
     
    

  

   

      

  

      

   
    

    

  

   

men 
TT L. Kem 

   

kerahkan 
maat 

bagian dengan. 
— dan. Sebagian pasukan 

tugas2 tertentu 

. diantar, lain guna memberi 

Pembom: 4 

mengumumkan: Pesawat2 dan 
pada @chir2 ini tlh. berada ,dlm. kead 
menunggu perintah, pagi2 Djum'at 28 Desember 

mug telah diterbangkan ke P.U- Me- 
! » AURI, diantaranja 

— rak Tiepat dan diuga se djumlah pesawat-terbang, dianta- 
'ranja pesawat2 pemburu ”Mustang”, pembom2 B-25, Cas 

| “Ialing dan pesawat2 pengangkut C-47 
perintahkan untuk segera menudju ke 

diantara lain mengadakan 
P.U. Medar dan bersiap-sedia untuk sewaktu2 dikerahkan 

dari Angkatan2 kita lainnja, Perlu diketahui bahw “gai komandan operasi tsb. telah ditundjuk Kapten Udara 
. Penerbang Rusmin, Komandan Sguadro,, III AURI. 

“Semarang 3 

  

aku Panglima Tertinggi Angk. 
malam kemaren telah meng- 

melalui tjorong PR! jang ditudjukan 
dan Pradjuri Yeatara Republik 

»Bukit Bar,” chususpja. 
kan oleh Pre. 'sm Panglima 

ja sbb: &x hari jl. ka- 
rian imengenai peristiwa 
—Iapo 1 pelaksanaan da 

AURI Di— 
Ke Medan 
N AURI di Djakarta hari Dju- 

pasukan2 AURI, je 
aan siap-sedia tinggal 

"56, se- 

      

    

  

Pasukan “Ge- 

(Dakota). telah di 
P.U. Medan guna 

konsolidasi «ti 

bantuan-udara pada pasukan2 
a seba- 

(Antara). 

— Ekspedisi 2087 Smg. 

asana D 
Dspat Atasi Setiap 
Harian Panglima Terti 
maren Kepada Seluruh Warga 

   Udjtan Jang 

ri Perintah Harian tersebut dari pedjabat panglima TT I Over | 
ste Djamin Ginting. Malam 
intah Harian lagi untuk 

nel Simbolon dan Perwira, 
menjadari sedalam2nja kesalahan tjara mereka dan kembali 
kedjalan jang benar untuk 
lebih besar jang dapat menimpa 

Kami telah mengutjapkan Pe- 
rintah Harian ini 2 kali bertu- 
rut2. Malam ini kami akan meng 

han diseluruh TT I tanpa 
.ktiuali: Laksanakanlah 

Siplin..   
Itaan jang lebih 
lagi.   

  
  

. 

“kh UI onja Su 

ja Masing2—    2 
        

    
         

    
      

melarikan diri keluar kota 

  

sradilanJg 
    

   

djadikan »Kambing 
p Hitam” 

    

    
      

   

    
    

  

   
   

    

     

  

   

   

    

    

   

    

   

   

TAS 

orang sardiana Hukum Inggris, 
baru sadia kembali dari Afrika 

tan untuk mp kda djalan 
pemeriksaan vermulaan ter- 

60 orang penduduk jang 
uh berchianat, Seng RA 

London bhw disana ia ti 
djumpai seorang sardiana hu 
'5un jang tidak merasa tje 
atau gelisah karena diren- 

P3 nnja deradjad pengadilan 
'di Afrika Selatan. 

. Gardiner jang berbitjara dim. 
perensi pers itu datang me 
sikan djalannja pengadilan 

Afrika, Selatan tsb. 
“ “Perhimpunan Sardjana2 Hukum 

golongan Liberal, - Perhimpunan 
- Sardjana2 Hukum golongan La 
“bour serta Dewan Umum ,,Bar 
“in England and Christian Ac: 
tion”, dimana Gardiner 
“anggautanja. 3 

|. Diwartakan selandjutnja " bah- 
# wa pemeriksaan itu akan -mema 

ta ki jaktu 2 sampai 3 bulan la- 
“manja sedang ongkos pembela-: 

| annja akan meliputi lk. £ 100. 
- 000. Ini menurut keterangan pe- 
“mimpin konperensi pers itu, Ca- 
non L.J. Collins, dari kathedral 
St, Pauls. Seruan pengumpulan 
bantuan di Inggris untuk ong-| 

" kos2 pembelaan ini  berdjalan 
| baik, katanja selandjutnja. 

Komunis sbg. alasan. 
— Diterangkan selandjutnja oleh 
Gardiner bahwa definisi Komu- 

   

      

. nis dalam Undang2 Penindasan 
. Komunisme di Afrika Selatan be 
| gitu luas sehingga Undang2 ter 

"maksud dapat dipergunakan un- 
“2. tuk menindas setiap warganegara 

— Ig menentang politik "Apartheid”, 

# 

  

: 

  

   

    

      

   

atau dikata  setjara lain untuk 
menindas siapa sadja ig menen 
.tang Partsi jg sedang berkuasa. 

0. Di Afrika Selatan hukuman ba 
|| gi pengchianat adalah mati, de- 

. mikian ditambahkan. 

| Diadili hidupnja. 
' Berbitjara kemudian Gardiner 

nerangkan bahwa djika 
o ditiantumkan dalam "d 

- terientu”, suatu proses 
akan berskibat hilangnja 
ip Se penata 

  

x 

        

jutuhan kita bersama. Perbuatan? 

atasnama |: 

2 data |mikian telah dinjatakan 
Isuatu konperensi Partai Komunis 

Iberikan latihan kepada para ma- 

   

      

  

orang inil 

erintah Harian Let- 
Kol. Djamin Ginting 

Anggsuta Tentara Dibawah Ko- 
paja Kemboli Bekerdja Di 

Kol. Simbolon Lari 
e Keluar Kota Medan 
BEKAS PANGLIMA TT I Kol. Sombolon dgn. disertai pa orang Perwira dan sedjumlah Bintara dan Tentara 

Medan, demikian diumumkan 
9 TT 1 Bukit Barisan Let. Kol. Djamin Ginting dim. 
Harian jang dikeluarkan di Medan pada tgl. 28 De- 

956 jang diumumkan pula oleh 
di Djakarta Djum'at siang kemaren. 

