadap orang2 jang sesudah pengumuman 

ukan penjelundupan2 akan didjalankan 

  

  

Medan jang menamakan diri 
hari Rabu malam dunnuakan 

ne 

maupun TPI: Tentang pembata- 
san pengiriman uang Rp. 2000 
didjelaskan, bahwa pembatasan 
ini hanja berlaku untuk pengiri- 
man uang tunai sadja, sedangkan 
pengiriman melalui Bank2 dan 
sebagainja diperkenankan djalan 
sebagai biasa tanpa pembatasan. 

Bung Karno Ketemu 
Supaja Tetap Djadi 
Rumah,T 

D3iKA BUNG KARNO 

tudjuan Istimewa. Penelei 
almarhum Tjokroaminoto. 
da tahun 1915 sampai 19 
Tionghoa wakta Bung Karno 

melongo dan merzsa terharu     Sementara itu “dalam suratnja | 
kepada Presiden Sukarno jg tem- 
'busannja — disampaikan kepada 
Panglima Simbolon dan diumum 
kan Radio Medan hari Rebo ma- 
lam, anggauta konstituante Hadji Is 
Bahrum Djamil mengharapkan 
supaja Kabinet R.I. sekarang di 
bubarkan. Selandjutnja supaia di 
bentuk Kabinet baru berwibawa 
jang “kemudian  menjelesaikan 
masalah Sumatra melalui perun- 
dingan dengan Kolonel Simbolon. 
Dikatakan bahwa masalah2 Su- 
matra itu tidak akan dapat dise- 
lesaikan dengan tjara "juridisan” 
menuyut UUD sementara R.I. 
Dalam pada itu dua kapal KPM 

'ang berangkat dari Singapura ke 
Sumatra 3 hari'jl. telah kembali 
lagi ke Singapura sesudah ditolak 
masuk kepelabuhan Tandjungpi- 
nang, Riau. Demikian berita Reu 
ter dari Singapura hari Rebo. 

Ag€n KPM di Singapura menja 
takan, bahwa tidak diberikan alas 
an penolakan. Kapal2 patroli In 
'onesia dipelabuhan Tandjungpi- 

nang menghentikan kedua kapal 

  
'ROCKET PERTJOBAAN | 

PERTAMA 
Gambar diatas adalah rocket per 
fjobaan pertama jg diluntjurkan 
dari lapangan angk, udara. Pa- 
trick di Florida (A.S.). Rocket 
tsb. dapat mentjapai tinggi 125 

mil untuk kemudian djatuh di 
Laut Atlantik 180 mil dari tem | 
pat ia ditembakkan, Pertjobaan | 
rocket ini adalah merupakan ba- 
gian penting dalam peluntjuran 
satelit buatan dimasa datang jg 
menurut rentjana akan diluntjur- 
kan dalam 3 tingkatan, 

I 

1 

dulu bernama Djil 
Disini Bung Karno, 
kelu 
Gah, sedjak th. 1920—192 
rumah itu tern 
brik roti. 

bagaimana menggolaknja 
Bung Karno. 
kata: ,,Alangkah indahnja kalau 

Pemerintah Kotabesar 
dan misalnja untuk asr 
djar, atau Taman Batjaan kam- 
pung”? Rumah2 itu pernah di 
tempati 
H.O.S. Tjokroaminoto dan disa- 
na pula Bung Karno pernah ber- 

man, bahwa bekas rumah Bun 
Karno di Endeh, 
mendjadi milik Psmerintah R.I. 
dan kini untuk gedung Museum? 
Dan bahwa ramah2 jangOberse- 
djarah, diluar negeri, selalu 

Kemudian ke  Plampitan au 
. Amat Djais. 

Y: masih tetap 
arga Tjokroaminoto, jg pi 

LK 
jata mendjadi pa- 

» 

Meskipun saja tidak menanja- 
Kan, tetapj sudah dapat meraba 

ssolaknja  djiwa Kiranja akan ber 

'umah2 itu dapat dibeli oleh 
Surabaja 
ama pela 

oleh pemimpin besar 

ada. 
Tahukah sdr pembatja budi- 

Flores, suda 

di 
rawat. Negara dng baik2 dan 
intuk tempat2 kehormatan ? 

  

tsb dan menjatakan kepada kap- 

tennia supaia mereka kembali sa- 

dia ke Sidgapura. Adapun kapal 

ig ditolak itu ialah ,,Lawu” dan 

»Landak”. Pemilik2 kapal setem- 
sat meniatakan bahwa- ,,pembe 
on akan” di Sumatra mendjadi 
sebab mengapa kapal2 KPM tsb 
ikembalikan (Antara). 

  

Terhadap. Tawanan? jPa 
— Kata Major 

  

7/5 (Makasar) beberapa hari ji 
DARI IRAN. &o. TT Vii atas nama pedjaba 

Menurut pengumuman LAAP Ikan pendjelasan2 mengenai dua 
LN, atas Surat2 Izin Devisen un Idekaan irian Barat jan 
tuk kurma dari Irak para impor mend 
tir bersangkutan, (djika dikehen 
dakinja) diperkenankan  membu 
ka kredit pada Iran dengan hzr 

BOLEH IMPORT KURMA 

  

  
jalani hukuman dari tiga 

ljang didjatah 
“Barat atas diri mereka. 

tiba di Makasar tanggal 17 De 
sember 1956 dari Irian Barat. Me 
ngenai prosesnja diterangkan, bah 

1951 karena 
Irian Barat adalah wilajah Repu- 
biik Indonesia, maka putera2 In- 
(onesia jang diam disekitar pu- 
'su2 Irian Barat itu sering karena 
pentiarian hidup mengembara da 
ri nulau kepulau den mempergu- 
nakan perahu. Oleh tentara pen 
dudukan Belanda di Irian Barat 
Crang-orang ini dengan tjara atau 

   yer”, sedangkan sjarat2 lain me 
nurut Surat zin Divisen ber- 
sengkutan tetap tidak berobah. : “Untuk perobahan2 tsb. tidak wa sediak tahun diperlukan Surat Izin Devisen ba 
ru dan tidak memerlukan izin Ie 
bih dahulu dari Biro Devisen 
Perdagangan. 

t 

LAGI KOMPLOTAN MATA2 
HONGARIA TERBONGKAR 

. DI SWISS, 
Polisi Swis mengumumkan pa 

d. hari Minggu di Bern bahwa 
telah dapat dibongkar suatwr kom: 

t 

    

   

kum2 negara atau teori hukum? tan perkara komplotan mata? jg kedawlatan 
dipimpin oleh bekas sekretaris 
legasi Hongaria di Swis Mate 
Vegh, Dalam minggu jl. polisi 
Swis telah mengumumkan bahwa 
komplotan Vegh itu ditudjukan 
terhadap Swis dan Italia dan 

negara, 
Irian Baret, adalah . mendiadi 

W'laiah siah negara Republik In 
donesi, sesuai dengan proklama 
si. Delam hubungan ini major 
Maladi Jusuf memberikan pen- 
dielmaan mengenai ana iano di 

  

  dja dan neratja  perdagangannja 

keperluan militer sangat 
bagi keuangan Israel. 