Kementerian Penera 

“Panglim. TT I dalam perintah 
hariannja itu memperintahkan ke 

daerah g:uta Komando TT I 
Isbb: Supaja masing2 kembali ke 

k Adil Di sumpah Pradjurit dan Sapta 

Angkatan . Perang da, di 
Tentara, supaja “masing? “ansgau 
ta tentara bekerdja kembali se: 
perti . biasa di posnja masing? 
dan supaja. mendjauhka,, diri dz 
Fi hasutan2. dan provokasi2 '» 
berusaha hendak mengrusak ke- 

ig berlawanan dengan :isi perin 
tah harian ini akan dianggan se 
bagai pelanggaran disiplin dan 
hukum tentara dan terhad:p per 
buatan2 jo menialahi ini akan di 
ambil tindakan2 tegas sesuai de 
ngan hukum-dan undang? kemili 
teran. (Antara). 

PravdaKetjam 
Komsomol 

Ada Mahasiswa2 Rusia 
Jang Ketularan Idee 

Asing “ 
DIKALANGAN mahasiswa uni 

versitas2 Uni Soviet ada orang2 
jang terpengaruh oleh idee ,,jang 
asing bagi tanah-air mereka”, de 

dalam 

Uni Soviet tiabang Moskou, me 
nurut siaran Radio Moskou pada 
hari Kemis. : 

Radio tsb. dalam mengutip be- 
rita Harian ,,Pravda” mewarta- 
kan selandjutnja bahwa konpe- 
rensi tsb. jang diadakan untuk 
membitjarakan tjara memperbai- 
ki pimpinan partai dalam orga- 
nisasi2 Komsomol di universitas2 
mengemukakan adanja ,,kesala- 
han2 jang sungguh2 dalam mem 

'hasiswa” jang disebabkan oleh 

pada seluruh kesatuan dan ang $ 

    

arga Tuna mendjaga keuturany: 

    
   

tulah dan” kerdjakan perintah/ 

  
tg baru selaku pemegang 

kuasaan SOB. Bana Saga 
Kami perintahkan kepada. Ko- 

lonel.Simbolon, dengan,:.kawan? 
nja, kembalilah kepada djalan be 
nar selaku tentera dengan segera. 
Selandjutnja kepada semua  go- 
longan, aliran, fihak, politik, so- 
SIat, ekonomi, pers dul., bahkar 
kepada seluruh rakjat di TT I, 
Sentulah- pelaksanaan “Perintah 
Harian. kami untuk mendjernih- 
kan suasana, stabilisasi keadaan. 
Hindarkanlah dan djauhilah me- 
Juasnja pertentangan. Pertjaja- 

c 

jang bertanggung djawab. 
Dengan demikian dapat dikem 

balikan selekas- mungkin ketena- 
ngan dan" kelantjaran kehidupan 
masjarakat. Dengan demikian da 
pat lantjar kembali usaha kami 
selaku pimpinan pusat negara 
untuk memperbaiki keadaan ne- 
gara kita, sebagaimana telah 
kami perintahkan dalam Perin- 
tah Harian 3 hari jang lalu. 

Insja Allah, kita akan selalu 
Gapat mengatasi setiap udjian jg 
menimpa- negara kita, berkat 
kesadaran rakjat umumnja dan 
tentara chususnja.  Insja Allah, 
negara dan Angkatan Perang 
kita tetap tegak dan utuh sesuai 
dengan dasar2 negara dan bang- 
sa kita" dan atas ikrar bersama 
sedjak 1945. Sekian ! 

Demikian perintah harian 
Panglima Tertinggi/ Presiden Su- 
karno Djum'at malam kemarin 
melalui tjorong R.R.I. Djakarta 
jang di-relay oleh semua peman- 
tjar RRI se-Indonesia. 

HARI TENTARA IRAK.   usaha partai jang tak memuaskan 
dilapangan ideologi dan -politik 
di universitas2 jang tertentu dan 
oleh kelemahan pimpinan partai 
dalam organisasi2  'Komsomol 
(Antara-UP). 

Pemerintah Irak mengundang 
misi militer dari negara2 anggota 
Liga Arab dan negara? “sahahat 
lainnja untuk turut merajakan Ha- 
ri Tentara Irak di Bagdad pada 
tanggal 6 Dianuari jad. 
Demikian diumumkan di ibu ko- 

ta Irak pada hari Kemis. 

  

” Dengan 

Se Pp PP PPP 

Pemerintah Akan Me 
ngirim Utusan Ke 2 

. KeSumateraTengah? 
Bawa Mendaet Deri Presiden 
Dan Perdana Menteri 

MENURUT KETERANGAN2 jang diperoleh di Dja-   

ngel/Presiden Soekarno 

intah gi tertjapainja penjelesaian seterusnja Uan sebaik2nja. Dalam Perintah Harian - 
kan, demikian Panglima Tertinggi, kami 

somandan? Resimen Infanteri 1, 
2, 3, 4, semua komandan? batal- 
jon, kompi, peleton, regu, kepada 
para perwira, bintara dan bawa 

ke-|, 
Perintah 

Harian itu dengan bidjaksana, te 
1yas dan tepat. Bertindaklah bi-|' 
djaksana, tegas dan tepat terha-| Pe 
Jdp pelanggarin hukum dan di- 

Kami perintahkan bertindaklah| adaa 
bidjaksana, tegas dan tepat utk.| V 
menghindari korban2 dan pende 

banjak dan lama | 

| Laksanakanlah perintah dari FA Ai Mr 
pediabat Panglima TT I baru ce Haag tan resa “ia | 
Letkol. Djamin Ginting, sesuail 2. Mentjurahkan perhatian :s- membentuk suatu! 
dengan sumpah TNI kita. Kepa 
da semua instansi, pula sipil, ban 

    

    

   
     

kan tugas ini kepada pedjabat2 

  

   

  

DLM. KOTA: 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— f Rp. 3— — Rp. 16,— 
LUAR-KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
»Suara Merdeka” /,,Minggu Ini” Rp» 14,— # Rp. 3— 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka”. Rp. 0,95 per mm “kolom, 
4 “ 

'TJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. »Minggu Ini” Rp. 1, — 

HARGA LENGGANAN: : 

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

- Rp. 17,— 

Mat 

  wa 

  

Menimpa Negara 

Angkatan Perang 
ini kami perlu menjampaikan Pe 

id. telah kami kata- 
pertjaja bahwa Kolol 

Pradjurit di TT I akan 

  

Bintara, 

menghindakan malapetaka jang 
negara kita. t 

Tjegahlah 

  

— SIABA JANG 
        

  
  

    

julangi lagi Perintah Harian itu. | Seorang pelapor b. Mesir 
Kami perintahkan lagi kepada se bagian mata dan k 

|Imua pedjabat di TT I, kepada fiermat der 
: j . 3 meng-amat2i dengan 

Kekerasan eni. untuk me 

Kawat Tokob2 Sunda 

     
Letnan    

           

  

   

      

   

      
   

  

   

  

          

P3 

   
         
   

  

           
        
   

   

          

dakan kekerasan terhadap Suma| 

  

    

    

   

    

     

  

   

     

   

   

timewa atau tuntutan - Kongres en-Kabi 
Pemuda Sund, tel. 5 Desember| Wakil Presiden Moi 
ib Segera menggantikan ka) 
binet sekarang dengan ig berse-|ekc 
dia memenuhi tuntutan rakjat 
daerah dan 4. Mohon segera di 
izinkan menghadap untuk me 
njampaikan putusan konperensi 
Sunda tsb. dan memberikan pen 
dielasan selandjutnja tentang per 
injataan ini. 5 

Tembusan kawat itu al. diki 
rimkan kepada Perdina Menteri, 

   

    

    

    

     

  

   

  

   

  

   

        

    

     

K. H. Saman 
hudi Watat 
Dalam Usia 90 Tahun 

  
ketua DPR, KSAD: -Djaksa K.H. SAMANHUDI. se 
Agung dan ketua Konstituanie. orang pelopor pergerakan 

: (Antara). kebangsaan jang telah lan- 
djut usianja hart Djum- 

'at kemaren telah “mening- 
gal dunia di Klaten.., Al- 
marhum wafat dalam usia 
90 tahun dan lam sedja- 
rah pergerakan di Indone- 
sia terkenal sebagai salah 
seorang . pemimpim dan 
pendiri “Serikat “Islam di 
2aMAn sesudah Budi 

  

Temukan Uang 
| Lozam Kuno 
» OL 

Hi 
      

  

   

    
    
:EH seorang penduduk dide 

z “ketjamatan Palimas 
: un, bernama Kus 

'Yf- diketemukan |. 

at denran Tobang 
5 “dan 

belenggu. pendjadjahan Be- 

   

  

     

  

    

  berbentuk bul landa:  Djenaz “akan $ 
segi-empat ditengah. Uang logam dimakamkan hari Sabtu 
itu bertulisan huruf2 Tionghoa ini djam 14.00 dimakam 
dan diduga terpendam dalam tal'f Banaran  Lawean, Solo. 
yah selama ratusan tahun. Uang' Dapat ditambahkan bahwa 
logam : kuno tsb. diketemukan belakangan int K.H. Sa- 
oleh Kusnadi ketika ia - tengah manhudi telah seringkali 
menggali pasir digunung Mendia terganggu kesehatannja 

dan - berkali2 “dirawat & dan benda2 tsb. telah ApAns enda2 tsb. telah bera rumah sakit Klaten. da ditangan fihak berwadjib un 
iuk penjelidikan lebih landjut. 

Kekuatan Militer AS Di 
Timur Djauh Bertambah 

DJENDRAL U.D. WHITE, panglima Tentara Amerika 
japg ditempatkan di Timur Djauh dan djuga pangiima Tentara 
ke-VIII A.5. dalam pernjataannja melalui tjorong Radio Mi- 
liter A.S. Timur Djauh di Tokio mengatakan hari Kemis bah 
wa menurut kejakinannja kekuatan utama Tentara Amerika di 
Timur Djauh membesar dalam tahun 1956. Pertambahan ke 
kuatan ini bukan disebabkan cleh penambahan djumlah serda 
du tetapi berhubung makin diintensifkannja latihan2 mereka 

    
  

  

Peristiwa ini terdjadi 
itsb. 15 Desember j.l. 
sa ini masih mendjadi teka-teki. 

g 

Hkomandan2 

    

       
       

        

       
      
  

  

       

     

   

    MENTJULIK ? — 
dengan kerodong dan hanja : 

inja sedja jang kelihatan, tampak sedang 
etan orang2 Mesir jg tertangkap 

mukan siapa2 jang tersangkut dalam pen- 
Anthony Gerard Moorhouse di 

di tempat tinggal 
Seperti diketahui, 

gapZaken- 
ling Tjotjok 

ke »Kekalutan Politik” Di 
merika Mau Akui Keku- 
.Facto Simbolon ? 
BAT2 Amerika di Washington, menu- 
emaren menerangkan, bahwa kekalu- 
mungkin dapat diselesaikan dengan 

net jang dipimpin oleh bekas 
mad Hatta dan terdiri atas orang2 ahli 

dirinja untuk membereskan masalah2 
babkan pemberontakan sekarang ini. 

Mereka tegaskan, bhw mereka 
tidak mengeluarkan suatu penda 
pat tentang Kabinet Ali Sastro- 
amidjojo sekarang ini, melainkan 
hanja semata2 membuat interpre 
tasi tentang berita2 jang datang 
dari Indonesia. 

Orang2 ahli dalam suatu .,Za 
ken-Kabinet” jang demikian itu 
dikatakannja dapat diambil dari 
pelbagai partai politik. akan te- 
tapi tidak mewakili partai terse- 
but, sehingga tidak dapat ditarik 
kembali djika oraug t Jak menje 
tudjui tindakan? pemerintah. 

Keadaan jg tidak memuaskan 
(didaerah) dianggap sebagai se- 
bab2 utama ' jang” menjebabkan 

tentara “dipelbagai 
daerah. berkali2 menolak kekua- 

Ar itu menurut pembesar? 
USA itu, disebabkan antara lain, 

"karena Sumatera dar “daerah? 
lain jang menghasilkan sebagian 
besar dari .devisen Indonesia ka 
rena hasil karet,.minjak dan ti- 
mahnja,, tidak .mendapatkan ba- 
gian jang .semestinja untuk ren- 
tjana2 seperti pembangunan dja- 
lan2 raja, djembatan2 dll. 

Dalam pada itu Kementerian 
Luar Negeri tidak bersedia mem 
berikan ulasan langsung mengenai 
kedjadian2 di Indonesia, karena 
hal jang demikain itu dapat di- 
anggap sebagai tjampur tangan 
keadaan “dalam negeri negara 
lain, akan tetapi pendjabat2 Ke- 
menterian tersebut dengan penuh 
perhatian mengikuti perkemba- 
ngan dgn penuh harapan, mudah 
mudahan tindakan2 politik dapat 
menjelesaikan pemberontakan tsb. 