Defisit perdagangan jang dide 
Tits tiap tahun tidak kurang da 
ri 200 djuta dollar. Sebagian be 
sarnia defisit ini ditutup dengan 
pampasan jang dbajar oleh Dier 
man, dalam rangka persetudjuan 
pampasan jang sn»esial, dan ber 
kat pindiaman internas'onil (da 
ri Bank Import-Export dH:), dan 
djuga berkat sokongan2 jang di 
berikn oleh hartawan2 Jahudi 
di Amerika Serikat. 

Pad, hakekainja, meskipun 
Israel telah madjiu dilapangan 
technik, lebih madju “djika diban 
dingkan dengan bangsa2 tetang 

berat 

nia sangat giat bekerdja, tapi ne 
geri ity masih akan lama lagi 
bergantung nasibnja kepada ne-   diusahakan dan ditanami, dan 

1095 . masih merupakan padang 

ekonomi pindjaman ini | lalang. Hanja diika irrigasinja te 

akan sangat berat dan tidak da 
pat dipikul oleh keuangan Malaya, 

Malaya, 5 DNAN 
en lah tjukup, dapet gurun pasir ini 

djika dikenakan bunga seperti bia G 

gara2 asing. Demikian twis ,,Tri 
bune de Nations”, 

  

sa (4 atau 596). Tapi djika diingat 
keadaan keuangan Inggeris jang 
fagi pajah sekarang karena mala 
petaka jang dihadapinja di Suez. 
sungguh satu keuntungan jang sa 
ngat besar, djika Inggeris berse- 
dia memindjamkan uang kepada 
Malaya, apalagi tanpa bunga. 
Bersama dengan delegasi Mala 

ya. datang. pula "di London Ketua 
Menteri Singapura, Lim Yew 
Hoek, “untuk mengatur — rentjana 
konferensi delegasi Merdeka Si- 
ngapura jang akan berangkat ke 
London bulan Februari j.a.d. Lim 
Yew Hock lagi naik namanja di 
kalangan Inggeris karena tjaranja 
mengatasi krisis sekolah-sekolah 
Tionghoa di Singapura baru? ini. 
Dalam konferensi jang iampau, 

Ketua Menteri David Marshall ti- 5 32 
dak dapat mentjapai persesuaian merintah Pekin 
dengan Inggeris, terutama seka- 
li mengenai keamanan didalam ne 
geri (internal security). 
Dikabarkan, bahwa Lim Yew 

Hock akan membawa usul baru, 
jaitu agar dalam dewan pertaha 
nan di Singapura, Malaya djuga 
akan menempatkan wakilnja. Dgn 
ini diharapkan, London akan per 
tjaja bahwa keamanan dalam ne 
geri di Singapura dapat terdja- 
min, sebagai dari pemberian pe- 
merintahan-sendiri kepada pulau 
Singapura. (Antara-Features) 

2 .. Tgl: irnja ,Mreteli' 
bahwa dia orang jg tidak berpar- 
tai (partijloos). 2 

Seperti dikabarkan ,rapat be-'kannja jalah mengenai - maksud 
sar pemuda” jang pertama Yi-|Djepang untuk memperluas da- 
langsungkan di“ Bandung ini pada ' gangnja dengan RRT. 
tgl. 9 Desember jl. dengan di” Kata Ishibasi. adalah "perlu se 
hadliri oleh Ik. 90 pemuda -pe- kali untuk memperluas perdaga 
serta, jang pada achir rapat Ingannja dengan RRT dan perda 39 3 

Bana ietudiui diben- f2ngan tsb. akan didjalankan da pertama itu menjetudjui  diben lam rangka PBB dan pula seba 
tuknja sebuah panitia ad hoc jg 1”. FP : As 
terdiri dari ketigabelas.. pembitja- Kn nineih Temen Aa ra pembahas idee jg dikemuka- nja tak akan merugikan hubu- 
kan dalam rapat itu oleh peng- ngannja dengan Amerika Seri- 
ambil inisiatif, kat, kata Ishibashi, 

f Program Ishibashi. 
Selandjutnja dikatakan oleh 

ahli ekonomi jang telah berusia 
72 tahun itu: 1. Djepang "hendak 
setjara resmi merundingkan per- 
djandjian perdamaiannja dgn Uni 
Sovjet selekas' mungkin. 2, Su- 
kar utk meramalkan apa peranan 

Setelah membe 
2 

Yi   
tadi menjatakan hara 
dagangnja terhadap 1. 
Pemerintah Djepang - mengin 

patkannja missi perdagangas di 
masing2 kedua ibukota Tokio 
dan Peking, kata Kissi. 
PM Ishibashi dalam konperen 

si pers sebelumnja (Senen) berse 
ru kepada Amerika Serikat supa 
ja memperlihatkan sikapnja seba 
gai "pemimpin dunia” dalam ar 
ti jo baik”, dan menjatakan pula 
bahwa ia tidak anti-Amerika. 
Untuk memperbaiki hubungan 

Diepang/AS mungkin 'ia atau 

Diantara   

Bagaimana kelandjutan usaha2 
membentuk gerakan jang dimak- 
sudkan, jang kisi sudah bernama 

tapi belum mempunjai suatu ang- 
garan dasar jang sjah dan suatu 
badan pimpinan itu belum dida- 

Kemerdekaan Djepang 
Sama Dengan Inggris? 
Djepang Insjafi Perlunja Perluasan Da: 

gangnja Dengan R. R. 7. 
SETELAH SIDANG kabinet Selasa sore menteri luar 

negeri Djepang, Nobusuke Kissi, dalam konperensi persnja ka 
takan, bahwa semua menteri jang hadir menjetudjui perlunja 
untuk memperluas perdagangan Djepang dengan RRT, dan 
mengadakan. hubungan. diplomatik kembali dengan Peking. 

kan djaminan, bahwa kabinet Ishibashi tak 
akan begitu sadja melampaui sahabat2nja dan mengakui pe- 

: g sefjara unilateral, para menteri dalam kabinet 
pannja supaja Barat mengurangi embargo 

sjafi akan perlunja untuk ditent tahun j.a.d. ini. 

Kissi ekan pergi ke Washington. | 
soal jg akan dibitjara ' 

. 