Amerika Serikat dalam bulan2 
belakangan ini telah berusaha utk 
membantu pemerintah dan ekono 
mi Indonesia, agar supaja negara 

Naa Pemerintah Pusat: Ketidak- 

  

ta Sibuk 
IDlm Menghadapi 
ISitauasl Terachir 

BERTEMPAT dirumah L.J. Ka 
simo Djum'at pagi kemaren telah 
diadakan Sertsmuan antara pim- 
|pinan Parkindo jang terdiri dari 
Dr. Leimena dan Mr. A.M, Tam 
bunan dengan ketua Partai Ka- 
tholik I.J. Kasimo. Apa jang di 
bitjarakan tidak didapat ketera- 
ngan, tapi diduga berhubungan 

| dengan situasi terachir ini. Ketua 
umum Parkindo Dr. Leimena atas 
pertanjaan ,,Antara” katakan, 
bahwa Parkindo belum mengam 
bil sesuatu sikap - mengenai si- 

| tuasi politik achir2 ini. 

Dari sumber lain didapat ka- 
bar, bahwa Parkindo baru akan 
mengadakan rapatnja hari Minz 
gu besuk untuk menentukan si- 
kapnja itu. 
Sementara itu ketua Partai Ka 

tholik I.J. Kasimo katakan. bzh 
wa partainja baru akan mens 
adakan sidangnja hari Saptu sc 
re ini. Dikatrkan, bahwa dalam 
pertemuan partai2 pemerintah jg 
akan indukan Saptu siang ini 
partainia djuga belum bisa ms 
nentukan sesuatu sikap jig pasti. 
dan menunggu hasil-sidang par 
tainja pada sore harinja. 

Dapat ditambahkan, bahwa 1 
pat partai2 pemerintah akan di 
adakan Saptu siang ini diam 
11.00 dirumah ketua umum PNI 
Suwirjo. 

Selandjutnja dapat pula dika- 
barkan, bahwa kabinet Djum'at 
malam djuga mengadakan sidang 
nja. Diduga dalam sidangnja ma 
lam itu kabinet mendengarkan 
laporan wakil Perdana Menteri 
Idbam Chalid, jang baru tiba 
kembali dari Medan. 

Sementara itu dapat pula d. 
kabarkan, bahwa hari Dium'at 
kemaren Perdana Menteri Ali dan 
Wakil Perdana Menteri Idham 
Chalid telah mengadakan perte- 
muan pula dengan ketua Parle- 
men Mr. Sartono dan wakil ke- 
tua Parlemen Arudji Kartawina- 
ta. (Antara). 

Lalu Lintas 
Suez Normal 

: SUATU sumber berwadjib Me 
sir mengebarkan pada hari Ke- 
mis di Kairo bahwa pelabuhan 
Suez, “dintana pekerdjaan mem- 
bersihkan” “perintans2! pelajaran 
dimulai oleh PBB) kini siap un- 
tuk menerima tafa-lintas normal. 
Ditegaskan oleh sumber tsb: bah 
wa pelabuhan ' Suez — sekarang 
“dapat dengan normal mengatur 

    

  naa are ena na nan NO 

Masjumi Putuskan 
tuk Bubarkan Kabinet 

Kalau Tidak Berhasil Adjak Pertai2 Lain 
Akan Tarik Menteri2nja — Putusan 

Konggres Di Bandung : 
MUKTAMAR KE-8 Masjumi dalam rapatnja Kemis ma 

lam di Bandung memutuskan untuk membubarkan kabinet dan 
menjerghkan kepada pimpinan partai tentang tjara2 melaksa- 
nakan keputusan tersebut. Pada rapat malam itu, Harjono dan 
kawan2 telah mengadjukan usul resolusi tersebut dan setelah 
Giperbintjangkan, maka usul resolusi itu diterima baik dengan 
aklamasi. Pihak pimpinan partai mengemukakan, bahwa utk. 
membubarkan kabinet tidak begitu sukar, tetapi jang harus 
dipikirkan ialah bagaimana usaha2 untuk mengatasi keadaan 
selandjutnja. Dikabarkan pula” bahwa djika pimpinan partai 
itu tidak berhasil untuk mengadjak partai2 pemerintah lainnja 
bersama2 menjerahkan mandat kabinet, maka Masjumi akan 
terpaksa menarik para menterinja. Rapat muktarfar Masjumi 
itu berlangsung sampai djam 24.09. (Antara). 
ES LBESASLEIEBSLEIEBILK AL AS AE ALS beber ee 

N.U. Anggap Krisis 

dak Dapat Diper- 
tanggungdjawabkan 

Sikap N.U. Tidak Terpengaruh Oleh 
Keputusan Mesjumi 

SIDANG PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama Sjurijah 
Tanfizijah, termasuk para Menteri dan fraksinja dalam DPR 
jang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember dari djam 21.00 
— 01.00 dirumah kediaman Menteri Agama K.H. Moh. Iljas 
di Djakarta, telah mengadakan tukar menukar laporan sekitar 
perkembangan politik jang paling achir terutama mengenai ke 
adaan2 di Sumatera Tengan dan Utara jang diberikan bergan- 
ti2 oleh anggota2 Pengurus Besar, fraksi dan para Menteri 
jang tetap berada di Ibukota dan anggauta2 Pengurus Besar, 
fraksi dan Menteri jang baru datang dari muktamar Medan 
png menjaksikan sendiri dari dekat tentang kedjadian2 jang 
fmbul di Sumatera Tengah dan Utara. 
Sidang pengurus Besar Nahdlajperlukan bagi 

tul Ulama setelah menindjau sc | Demikian keterangan itu. : 
ftjara mendalam dan. membahas-| Sementara itu beberapa token? 
nja setjara luas, telah mengambil (pimpinan Nahdlatul Ulgma jang 
kebulatan pendapat, bahwa: dim|baru sadja kembali dari Medan, 
menghadapi “situasi sekarang ti-latas pertanjaan2 #,Antara me- 

dak dapat dipertanggung djawabnjatakan, - bahwa keputusan si- 
kan terdjadinja krisis kabinet.|dang Pengurus Besar NU jang 
Demikian keterangan tertulis jg. /menjatakan tidak depat dipertang 
diberikan oleh Sekdien N.U. Sa |gung-djawabkan terdjadinja krisis 
fuddin Zuhri kepada pers  hari|kabinet dalam situasi sekarang 
Djum'at kemaren. ini adalah keputusan bulat dare” 

Dalam hubungan ini Pengurus|seluruh anggauta PB partai ter: 
Besar. Nahdlatul Ulama  meng-|sebut dan pertama-tama didasat” @ 
harapkan “kebidjaksanaan Peme-|kan kepada pertimbangan,bahwa 
rintah, dalam “usahanja meng- nasib kabinet tidak mungkin “di- 
hadapi persoalan2 tersebut dititik 
beratkan kepada penjelesaian pe 
kok persoalannja untuk dapat di 
atasi, dan disamping itu. meng- 
harapkan  keinsjafan Pemerintah 

  

(Simbolon). ra sadja 

rangan2 jang diperoleh ,,Antara” 
hanja menjetudjui - diserahkannja   pelajaran 'serrua kapal jg datang 

dan pergi dan lalu lintas Jain-   nja. »Dasib” kabinet kepada Parlemen 
hasil 'pemilihan umum, dan meng 
anggap, bahwa ,,sikap menjerah” 

sendiri untuk melengkapi “ tubuh 
Kabinet dengan “sjarat2 jang di- 

  

MENTERI KEUANGAN 

Blokir Uang Didaerah 
Tak Dapat Dibenarkan 
Melanggor Pereturan Tata Tertib Kene: 

garaan — Kota Ment. Keuangan 

kepada tuntutan2- “seorang per- 
wira sadja akan dapat menimbul 
kan kebiasaan2 djelek djuga bagi 
kabinet2 jang akan datang. 

tang sikap NU dim menghadapi 
keputusan Masjumi jang hendak 
mengadjak partai2 lain utk mem 
bubarkan kabinet atau menarik 
menteri2nja, belum mau memberi 

Mr. Jusuf Wibisono hari Djum| kan djawaban positip, tapi nam-” 

    
Un 

. . 

Un . 

Kabinet SekarangTi- 

kewibawaannja. " 

serahkan kepada seorang pefwi- KE 

“Nahdtatuk Ulama: menurut kete £ 

Tokoh2 NU ketika ditanja ten 

'at kemaren menerangkan atas pertanjaan ,,Antara”, bahwa 
Kementerianrja belum menerima pemberitahuan resmi dari 
Sumatera Selatan tentang ,,pembekuan” uang2 pendapatan pro 
pinsi jang dikabarkan telah dilakukan oleh Gubernur Winarno, 
Menteri menjatakan, bahwa apabila berita tentang pembekuan 
Kang itu benar, maka Menteri tidak setudju dgn. tindakan 
sedemikian. 

pak dibajangkan setjara samar2, 
bahwa sikap NU jang tetap mem 
pertahankan kabinet sekarang 
ini tidak terpengaruh oleh ke- 
putusan Masjumi itu. 

Disamping mempertegas ' pen- 

diriannja seperti diatas itu, NU   

  

100 Djuta O- 
rang Terbang 
Dim Tahun 1958 — 
Ramalan IATA 

“INTERNATIONAL Air Trans 
port Association pada hari Ke- 
mis meramalkan dalam tahun de 
pan djumlah penvmpang ig akan 
diangkut oleh pesawat? kongsi2 
penerbangan diselurah dunia akan 
melebihi 90 diuta orang dan ang 
ka ini akan meningkat lagi men 
diadi 100 djuta orang dalam ta- 

hun 1958. 

Ramalan itu dikemukakan di 
Montreal oleh Sir William  Hil- 
Ired, direktur djenderal IATA da 
'am risalahnja tahunan untuk 

Dikemukakan oleh tahun ini, : 

Yildred bahwa dalam tahun jl. 
kongsi2 penerbangan jang terga- 

bung dalam IATA baik jang me 
Incedakan dinas hubungan udara 
'nfernasional maupun dinas hu- 

Sengon udara dalam negeri te- 
'ah mengangkut - seluruhnja 78 
diuta orang penumpang jang ber- 
arti dua kali lipat daripada da- 
lam tahun 19571. Ia djuga merz 
melkan bhw. djumlah - penum- 

Gan ditingkatkanrja kesediaannja untuk bertempur. 
Dikatakan selandjutnja bahwa 

hal tsb: berhubungan djuga dgn. 
makin diperkuatnja ideologi pe- 
gawai sipil dalam Tentara Timur 
Djauh, kerdjasama jang erat dgn. 
pasukan2 pertahanan Djepang 

serta Korea Selatan dan makin 
baiknja hubungan dengan - pen- 
duduk Diepang, Okinawa dan 
Korea. : 

RDV protes intervensi 
militer A.S. di Vietnam 
Selatan. P3 

Diwartakan  selandjutnja dari 
Tokyo dengan mengutip siaran 
"Radio Peking” . hari Djum'at, 
bahwa Kepala Staf Angkatan Pe 
rang Republik Demokrasi Viet- 
nam, Djendral Vo Nguyen Gia», 
telah mengirimkan surat kepada 
Komisi Internasional 3-negara 
Pengawas  Gentjatan — Sendjata 
Vietnam ig isinja meminta agar 
Komisi Internasional ini meng 
hentikan intervensi militer jg ma 
kin mendalam di Vietnam oleh 
Amerika Serikat. Komisi 3 nega 
rs itu adalah India (ketua)-Ka- 
nada  (anggauta) dan Polandia 
(anggauta) diangkat oleh Konpe 
rensi Djenewa untuk penjelesai 
an Vietnam, jg a.l. memutuskan 
diadakannja  gentjatan sendjata 
termaksud. 

Dinjatakan pula dalam surat- 
Ya itu protes keras terhadap pe- 
langgaran terang-terangan jang 

jang ,.netral ini dapat lebih de- 
kat dengan dunia Barat”. 

Demikian berita UP dari Was 
hington. 

Amerika Serikat mau 
akui kekuasaan Simbo- 
lon de facto? 

Dalam pada itu ,,Bintang Ti- 
mur” Djum'at pagi kemaren ka 
barkan, bahwa Duta Besar Ame 
rika Serikat di Djakarta, Hugh 
'Cumming, hari Rebo telah me- 
nemui pihak pemerintahan berke 
naan dengan kedjadian di Suma 
tera Utara. Duta Besar Amerika 
tersebut telah ” mengemukakan 
pandangan politik pemerintahnja, 
bahwa dalam ' keadaan dimana 
sesuatu kekuasaan berkuasa se- 
tjara de facto disesuatu daerah, 
maka bukan tidak mungkin, bhw 
pemerintahnja (Amerika Serikat), 
untuk melindungi kepentingan2 
modalnja, akan mengakui kekua 
saan tersebut. 

Seperti diakui, di Sumatera 
Utara terutama dalam perkebun- 
an-perkebunan, banjak sekali in- 
vestasi modal Amerika Serikat. 