2 b 
sangat pintjang. Pengeluaran utk Sae dengan dijalan pemerzsan, 

ganja, dan meskipun. penduduk-. 

komplotan tsb. mendapat anggo-namakan ,proklamasi”, Pendiela |' 
sen2. didasarkan 'atas teori hu- 

SOBSI Serukan Spj. Ka- 
un Sarah Sokong Tiada- 

4 

t 
L 

: : Suatu alasan undang2 pidana. ke- kan Pemeriatah'D am APlua jang tertuduh tidak diberi Dal M. £ d 5 p 3 , Kanan untuk mengadakan am en | 3: pembelaan. Ia menurut pendapat | & gna sa ersoalan 14: Sumatra kita, demikian major Mala Tu. Tengah Dan Utara 
BERHUBUNG KEDJADIAN2 di Sumatra Tengah dan Sumatra Utara, Dewan Nasional SOBSI di Djakarta berseru ke pada semua kaum buruh dengan tidak membedakan sukubang sa, aliran politik, kejakifian agama dan ikatan organisasi, untuk! iebih meneguhkan persatuannja dalam perdjuangan utk meno i gegalkan usaha jang mau mentjerai2kan 'pemerinfahan di Indc nesia dan jang man memetjahbelah kesatran dam kedaulatar Repubiik Indonesia. | 

Kepada kaum buruh di Suma- 
tera Utara dan Sumatera Tengah, 
“Dewan Nasional SOBSI menjata 
kan keperijajaannja akan keule- 
tan dan keteguhan mereka dalam 
mendjundjung tinggi pandji pandji 
demokrasi dan dasar2 proklama 
si Agustus 1945, 

Selandjutnja dinjatakan bhw un 
tuk menghadapi bahaja jg meng- 
ant'am kehidupan demokrasi dan 
keutuhan Republik Indonesia ti- 
dak ada djalan lain ketjuali mem 
bantu sepenuhnja pemerintah dan 
angkatan perang Republik Indo- 
nesia dalam mengatasi peristiwa 
Sumatera Utara - dan Sumatera 
Tengah. : 

Dalam pada itu Pimpinan Pu- 
sat Hizbullah dalam pernjataan- 

i 

1 

  

Nasib Bekas 
| »itadja Boneka" 
(Henry Pu Yi?Masih 
Hidup Dlm Tawanan 

  

Il 

« 

HARIAN Ta Kung Pao me- 
wartakan di Hongkong pada hari 
Selasa bahwa Henry Pu Yi, kai- 
sar Tiongkok jang terachir, kini 
hidup bersama isterinja dalam ru 
mahtahanan di Mukden, Manchu 
ria, dan mulai Hari Tahun Baru 
jad. harian tsb. akan memuat se 
fjara terperintji tanja-djawab de- 
ngan Pu Yi. Menurut harian itu 
Pu Ji dan isterinja sekarang »,sa- 
agat taat pada agama”, tetapi ha 

1 
1 

t   
nasional dalam waktu 10 atau 20 

Tudjuan djangka 
pandjang Djepang jalah ' untuk 
memberikan sumbangannja bagi 
stabilitet perdamaian dunia. Dan 
dari sudut itu  Djepang hendak 
memberikan sumbarngannja , bagi 
memperkembangkan ekonomi di 
Asia Tenggara. 3. Mendjawab 
pertanjaan mengenai apa jang di 
artikan oleh pemerirtah baru Dje 
pang tentang ,,Djepang jang le- 
bih. merdeka”, Ishibashi katakan, 
ibahwa tak banjak perbedaan 
antara kemerdekaan bagi Dje- 
pang dan Inggris. Soal tsb. ada 
lah soal rochaniah, dan akan ter 
serah kepada rakjat Djepang sen 
diri untuk menentukan, apakah 
mereka merdeka. 4, Sedjak Dje 
pang mendjadi anggota PBB te- 
lah mendjadi pikiran bagi Dje- 
pang, bagaimana memenuhi kewa 
djiban2 Djepang (berkenaan dgn 
'sumbangannja bertalian dgu. tin 
dakan2 keamanan kolektif), Wa 
laupun- begitu ada- suatu keten- 
tuan didalam UUD Djepang jg: 
harus dipertimbangkan dan pula 
kesukaran2 politik dalam negeri 

t 5 

mengenai pertahanan  Djepang 
serta ikut sertanja' dalam aksi2 
polisi PBB. , 

Demikian keterangan Ishibashi   pat keterangan atau kepastian.  Djepang dalam gelanggang inter dalam konperensi persnja, (Ant.) 

selamat seperti halnja dimasa suk 

kini tetap kuat. Kelemahan Indo 

nja Rebo malam berpendapat bah 
wa telah datang waktunja setjara 
berani RepuBlik Indonesia harus 
meninggalkan sistim demokrasi 
Barat dan menggantinja dengan 
sistim jang lebih sesuai dgn iklim 
dan kebutuhannja, sedang Presi- 
den sendiri harus pula bertindak 
mengoper segala pertanggungan 
djawab negara. . 

| Pernjataan ini dikatakannja un 
tuk 'mentjegah terdjadinja keada- 
an jang lebih buruk dan kemung 
kinan adanja pertumpahan darah 
jang sia-sia, terutama setelah tdr 
djadinja peristiwa Sumatra  Te- 
ngah dan T.T. IT. YAntara) 

3 rian tsb. tak mendjelaskan agamar 
apa. ! 

Pu Yi, jang djuga telah mendja 
di kaisar dari Mancnukuo jaitu 
',negara boneka” jang dibantu 
oleh Djepang dalam tahun 1931 
sampai 1945, adalah keturunan 
langsung dari Manchu pertama jg 
merebut Tiongkok 312 tahun j.l. 
Ketika Djepang takluk pada achir 
perang dunia ke-2 Pu Yi ditang 
kap oleh Uni Sovjet, dan kemu- 
dian diserahkan kepada RRT. Ka 
bar jang terachir mengenai Pu 
Yi ialah ketika id dalam musim 
gugur j.lL mendjadi saksi dalam 
pemeriksaan pendjahat2 perang 
Djepang dimuka pengadilan. 

(Antara-UP). | 

t 

t 

Si 

s     

Belanda DjalankanHu- 
kum, Liar' Di Irian'Brt 

DALAM KONPERENSI persnja dimarkas CP 

3 

g baru kembali dari irga Barat sete 

hukum kedaulatan 
semerdekaan jang 
kan. Djadi 

B 

major Maladi Jusuf ad 
Sagi atas empat pasal, jai:u 
suatu ketunggalan bulat. 2. 
dapat dipetjah-belah (tidak 

boleh didjual  digadai oleh janz menggenggamnja dan “4. sifat: 

sifat nghasut Belanda pergu-lwa perkataan Belanda mengenai at nada e AB Sa 2 2 5 ngenai Ne, Be aan nakan istilah ,,infi'trasi” menang Prana Ne disana,” bhw 
: caria Swis,. tan Orano-orane itu. Tiaratjara| Mereka itu adalah infiltrasi” orang anggota dari komplotan : AN ap idak ma sh Sam 

ini telah ditlanakan Peola Baanda ini tidak dapat dibenar nah tidak suk akal sama iteranpkas. bahwa ta n Yah oleh kekuasaan 2 FP 5 $ : a Ketan Ola, Pengan. si hukum |odeptang tara? pemerintah 2 dudukan Belanda 
didalam menjelesai 
Gonesia jg diangga 
pertama2 didalam menggunakan 
peradilan untuk putuskan atau 
djatuhi hukuman putera2 Indone 
sia Jang tertawan. olehnja adalah 

wenang. 

gunakan 
dasarkan pada rasa keadilan. Per 

kuman dengan tidak berdasarkan 

Suf. Selandjutnja biar Belanda di 

tapi biar undang2 S.O. jang mana 
djuga ada jang mengatur antara 
masjarakat dan pemerintah. 