Abimanju For 
mil Sudah Di 
terima KSAD 
ATAS vertanjaan, mengenai 

berita2 bahwa Kolonel Abimanju 
sampai sekarang belum diterima 
menghadap KSAD Djenderal Ma 
jor Nasution, pedjabat kepala Pe 
nerangan Angkatan Darat Kap- 
ten Hersono, menerangkan bhw. 
sctjara formil Kolonel Abimaniu 
telah diterima menghadap KSAD. 
Mengenai tindakan selandiutnia 
tentu tidak verlu harus KSAD 
sendiri iang bertindak, bisa pedja 
bat di MBAD lainnia, 

Seperti diketahui, Panglima 
TT. VI Kolonel Abimanju atas 

panggilan KSAD telah tiba di 

Djakarta pada tanggal 20 bulan 
ini. Panggilan KSAD ini untuk 
dimintakan keterangan? dalam 

bidang ketentaraan. 
Mengenai persoalan Kolonel 

“bimaniu ini pernah  diberita- 
tan, bahwa oleh Djaksa Tentara 

Agung Letnan  Djenderal Su- 
prapto dalam waktu jang singkat 
ia akan diperiksa. 
Sebagaimana diketahui, Abi- 

  

PEROBAHAN MUTU IMPOR 
1 KURMA.' 

L.ALA.P.L.N. mengaharkan, hah 
wa atas Surat2 Izin Devjisen ti 
kurma dari Irak para importir her   sangat atas pasal2  Persetudjuan 

Dienewa oleh Amerika Serikat 
dan pembesar2 Vietnam Selatan 
tu. 

sangkutan djika dikehendakinja 
diperkenankan membuka kredit pa 
da Iran dgn harga HE. £ 24.— per 
metric ton fob. dgn perobahan mu 
tu .,Zahdi'" mendjadi mutu ,.Saa- 
yer”, sedangkan sarat? jain menu 

on'n belum lama berselang te- 

lah meniampaikan protesnia ke 

pada KSAD atas kebidjaksanaan 
jang didialankan KSAD dalam 

  

Ditegaskannja bahwa tindakan 
sematjam itu adalah melanggar 
peraturan dan tata-tertib ke-neg: 
"aan. ,,Kalau semua propinsi ms 
'akukan tindakan sematjam in', 
maka pemerintah pusat nistjaja 
tidak akan dapat mendjalankan 
sugasnja, karena pusat djuga ms 
merlukan uang untuk membiajai 
hal2 lain jang tidak termasuk 
tanggungan keuangan propinsi mi 
salnja Angkatan Perang, Dinas 
Luar Negeri dan lain2”. Demi- 
kian Menteri. 

Menurut tjatatan Kementerian 

Keuarigan pendapatan bea dan 

tjukai dari daerah Sumatera Se 

latan jang pendapatannja dinjata 

kan ,dibekukan” oleh Gubernur 
Winarno adalah sebagai berikut: 

Dalam 10 bulan pertama 1956 

sebanjak "Rp. 224.737.931,23 dan 

dalam 12 bulan tahun 1955 seba 
njak Rp. 246.943.666,86. 

Perlu. ditambahkan, bahwa 
djumlah2 uang ini menurut kete 
rangan pihak Kementerian Ke- 
uangan, biasanja disetor di-Kas 

Negeri setempat dan  dipindah- 
kan kepusat melalui Bank Indo- 
nesia. 

Sebagaimana diberitakan oleh   berita2 pers dengan tindakan 
spembekuan” uang itu, Guber- 
nur Winarno telah berhasil me- 
ngumpulkan Rp. 100 djuta ,,jang 

pang hanja dalam route 
Mengenai - bentuk2 tjampurta- 

Atlan- rut Surat Izin Devisen: bersang- 
menghadapi perscalan Kol. Z. Luakan dipergunakan untuk - pem- Ma| karta akan dikirimkan perutusan jang kedua ke Sumatera Te- 

   

    

   

    

     

  

     

  

    

  

Satu2nja jg 
untuk mengadilinja 
adilan istimewa. Fa 

a penduduk is tertu- 
“Yu diadili untuk hidrnja, 

'emikian ditambahkan olehrfa.. 
“ G (Antara—Reuter). 

. 
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IADA PERANTJIS SAMPAI 
| KEMBALI DI TOULON. 

buah kapal dari armada Pe- 
di Laut Tengah dan jang 
an kesatuan angkatan lant 
Ss jang  terachir ditarik 
sesudah turut serta 

1 bersama Inggris- 
rbu Mesir, pada ha- 

is sampai kembali dipang- 
di Toulon. 

  

    
     

      

    

   
   

  

Igedung2 konser2 serta club2 akan 
dibuka kembali. 

ngah. Kabarnja perutusan ini akan mendapat mandat jang di 
tandatangani oleh perdana menteri dan presiden. Belum dapat 
diperoleh keterangan bilamana keberangkatan utusan ini dan 
siapa jang akan duduk didalamnja. 

sedang membuat programnja utk 
beberap bulan j.a.d. ini. Setelah 
mengadakan pertundjukan2nja di 
ibukota perhimpunan theater na- 
sional akan keliling ke propinsi2. 
Theater Orkell.djuga telah mem 
buat program pertundjukan jang 
luas.  Sekolah2 menengah seni- 
sandiwata telah memulai lagi 
dengan peladjaran2nja. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
rombongan seni rakjat Hongaria 

KEHIDUPAN kebudajaan di 
Hongaria kini mulai normal kem 
bali, demikian tulis wartawan 
harian kebudajaan Sovjet ,,Sov- 
jetskaja Kultura” dari Budapes 
hari Rebo. Dalam beberapa hari 
lagi banjak  theater2 di ibukota 
maypun di propinsi2 dan pula 

Theater, Nasio- 
nal sedang sibuk mengadakan per 
siapan2 untuk pertundjukan2nja.            

gan kembali kapal2 pe- 
ntjis it lisambut dgn 

eriam 190 yka SJulis harian tadi, Dewan Theater akan mengadakan pertundjukan2 

itik Utara sadja dalam tahun de- 
| pan akan mentjapai untuk per 
tama kali angka satu djuta orang. 
(Antara-Reuter). 

|Kehidapan Kebudajaan Di Hongaria 
|Kini Sadah Mulai Normal Kembali 

aja di Paris serta kota2 Perantjis 
lainnja dan djuga di Italia, Ing 
gris, Djerman, Barat dan Austria. 
Rombongan2 kesenian serta solo: 
is-solois2 Hongaria  djuga akan 
berkundjung ke luar negeri. Se- 
mentara itu Yves Montand dan 
penjanji Perantjis Lucienne  di- 
harapkan kedatangannja di Ho- 
ngaria bulan Djanuari jang selan 
djutnja akan diikuti oleh peng- 
gosok biola Amerika Yesudi Me 
nuhin dan artis2..asing.—lainaja 

| Dan anakan — 2216p 

  

ngan itu diterangkan oleh Vo   Nguyen Giap, bahwa pembesar2 
AS dan Vietnam Selatan terus 
melandjutkan impor - gelap ke 
Vietnam Selatan persendjataan2 

Gisamping alat2 perang Jain dan 
»ersonil2 militer: AS. 