Iskan Krieken itu oleh pemerintah 
| 

kan setjara resmi). 

oleh major Maladi Jusuf diterang 
kan lebih djauh, bahwa van Krie 

bendudukan tentara Belanda 
Hollandia (Irian Barat) karena Be ma kadang 

donesia, antara lain karena yan 
Krieken | mempergunakan perka- 
aan ,,Irian Barat” tetapi tidak |4 

orang pemuda pedjuang kemerde 
kaan. jang barusan kembali dari 
Irian Barat 

reka duapuluh orang itu 
meninxgalkan Sorong tgl. 27 No 
pember jbi. dan dengan kapal 
Kaluku menudju Timor Dely se- 

dengan kapal Batu ke Surabaja, 

ka itu sangat letih sekali dan se 
dikit dapat gangguan pysik aki- 
bat2 penganiajaan pemukulan Be 

triot Indonesia' Disana 
Maladi Jusuf 

M bataljon 
major Maladi Jusuf dari staf 

ak Ia 
Tn TEA 1 

Mn | 

. 

Yg BY P 0j ) ( d3 

Gemuk — 
jokroaminoto |Kesasar) K 

Seorang” Tionghoa—Kenang2an :Bu 
Wakta Di Surabaja 

waktu di Surabaja sesudaho menjaksik: 
AL. di Morokrembangan Suraba 

1 Gg ViI No. 1 bekas 

tibangunkan, Kita tanja, bermimpi apa sdr. 

  

   
    
   

    

      

    
   

     

   

   
     

      
   
   
   
   

  

Kawan (Lama — Mien 

pergi partikel 

ja, Gang. 

Bung Karno menumpang 
19. Sekarang penghuninja keluarga 

datang penghu tan 
Dia 

tertjampur senang sekali. 

SEWAKTU mengundjungi ge 
dung  Jajasan Penderita Tjatjad 
Anak2 di Surabaja jang indah 
dan penuh semangat Pengurusnja 
itu, Bung Karno telah berdjumpa ' 
,dengan kawan sekolahnja waktu 
'di HBS? Ja, dari teman itu Bung 
(Karno sering mendapat bantuan 
'peladjaran dan sebaliknja Bung 
Karno djuga memberi bantuan ke 
padanja? Saling bantu djaman 
dulu itu, dibangku sekolah, ada- 
lah lumrah. 

'a Kawan itu, seorang wanita 
angsa Belanda, namanja Mien, 

amat gemuk dan usianja  djuga 
sama dengan Bung Karno, 54 ta 
hun. 5 Tu 

Dari saudari Mien ini saja men 
dapat keterangan bahwa kawan2 
sekolahnja Bung #Karno sedjak 
dahulu itu selalu memtjinta dan 
sekarang  banjak jang merindu- 
kan dan terkenang ditahun2 HBS 
itu. 

Waktu berminta diri Bung Kar 
no pesan: ,,Nah Mien9g aku mau 
pergi, saja hanja memesan eng- 
kau  djangan berusaha langsing 
ja, biar gemuk terus”. Kedua sa 
habat Iama itu kelihatan gembira 
dan pagi harinja, sebelum Presi 
den ke Jogja, Mien menghadap 
lagi. Sekarang menghadap Presi 
den R.I. untgk menerima sumba- 
ngannja. kepada JPAT  Surabaja 
sebanjak Rp. 4.000,—. Terima ka 
sih Bapak Presiden, katanja.   t panglima TT Vii memberi 

puluh orang pedjuang kemer 
ai 
3 

sampai Ema tahan pendjara 
kan pemerintahan pendudukan Belanda di Irian 

$ : 5 5 2 . : um internsional hukum nega 23 a 24— per metric ton! Menurut major Maladi Jusuf bahwa Drokiam ai Pena Ning Ten PEruvanan mata 'kasoluh oran pemuda tersebut jang memberi isi kepada js: Zahdi” mendjadi mutu "Saa- - An an isl Kepada isilah 
Hu dengan 
diproklamir- 

di kalau Belanda menga 
akan Irian Barat adal:h Wilajah 
elanda, adalah djanggal sekali. 
Sjarat2 kedaulatana. menurut 

alah ter- 

tidak 
diba 

, cak bersifat mutlak dan 

sifatnja 

itu, djelasnja, bah 

idak mengenai kedaluars 
Maka dari 

di Irian Barat 
kan orang? In 
pnja tawanan, 

idak adil dan amat sewenang- 

terhadap 
I memper- 

tawanan jang tidak ber 

Dalam memutuskan 
ang tertuduh Belanda 

ama, jang tertuduh didjatuhi hu 

rian Barat pergunakan S:O: te- 

Pemerintah Republik Indonesia 
yaktu melindungi hoofdagen po 
isi van Krieken jang memasuki 
vilajah Republik Indonesia dari 
rian Barat jang diduduki peme- 
intahan pendudukan Belanda, 

diperlakukan menurut hu- 
tum azas2 kemanusiaan dan ini 
liakui oleh van Krieken kepada 
3elanda itu adalah melalui pula 
cebiasaan jang berlaku antara 
negara dan negara. Sedangkan pel B 
merintah pendudukan Belanda di 
Irian Barat mengembalikan ta- 
wanan setjara liar (tidak diserah 

Dalam hubungan van Krieken.,   
ken kini ditahan oleh  tentarg 

di 

anda anggap van Krieken itu te 
ah tjondong kepada Republik In 

Nieuw-Guinea”. 
Berbitjara tentang duapuluh 

major Maladi Jusuf 
erangkan lebih djauh, bahwa me 

telah 

erusnja ke Singapura kemudian 

eterusnja tiba di Makasar 17 De |: 
amber ini. Keadaan badan mere 

anda jang luar biasa. 

  

Presiden Sakarno Akan Dapat 
Is Sekarang Ini Mengatasi Kris 

HARIAn I'beral Filipina ,,Dai Isedjumlah partai2 jang mendjadi 
Iy Mirror” dalam tadjuk rentja anggots — parlemen. . Perobahan 
nana Rebo menjatakan bahwa lapapun djuga jang Akan terdja 
Republik Indonesia akan dapat|di dalam pemerintah akan tetap 
melalui krisis dewasa ini dengan berupa koalisi antar, partai2 non 

comunis seperti sekarang in'. 
Adalah untuk kepentingan umum 
dan PNI sendiri mereka harus 
meredakan amarahnja terhadap 

a 

dah terutama berhubung popula 
ritet Presiden Sukarno. Demiki 
an AFP mengabarkan dari Ma- 

w. ba : : 
mungkin dapat dihantjurkan bu adakan persiapan didaerah per- 
kan sadia kareng tenters tidak batasan dengan Irian Barat oleh 

  
a kaum ,.pemberontak” tidak 

kan bertempur melawan diri 
sendiri, tapi djuga karena han- 
tjurnja koalisi berarti makin kuat 
nja komunis. 

Suratkabar itu menulis bahwa nila, Sukarno, demikian tulis ha|kaum .,pemberontak” agar dgn. berachirnja | pemberontakan” rian itu, sebagai"lambang dan ti demikian koalisi dengan golong akan berarti makin kuatnja tenta tik pertemuan rasa kebangsaan an Islam dapat dipertahankan. 
| te . : do| Demikian harian tsb. 

nesi, ialah tidak adanja sistim 
dua partai untuk menggantikan Lebih djauh dinjatakannja, bah o 

G 

ta. Disanalah letak benih2 peme hadlir komandan C.W, bataljon 
rintah diktatorial jang rupa2nja 
dipaksakan kepada 
leh keadaan, (Antara) 

kh 

ngingini supaja pemerintah pen- 

'adalah wajah Re 
Sia, 

daerah itu adalah menurut 

Sukarno Ka pers T.T. VII Wirabuana 

DJIKA dipandang dari sudut 
"pembangunan” jah, saja akui, 
di Surabija-banjak rumah2 ber- 
tingkat modern baru berdiri. Se 
perti di Kebajoran Djakaria. Ge 
dung2 itu sangat indah dan me 
Wah. Tetapi selalu orang asing 
ig punja, jg mendirikan. Dan di 
depan rumah2 indah itu, selalu 
masih ada, malah berhadapan se 
ringkali, dengan gubus2 pen-- 
teng. "kandangnja” rahajat diem 
bel. Ja, “kandang”, sebab terlalu ' 
terhormat untuk dis@put "ru 
mah”. Kalau jg punjak sedung? 
itu orang Indonesia masih men 
ding. Itu tidak. “Begitulah gam 
bar-hidup jg diputar, disatu pi 

ak orang menjaksikan bagaima - 
na senang dan mewahnja itu ka 
pitalis2 dan buruh asing disini, 
dilain pihak orang nonton Taha- “3 
jat berdjubal dikandang, berdjuse 
lan, tidur. berkeluarga ”dikan: 
dang”. Sudah 

    

    
    

   

   
      

    

    

    
    

   

    

   
    
   

   
   

  

     
   

   

  

     

  

    

  

    
   

    

   

   
   

      
    

    

     

   
   

    

  

   

     

    

    

   

   
   

  

   
    

    

      

   
   

   

     

  

   

   
   

   

daerah maupun Pu 
sat selalu ada, apalagi di Suzaba 
ja, Jogjakarta itu. Dan hebat dju 
ga. Rumah2 sakit, asrama2, uni 
persitas2, itu ada -dan agak mem 
banggakan. Tetapi masih kurang” 
emoga permulaan tgl. 1 Dj 

muari 1957 nanti benar2 merupa 
kan tanda- start pembangunan 
raksasa dan kegiatan bekerdja 
sehebat2nja zonder korupsi. 

Sdr. MAJOR Sudarto adalah 
Adjudan Presiden jang baru peng 
ganti Overste Sugandi. Baru be 
berapa kali berpraktek mengikutit 
perdjalanan Presiden. Katanja ke 
pada saja. Wah, sdr., begini per 
djalanan Presiden. Tidak pernah 
mengaso, selalu dihudjani tetamu 
ingin menghadap sampaikan reso 
lusi, tuntutan2, permintaan?, Di 
samping atjara jg sudah ditetap- 
kan selalu ada atjara serobotan. : 

Ditolak orang jg hendak meng 
hadap itu tentu memaki2 adju- 
dan, tidak ditolak, atjara sudah 
enuh. Sulit. Dan umumnja, ka- 
au benar2 penting, Bung Karno 
selalu masih bersedia sadja me- 
nerimanja. , 

Dan Major Sudarto tentu ma 
sih akan mendapatkan banjak pe 
ngalaman lagi. : 

GEDUNG Wanita Jogja. Se- 
dikit diluar kota, djalan ke Solo. 
Tetapi kelak pembangunan kota 
Jogja ke Timur arahnja. Asrama2, 
gedung2 peta di- Jogja itu tjukup 
memberi bukti bahwa kaum putri 
njata lebih madju dari pada pria. 
elum ada gedung pertemuan 

Se aga atau aa pria, di Ibu-' 
ota maupun di Jogja, apalagi di 

Solo, AL Sape aa 
Rupanja kaum pria sedang atau 

lebih suka repot tjektjok, dari 
pada turut membangun gedung- 
nja sendiri, Sudah mending kalau 
tidak tjektjok dengan isteri, Tju 

ang2 lebih berbahaja, se 
bab tjektjoknja ada jang hendak 
membelokkan negara kelain dju- 
rusan. 

Dalam hal ini untung diiw. 945 masih terlalu lebih kusen lebih kuat, 

PPP Pung 

| Pada saat ini duapuluh oran 
itu berada di CPM Eerana vii 
Makasar untuk dirawat kesehatan 
uja dan diberikan bantuan sosial 
Seperlunja. Menurut keputusan ko mando TT VE, orang2 itu akan 
dikembalikan Kedaerahnja untuk 
dapat menampungkan diri ke da- 
lam perdjuahgannja masing2. 

Keadaan penduduk Irian 
Barat, 

Menurut majof “Maladi Jusuf, 
keadaan penduduk Irian Barat 
pada saat ini adalah sangat. me- 

dudukan Belanda segera tinggal- 
kan tempat karena Irian Barat 

publik Indone- 

Ditanja bagaimana pendapatnja 
tentang siaran radio Biak baru? 
ini jang menuduh pemerintah,R.I, 

major Maladi Jusuf dikatakan, 
bahwa siaran radio Biak itu ada: 
lah sama sekali tidak benar, Ten 
tara Indonesia jang berada di 

pera- 
turan biasa. : 

Dalam konperensi pers turut 

1/5, major Suwagyo dan per- 

ts, KA, Mattjik,



   

   

    
       
   

      

  

   

    

  

   

      

    
   
     
   

   

Ra 

Sesar JFAN SIMMONS: « VICTOR MATURE 
GENE TUERNEY » MICHAEL -WILOING, 

BELLA OARYI - PETER USTIROV 
“9 and EDMUND PURDOM 

18 “Tas Epyptiao” 

    

3 & 

(Berhubung pandjangnja film, | 
tak ada film extra) 

PKU RI 3G Tae Oo 0 AE En 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 £ 

Bing Crosby - Jeanmaire 
“D. O'Coanor - Mitzi Gayncr: : 
"ANYTHING GOES" 4 

VistaVision (Technicolor) 

"REK" 57.04 (seg. um 
EXTRA: SABAN SORE di 

Leslie Caron - M. Wilding jk 
"THE GLASS SLIPPER”. Jt 
COLOR in WIDESCREEN. | 

"GRIS” 5. 70 0 (“d3 th)i" 

    

     

    

    

  

       

  

Original : 
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Egvip 
Cars And Tracks 

MANUFACTURERS and TRADERS INCORPORATED 
Djalar Hijam Wuruk 4 — DJAKARTA 

EP aj ASLI TI KA MEA NA PO EN Ae RN NN 

  M. Redarave » Sheila Sim | ———— Pn 
"THE NIGAT MY: - 

    

   

   
   

   

nent Oa Most Britteb 

— Phone Gbr. 5545.   