Selandjutnja diminta agar Ko- 
nisi internasional mengadakan 
isaha tiepat untuk ' menghenti- 
kan pelanggaran2 jang ' makin 

mengdjadi-diadi “dan serius itu, 
(Antara-AFP). 

  

3 orang Marokko pada hari Ke 
mis mendjalani hukuman tembak 
sampai mati didekat Meknes sesu- 
dah pengadilan militer Meknes 
menganggap terbukti bahwa mere 
ka telah membunuh 3 orang Pe- 
rantjis dan seorang wanita Jahu- 
di, 
Hukuman mati itu telah didjatuh   

Lembaga Kebudajanr 'ndanasin 

Kor Ratavisssch Gancotschap 

van Kunelan an Val @#nrcbaponn 

kan oleh pengadilan Marokko tsb. 
sah bad ini djuga. 
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kutan tetap tidak berobah. bis cs. (Antara). 

PADA hari Kemis tersiar di 
Paris surat selebaran dari ,Re: 
sistanco Algerienne” (Perlawanan 
Aldjazairiah), jg. mengemukakan 
bahwa perdjoangan rakjat Aldja 
zairiah kini memasuki babak baru 
jaitu permulaan suatu pemberon 
takan umum jang bertudjuan me 
ngenjahkan pendjadjahan Peran- 
tjis untuk selama2nja. 

Pamflet itu jang dikeluarkan 
oleh Front Pembebasan Nasional 
Aldjazairiah menerangkan bahwa 
front tsb., sebelum PBB membi- 
tjarakan keadaan Aldjazairiah, 
hendak menjelenggarakan pemili 
han umum di Aldjazairiah untuk 

menetapkan susunan dewan2 rak 
jat diseluruh negeri" tsb. Menurut 
pamflet ini para wartawan dari 
Perantjis dan negara2 lainnja da 
pat  menjaksikan berlangsungnja 
pemilihan umum itu. 

tegaskan bahwa PBB wadjib me 
ngadakan tjampur tangan di. Al- 
djazairiah, seperti jang dilakukan 
nja di Mesir, djika Perantjis me 
nolak penjelesaian masalah Aldja 
zairiah setjara damai jg didasar- 
kan atas pengakuan hak Aldja- 
zairiah memperoleh kemerdekaan. 

Di Paris dalam pada itu djuga 
tersiar surat selebaran dari Ge- 

    

  

Dalam pamflet tsb. djuga di-' 

bangunan daerah”. (Antara). 

djuga tidak akan menjampingkan 
begitu sadja kenjataan2 tentang 
'adanja rasa tidak puas diberba- 
gai daerah, tapi sebaliknja akan 
mendorong kabinet untuk meng- 
adakan koreksi dan untuk lebih 
memperhaf kan tuntutan2 daerah. 

Sikap MU ini didasarkan dju 
ga kepada pertimbangan2 jang 
mengharapkan, supaja - orang2 
daerah tidak bertindak sendiri2, 
tapi hendaknja segala sesuatu di 
salurkan melalui saluran2 -seba- 
gaimana mestinja. (Antara). 

Konsepsi 
Presiden 

Spj Setjepatnja Dike- 
mukakan Pada Tokoh2 

Masjarakat—Saran 
PSII Abikusno 

PIMPINAN sidang kongres wi 
lajah Partai Sjarikat Islam Indd- 
nesia Abikusno, Sumatera Sela- 
tan mengabarkan, bahwa kongres 
wilajah PSII Abikusno Sumatera 
Selatan di Palembang, dalam ra- 
pat umumnja pada tanggal 23 De 
sember telah mengambil mosi 
sbb: Menjerukan: 1. Kepada Pre 
siden, untuk setjepat mungkin 
membawa konsepsinja kedalam 
sidang permysjawaratan antara 
tokoh2 dalam masjarakat Indo- 
nesia jang bertanggung  djawab 
bagi keselamatan rakjat dan ne- 
gara. 

2, Kepada Pemerintah (Kabi- 
net Al-Roem-Idham), supaja   

Pembrontakan Umum Akan Digerak 
kan Diseluruh Aldjazairiah 

rakan Nasional Aldjazairiah jang 
mengemukakan bahwa daerah Sa 
hara jang kaja akan mineral dan 
minjak adalah bagian jang tak 
dapat dipisahkan dari  wilajah 
Aldjazairiah lainnja dan akan 
tetap demikian. Rakjat Aldjazai- 
riah akan terus berdjoang untuk 
membebaskan semua wilajahnja, 

demikian ditegaskan oleh pamflet 
Gerakan Nasional Aldjazairiah. 
Perlu dikemukakan bahwa pe- 
mimpin gerakan ini jaitu Messali 
Hadj kini hidup dalam pembua- 
ngan disebuah ' pulau Perantjis 
jang terletak didekat pantai Atlan 
tik Perantjis, Antara-Reuter), 

  

sungguh2  meniginsjafi keadaan 
dewasa ini dan menuridjukkan 
keichlasannja, ikut serta menum 
buhkan suatu Pemerintah jg ba 
su, jg sungguh2 mendapatkan ke . 
pertjajzan penuh dari pada sege 
nap lapisan masjarakat Indone- 
sia. 

3. Kepada partai2 politik, supa 
ia dengan aktip sungguh2 menpg- 
ichtiarkan segera djernihnja kem 
bali suasana tegang dan keruh, 
ig sangat membahajakan  kebai- 
kan dan keselamatan rakjat dan 
negara. : 

Lain keputusan ialah: Mentja 
but segenap kepertjajaan pada 
Anwar Tjokroaminoto. - Mohd, 
Sjapei dan M.T, Abubakar: tidak 
mengakui kedudukannja masing2 
sebagai wakil PSII Sumatera Se 
latan, serta melepaskan segenap 
pertanggungan djawab atas sega 
a tindaka, mereka dalam kedu 
dukannja sebagai anggauta DPR 
dan Konstituante, (Antara), 
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“eylinder besar dari aluminium, 
48 watt dengan 

— PADANG, 
— BANGKA. 
— TJIREBON. 
— BARABAI, 

KALIMANTAN 
SELATAN. 

. — BANDUNG. 

  

   

    

         

  

         

   

   
    
   
     

     

    

    

     
   

    

   
'Fa, LUBIS: 
TOKO A.B.C. 