  

  

“NUMBER CAMB UP”: 
(Bajangan Kematian) ? aga 

"ROYAL" 4-6302.- (17 th) MB 
INDRA” 430-7000-9330 - 
T. Mifung - Takashi Shimura 
"SEVEN SAMURAP - 

Filim Jap. Tekst Ind/Ing. X 

. "ROXY” 4307930 (17 th) 
Vjjayanthimala - B. Bhushan 

Pilm India "LADKE: 
Tekst Ind. : 1 
(TARI2-AN Berwarna INDAH) Ea. san 

"DJAGALAN” 5.7.9. (seg. um.) |" o 
Film Jap. Bhs. Kuo Yu 
"SUN. GO KUNG” 

Tai Nao "THIAN KUNG” 
Fa, PRA TA “0 3 2 Ta Le LL La LL R0 LO AN3 

Black Hair Cream 
PENDAPATAN BARU 

HITAMKAN 
RAMBUT 

Dingin dan mentjegah pe- 
njakit-penjakit jang rusak- 
kan rambutnja. 
Seperti dibawah ini: 

- A. Rontoknja rambut, 
B. Tumbuhaja putih, 
C. Pusing kepala, 

matikan kutu2, 

Aturan pakai: Se- 
hari dua kali. : 
Rambut putih kembali hi- 
tam bisa beli dirumah 
Obat diseluruh Indonesia, 

Harga perbotol Rp. 30,— 
Ongkos kirim 

    

esa) 
  

    
  

    

Siashe Shang Hay Chan Man Wien 
KESEHATAN TEKGANGGU? ———” DIANGAN KWATIR! 

wenglah dngan segera pada alamat tersebut jaug sudah terkenal 
jt Segala piosok. : 
dapet mengobati/menjembuhkan segala penjakit Juar/ dalem, baru! 

“Sama, turs/mucu maupun anak” 
| Gunakaniah kesempatan jang masih uda untuk Tuan/Njonjah/ 
Nonah punja keberantungan sedjati, djangan terlambat. 
Djusa achh Nudjum (Siang Mia) alamat : 

Kp. Pekodjan tenpak No. 399. (muka Sumur) Semarang. 

(Dijalan Pekodjan imasuk dari sebelab Toko ,,Japarce”) 
Tima Tamu tiap” hari : : 2 

  

     
    

    

  

  NN Kn Ta ea 

Pe NO SMOEKING 
(Obat Hentikan Isap Rokok) 

LIKDOREN CURE (MATA IKAN) ' 
Apabila Tuan/Njonja/Nona dapat penjakit Likdoren Cure 

| (Mata Ikan) sehingga tidak bisa berdjalan dan sakit sekali 
“ apabila memakai sepatu,. pakailah obat Likdoren Cure 

  

100795 bisa lantas sembuh dan keluar dari akar2-nja Harga Rp. 25,— 
CHANBEL (EXCEEM SALF) , 
Salf untuk hilangkan segala Exceers, gatal2, Ring Worm, 
Kurap tanggung 1007 sembuh. - Harga Rp. 25,— 
.PUDER BU 5 4 : 
Untuk hilangkan bau keringat ketifk dan kaki. Harga Rp. 25,— 
ALAMA HAIR OIL ! : 
Adalah satu minjak rambut jang baik sekali buat hilangkan 
segala ketombean dan gatal2 dikepala 'serta kuatkan akar- $ 
nja rambut, agar rambut bisa pandjang dan bagus. Harga Rp. 15,— 
NGCTO (OBAT HITAM RAMBUT) | 
Pakainja gampang dan ekonomis, dalam tempo kira-kira 
5 menit rambut bisa mendjadi hitam dan mengkilap dan 
tidak bisa luntur. . Harga Rp. 25,— 
NO SMOKING : 
Obat istimewa sekali utk hentikan ISAP ROKOK. Harga Rp. 10,— 

: 5 WITHOUT COMPETATION. 
MAADJUN KASTURI AMBER » 4 
Special Madjun untuk Jaki jang tidak ada tenaga (IMPO- 
TAN) atau orang umur sudah landjut atawa tidak ada 
Napsu Birahi. " Harga Rp. 100,— 
ZIABAT (KENTJING MANIS) $ 
Obat istimewa untuk sembuhkan penjakit Ka Manis 

rga Rp. 
@BAT DARAH TINGGI . 
Obat istimewa untuk menjembuhkan penjakit darah tinggi 
(Hoge bloeddruk) Harga Rp. 
NERVES TONICUM (EXTBACT) » 5 
Special obat urat sjaraf, tidak bisa tidur, takut-takut, piki- 
ran tidak tenteram, ngelamun, malas, mimpi jang bukan2, 
sering pusing, lekas marah, gampang lupa, pikiran kurang 
terang dil. 

50,— 

50,— 

Harga Rp. 25,— 
PUSAT PENDJUAL : 

WOBLD FAMOUS TABIB FACHRUDIN 
14 Sawah Besar Djakarta — Phone 3804 & 

BISA DAPAT BELI : : 
Toko KUROPA Bodjong 17 Semarang. 
Toko UNIVERSAL Beodjong 6B Semarang. 
Toko Obat SINGAPORE Pasar Djohar 1-2 Semarang. 
Toko Obat A. A. Gg. Pinggir No. 9 Semarang. 
Toko Obat STANGHAI Pasar Djohar 42 Semarang, 
Yoko Obat ENG TAY HO Patjinan No. 58 Djokjakarta. 
Toko Obat ENG NJAN HO Patjinan No. 75 Djokjakarta. 
Toko Obat TEK AN TONG Patjinan No. 81 Djokjakarta. 
FINDABAD HOUSE No. 77 Nonongan Sola. 
Toko PAKISTAN Dj. Singosarcn13, Solo. 

“8. M. HAMDUL AZIZ Keprabon Wetan 24 Solo. 
Toko Obat ENG DJIN 110 Pekodjan 85 Semarang. 
Toko Obat TEK SING TONG Pekodjan 109 Semarang. 2 
Toko Obat ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG Gg. Pinggir 1 Semarang. 

  

- » f. 

  

INDRA 
4.30 7.00 9.36 

INI MALAM D.M.B. 
BERBARENG (utk. 17 th) 

Film Djepang Tekst Indonesia/Inggris 

"ROYAL" 
4.00 6.39 9.69 

MEN 2 syakkan 
Aa Gap SO 2, 

| Ganga 6 TOSHIRO MIFUNE 
TAKASHI SHIMURA 

YOSHIO TANDA 

      
           
   

   
     

       

at 

MINORU CKIAK 

DAISUKE KATO 

KokimuRa 

Ki 2 3 
Na PARI Sh 5 Pr ba mate eh aa 

Sebuah" film Djepang terbesar sesudahnja ”RASHOMON” ! 

“Pilm jang penuh perkelahian dan pertempuran jang dahsjat ! 

UNGGU : 
G RIS” 

Kemana pa aa 

SUKARNO - Z. ABIDIN - TINA MELINDA 
"BAPAK BERSALAH” 

  

Sa IL SL LN LAN 

Pe LS TTL TA TA Uh 

Dan 

. : : 15Yo. 
Ga IL Aa TS SS PA RI LL RL AE LL TS LL LL 

   

PAEKELALKLK LB KLIEIILIAALI KALI SI IL IK Jerit behel RA . £ 
a 

Na AAA 

PAN, 2 Lam 2 1. s « $ 
Na Ta Rn an Pn SNN PAN AO Tn PNG See MN Kn San To Nan NA ab USU Na aa Ea ni UN AAA Ae AN PUN ANE NE GP 

Vulpea Sailor | 
berseru: PILHILAH AKU...... Hi 

sebab aku adalah VULPEN dengan 

GARANSI. 

  

SNNNAKNA BERANI TAN nnnrkena 

Didjual dengan harga murah : 
1 TRUCK CHEVROLET PESEK 
1 PARTY TIMKAN LAGER CHEVROLET : 

- TRUCK PESEK 
1 PARTY DUPCNT DUCO DE LUXE 
1 PARTY CARBID 58-80 (dalam drum dari 100 Kg.) 

KE Es ERA NG Ata 

Asiatik Motor Company 
BODJONG 72/74 SEMARANG. 

Sp BARA AA AR RERE KEK 2 a34 

Na LL LL TE TE LL ML ML AN AL EN AU 

M.S. RAHAT 
O.€ECULTIS.I. 

: SETERAN 109 — SEMARANG. 
Menerangkan segala hal penghidupan SUSAH & SENANG : 

Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja kami berikan pendjelasan. Pe- 
riKsakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan 
peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

. Djam Bijara: 9 — 12 Pagi 
S— 7 Sore. 

MA AE 2 LL LI 2 LL ML LL PL AE 

H8 EN TE Ten San : 
Ini Hari Premiere Besar !! | 

"G RA ND” (Kartu Bebas) TG KI ON? 
2.15 4.30 7.69 9.39 (tak berlaku) 2.15 4,30 7.00 9,30 
(Pesan tempat: “Grand” - 11.--12.-/”Orion” 9.--12.- utk. 17 th.) 
"20TH CENTURY FOX” dengan bangga mempersembahkan : 

KL 

  

man can 
| bring toa 

| woman is 
his innocence, 
which he can. 

give only once:" 
— THE 

  
Bela DAR - Peter USTINGV 4 Etmun! PURDOM 

Bentin INGLAGL GUI » Soo da ePJILIP DUNNG aa no ROBINSON 
"ORANG MESIR” San 

Didepan mata Tuan disadjikan............ chajal sedjarah Mesir 
! dari zaman kedjajaannja 3.300 tahun jang lalu............, 

Cengan berani mengaku bahwa ia telah berbuat segala kedjahatan 
terhadap manusia dan dewa2.. 
Saksikanlah bagaimana suatu waktu — sungai2 dari Babil mengalir 
kedjurusan jang keliru.......... bagaimana negeri dari Piramid2 
dan dari Maharadja Firaon jang termasjhur itu digontjangkan 
oleh satu pertjintaan jang aneh! 
Saksikanlah Mesir dari zaman 1.500 tahun sebelum lahirnja Nabi 
ISA SP IN Si saksikanlah Mesir jang penuh dengan dewa2 
dan radja2, padit dengan kuil2 dan istana2! : 
SEBUAH FILM CINEMASCOPE “JANG MENAKDJUBKAN 
DAN TAK ADA BANDINGNJA !!! : 

(Berhubung pandjangnja film, datanglah siangan !) 
- 

    | "REX” INYMALAM D.M.B. 5.007.009.00 (Seg. umur) 
Extra: SABAN SORE djam 3.09 (Widescreea) 

    

   
     

    

Lx AP 

: sa pe eta # 

"Giass Slipper| 
- au ak BN LOL ORI Jus 

cg “9 LESIIE GARON - MICHAEL WILDING 
3 wi KEENAN WYNN « ESTELLE WINWOOD 

ELSA LANCHESTER » BARRY JONES     

Drama pertjintaan jang paling memikat ! 

Bantulah PM 
  

  

    Iype Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/U1/A/171. | 
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Kisah bersedjarah dari Sinuhe, seorang pemuda Mesir purba jang 

for Genuine 
satisfaction 

Use       

   
   
   

   
| Getuk )     

    

MANUFACTURERS & TRADERS INC. 
' AHAJAM WURUK, DJAKARTA,PHONE 6BR. 5545 

TE | apvTjGsn 
ALE ALL LL IL EL AL AL PL AL LAN» 

Bea KAKAK Meh Kehakah kaki h habekebakah Kepala 

| Health is Beauty 
IL NO SMOKING (hentikan isap rokok) — 

Adalah suatu OBAT pendapatan jang paling baru. ' 
Kalau Tuan2 dan Njonja2 sudah bosan dan tidak mau isap 

   rokok (sigaret) lagi karena mengganggu kesehatan, disebab- 
kan oleh nicotine, tangan mendjadi kuning dll. Gunakanlah 
Obat ewa NO SMOKING. Nanti Tuan2 dan Njonja2 

“tidak akan suka lagi isap rokok. Tanggung 10046 berhasil. 

    

   

Ongkos kirim tambah 1596 dan uang dimuka (Contant). 

Bisa kirim seluruh Indonesia. 
Manufactured by : 
WORLD KNOWN PROF. M.S. COLLER Singapore 

Sole Agent Moh. Sadik Johri. 
“ Djk Teuku Umar 15/D Keprabon kulon So lo. 3 

Semua Agen2 harga sama. Depot Obat A-A, Gg. Pinggir 9, Se- 

marang: Toko Obat Singapore: dan Toko Obat Shanghai, Pasar 

Djohar Semarang, ' Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, 

Pooran Sporting Coy, Pontjol 40, Semarang, Toko Hien, Bo- 

Gjong 25, Semarang, Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114, Ma- 

selang: K.A. Mohamed Yasin, Djl. Kepatihan 23, Pekalongan, 

10ko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar, Toko Minang, Padang- 

pandjang, Sumatra Tengah: Salon de Beaute Ladis, Gadjah Mada 

114, Solo: Toko Elgeco, Slamet Rijadi 73c, Solo: Toko Abdul- 

cachmaa, Slamet Rijadi 25, Soto, Toko Murni, Slamet. Rijadi 54, 

Solo: Muh. Amin, Tjokronegaran 93, Solo: Toko Suez Badar Al- 

katiri, Selompretan 129, Solo: Muh. Bin Abullah, Rumahmakan 

Asia India, Karanggetas, Tjirebon, Rumah obat 'Tek An Tong, 

Petjinan 81, Jogja: Toko obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, 

Foko Sinatbaru, Djl. Station S5, Purwodadi: Toko Murah, Djl. 

Raja 65, Magetan, B. Piar, Pasar Tundjungan Stand 81-82, Su- 

tabaja: Toko Istimewa, Djl. Modjopahit 28, Modjokerto. 2 

Eng Thay Kongsi, Keplekan Kidul 187, Pekalongan, Toko Djamu 

Tjap Djako, Djl. Keplekan 284A, Pekalongan) Agen besar buat 

seluruh Djawa Barat, Toko Intan Biduri, Pasar Baru, No. 42, 
Bandung. 
2 0.6 KEKE LAKA KAA BARA KA RARA PAN ARA AAA 

     

  

   

  

     
BE ML IE 

Ke TN DT Tap 

SEMARANG 

Kranggan Barat 128 

  

IBOE 
JOGJAKARTA 

Malioboro 35 
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BARU TERIMA 
DEAN MARTIN ““ Innmorata 

5 e The lady with the big umbrella 
.THE BELL BOY ““ Ding dong 

Na DAY ““x Whatever will be will be 

Krn 

  

I said it and Tm glad 

You made me love you 

Shaking the blues away 
(From film LOVE ME OR LEAVE ME) 

Songs from the PARAMOUNT picture 
"ANYTHING GOES” Bing Crosby, Mitzi Gaynor 
Dan lain-lain, masih banjak matjam lain lagi, silahkan da- 
tang periksa dan dengarkan lagu2 jang merdu!! 
HARGA MELAWAN, 

BELI BANJAK DAPAT POTONGAN BAGUS!! 

TOKO PIRINGAN HITAM 
| GANG BARU No. 18 — SEMARANG. 

  

  

, "Tanggal 27 dan 28 December 1936 
J, Arthur Rank's 

29 »SVENGALI 
IE |. dengan 

sak : ” TERRENCE MORGAN 
  

 diganti-Inggrid Bergman muntj 
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UGM NE WOL Dini» maba «7 Lea sana an ka asas Oo: My Agra 
mbah ongkos kirim Rp. 2,— 

2. 53OO RADIUM TONIC PIL -$ 
nat untuk Jelaki) harga per botol........ Rp. 30— 

Sa D ADJAIB (untuk exzeem, kudis, 5 
kadas, panu) per botol ...... Kannnananananaanan Rp. 25,— 

4, DIAMOND HAIRDYE (untuk rambut putih men- 
djadi hitam) 10076 tanggung tidak luntur. : 
Harga botol besar.... Rp. 15,— botol ketjil .... Rp. 10,— 

$. PRESIDENT HAIRDYE (untuk rambut putih men- . 
djadi hitam) 10076 tanggung tidak luntur. . 
Harga per pak besar.... Rp. 7,50 pak ketfjil...... Rp. 5,— 

6. HASEENA HAIR OIL (Obat kriting rambut) f 

Pe OI snake aa me ena aa eta sagagaan Rp: 15,— 
7. ALLA ZOR PIL KERAS (untuk orang laki2 jang 

lemah) per botol ...............c... Ne Area Rp. 30,— 

Love me or leave me 5 

Antara lain isinja: Tjara kita membuat renanggalan sudah 'usang perlu 
Nge n muntjul lagi dilajarsputih-Riwajat djandji ,,Bagi . 

' setiap orang satu mobil" - ..Sekolah“ GedorjBank. Dan" djangan lupa 
Sajembara th 1957 jg tidak sulit tapi dapat menguntungkan. 
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N. V. 

Hari: 

Djam 

  

BNP ana an Merupakan Kenjataan:: ' 

  

pes Ha | . : NOKIA ma 2 ada A0 . Hanja Lamunan: 
2 

.. 

   
s IDAM2AN SETIAP WANITA " 9 

, DEWASA INI SUDAH DAPAT DIWUDJUDKAN OLEH ' A1 
p x 

”— NECCHI SUPERNOVA , 

Pa 
| MESIN DJAHIT ITALIA MODEL TERACHIR, ZIG-ZAG SUPER AUTOMATIC, JANG ? : 
, DAPAT MENJIPTAKAN RATUSAN RIBU MATJAM MOTIP DIATAS PAKAIAN SAU- 
6 ! $ Lg 

4 SAKSIKANLAH DEMONSTRASI MESIN ADJAIB INI DI: 

SURA CC O” 
Dji. Gadjah Mada 5, Semarang. 

Saptu dan Minggu j.a.d, tg, 29 dan 30/12-56 

: 9.00 — 12.00 
16.00 — 18.00 
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    Libeh 

Oyynyometa 

  

Kalau tidak sehat. 

rang dapat dinikmati. 

  

   

Kita semua ingin menghadiri tiap" 

perajaan dengan se-baik'nja. 

Artinja: serba bersih dan « 

perajaan tersebut akan ku- 

hari memakai Bris jang ha- 

rum itu sangat penting une 

tuk pemeliharaan kulit. 

NSNANANN MLM ANA MAMA KAA NMR 

     
      

  

   

  

            
      
        

  
  
          

                                        

x ACTAMER — 
bithionol, bahan ba- 

ru pemberantas kus 

maka 

Setiap 

Sabun wangi istimewa untuk negeri panas. 
    

MEA EEEANAT 

OR.- 9-135-0. 

  

  

  

Batjalah| 

Suara 
, Merdeka"     

  

  

S8 S8 SO 2 “Wa 2 “Ra 2 LO Wa SL GL 2 SL SL RS Ra RS ALA 

REPARAaSI 
jang dapat MENDJAMIN barang Tuan dengn GARANSI: 

Firm BANAR $ 
KRANGGAN BARAT 103 SEMARANG. 

TILPUN No, 2536 DJOHAR 
UNTUK SEGALA MATJAM DJAM. 
"TI IL ES LS TA TA LS LL TA PL TA AL g 
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      IT LOOKS LIKE PALMER    

  

WILL FIND 

   
        

     

  

   

DRONE HIS JEEP INTO ANSWER 
THIS ABANDONED RAILs / INSIDE, 
ROAD TUNNEL, TWO- " FRIEND 

Roy Rogers | sizow £. Rov! 
     

No. 30 WAY? / AT) 

  
, — Rupanja Palmer telah  me- 

ngendarai jeepnja masuk" terowo 
ngan kereta api iang sudah tidak 
dipakai ini, Two-Shadow — te 
tapi mengapa? 
— Mungkin kita akan menda- 
patkan djawdban pertanjaan it 
kalau kita sudah sampai didalam, 
Roy! Aan 

       
(us deep X Yov speAK 

   

          
     

    

OF uE 
TRAVELED NeutH! THERE | | on 
ALONG TUBE | ARE NO MORE 
KAILROAP 

STOPPED » 

  

    

  TA Li Hn. ——. 

— Jeep itu berdjalan di- 
atas djalan kereta “api — 
dan kemudian berhenti di 
sini! 
— Engkau betul! Disebe 
lah sana sudah tidak ada 
lagi djedjiak bannja! 

pa 

OUTSIDE THERE'S TOO 
MUCH DRIFT SAND ON THE 
TIES TO HIPE HIS 

4 MARKS! 

lan diatas kaju dijalan ke 
reta api. tetapi diluar sa 
na terlalu banjak pasir le 

bunjikan djedjak jeepnja 
itu! 

COULD HAVE DRIVEN 
THE TIES, BUT ONCE A 

DRIET N THAT'S ODD! PALMER DROVE. |. 
SAND /NTO THE TUNNEL, BUT | 
ON TIES |) DIDN'T COME OUTLHES 1 
IS NOT CN DISAPPEARED-- AND 
DISTURBEDY) TAKEN TUE ARTIFICIAL 

SEARTH SATELLITE 
HIM, 

LA 

   

       

    

WHEEL 
. 

  
    

  

  GA SYAN 
Zi UN 

— Pasir diatas ka 
reta api tidak mampak. rusak! 

— Itu aneh sekali! Palmer me- 
ngendarai jeep itu masuk terowo 
ngan, tetapi tidak” keluar! 
Dia hilang ... dan dengan 

TON serta" satelit buatan 
itu si 

   mai KE kai 

ia mungkin berdja 

s untuk dapat menjem 

“ 

ah 
g 

MTA | : 

     

     

    

    

    

     

     

   

         

       

    

  
           

      

     

   