  

1 

— BALI. . 
— DJAMBI. 
ap MAKASAR, 

EMBANG. 
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   lah Daerah Kota 
' Surakarta 

5 : Na tuk am 
— SELAMAT HARI NATAL 1956 KEPADA SEGENAP 

UMAT. NASRANI 

Dalam Daerah Kota Besar Surakarta. 

DEWAN PEMERINTAH 
DAERAH PERALIHAN 

1 

DEWAN PERWAKILAN RAK- 
JAT DAERAH PERALIHAN 

OTA BESAR SURAKARTA : KOTA BESAR 
Da KETUA: SURAKARTA 

'— (REKSOKARTONO) — — — (MUHAMMAD SALEH) — 
NNNN ENAK AAA AAA 
SEK RKKKKR SERKKKKKRA PENS ENKKKK EKA 

— Kupon Berhadiah J. P. R. 
Tarik: BANDUNG 11 DJANUARI 1957 

kaan anne Io 0 KAM, . FE RT AMA 

    

di hadapan Notaris NOEZAR 
— — — -— 

MOBIL SEDAN ,,FORD PREFECT” .......... Rp. 135.000.— 
| dan 449 hadiah lainnja seharga ................ 3 65.000,— 

datang ambil sendiri 
tambah Rp. 1,75 kalau per pos 
bebas ongkos kirim ' 
Jang mengedarkan : 

Asia Afrika 100 — Bandung. 
Dil. Braga 20 — Bandung. 
Dil. ABC 41 — Bandung. 
Dil. Naripan 64A — Bandung. 
Djl. Plabuan 2/115 — Sukabumi 
Pekarungan 12A —'Tjirebon. 

anisator Jajasan Pendidikan Rakjat 
KEKKERRKKRKA 4 NeNeeNaaan ae 

1 LEMBAR Rp. 5,— 

|. 10 lembar - Rp.50,— 

L
a
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LA ANA NY MAMA   

UNIVERSITAS RAKJAT NASIONAL 
, 5 SEN CUM U AN 

Dipermaklumkan kepada para Maha-Siswa Universitas Rak- 

jat Nasional Semarang (Urnas) bahwa kuliah2 dimulai lagi tang- 

gal 2 Djanuari 1957 (Rabu j.a.d) sebagaimana biasa. 

x : Semarang, 28 Desember 1957. 

YJNIVERSITAS RAKJAT NASIONAL 
Semarang 

A/n. Presiden Universitas 

£ “Mr. SOEBIONO 
Pesta ebabeebabebabupape 

aa an nm 

— PENGUMUMAN 
ATURLAH MULAI SEKARANG PESANAN: 

| ZEPHYR SIX, th. 1956 
CONSUL, th. 1956 
DBODGE (Fruck — Buschassis — Pickup — 

Autolette). 

KETERANGAN: 
N. V. ,PRAWIRA - MULJA” 

Maliohoro 43 — Tilp. 68.” Dil. Slamet Rijadi 257-259 
JOGJAKARTA. SURAKARTA. 

SL LH LAH IL AL AL AN AN AL 

SKENEEKKE KEKE KEK KEKE E KEKE KEKN KEKE 

DITUTUP 
- STOCK-OPNAME 
Toko akan DITUTUP mulai tgl. 2 DJANUARI 1957, 

sampai dengan tgl. 5 DJANUARI 1957. 

TOKO ,ANEK As 
Dil. Gadiah Mada 1 — Telp. 1255 

Semarang. 

—— 
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ALI, N KEREN SEKAK KK EKKKKRAS 
S3 SA TS LS TA TA TA TA TS TA TA SL 2 LL LA TA 

Untuk Para Peminat Bahasa Inggris 
Akan dibuka mulai Djanuari 1957 kursus baru untuk 
tingkatan: 

1. INTERMEDIATE 
2, BUSINESS CORRESPONDENCE 

Pendaftaran dapat dilakukan tiap hari Selasa dan Djum'at djam 
17.390 — 19.30 “di ,,Loyola College”, Djl. Karanganjar Semarang, 

Pemimpin Kursus 

C. H. WILLIAMS 
AN na Ia An Sa AN ena tan 
"G2 Sa Na TT Tn TT LS / 

Lebih tjepat dari Suara 

Dalam '/2 djam 
& Rambut putih mendiadi hitam. 

Black Hair Dream Oil 
Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 

Tjap Potret Bintang Empat. 

Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
Puktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dl, 

Mudah dipakai. 
Harga Rp. 25,—. Tambah ongkos kirim 1390. 

Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. 

Agen' : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 

PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUALAN : 

AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 

Aa ran aa Ka La Maa0 MLS LT LI 

a
a
 
3
 

| 
| / 

P
e
 
K
A
L
 

    

     
   
      

      
      

   
    

   

   

  

   

  

    
   

necu 9 ampere. | 5m 

          

    

   

  

  

kekuatan ba | 
dari. dhat 

          

    te) an, bahwa rapat | 
hadiri pula oleh Ketua 

a Dewan Musjawa- 
ngres Kebatinan In- 
Wongsonegoro. Dan 

putusan serta seruan tsb disampai 
kan pula kepada Presiden, Perda- 
na Menteri, Ketua Parlemen dan 
Ketua Konstituante. 

, era aaan 

HARI RAJA NAYAL DAN 
CHUNG HIN HUI. 

—. AMBARAWA. 2 1 
Untuk menjambut Hari Raja 

Natal serta memperingati ulang 
tahunnja jang ke-4, pada tanggal. 
26 Desember 1956 petang Chung 
Chin Hui Ambarawa telah menje- 
lenggarakan suatu perajaan ber- 
tempat digedung SMP Pangudi 
Luhur (Broederan) Ambarawa. 
Dalam perajaan itu selain diada 
kan tari?an jang indah dan nja- 
njian2 jang merdu, djuga diada 
kan toneel dengan tjerita: ,,Radja 
sehari”. Semua pertundjukan itu 
dilakukan oleh para anggota 
Chung Chin Hui Ambarawa, demi 
kian pula musiknja jang meramai. 
kan perajaan itu. Perajaan tsb. 
selain dikundjungi oleh para ang 
gota dan keluarganja djuga utk 
para undangan. Dalam sedjarah 
pergerakan Tionghoa Katolik di 
Ambarawa sesudah perang dunia 

selama Ik. 
dikirim ke 
   
    Semarang untu 

ngadakan perhitungan? atas per 
buatannja dan kabarnja ia mia- 

sih belum mau mengaku tentang 

sendjata api jang berhasil dibawa 
lari sewaktu melakukan pemberon 
takan “dipendjara Mlaten. "| 

Menurut keterangan? jang da 

at dikumpulkan oleh wartawan 

uan, dalam th. 1952 Sutopo per 

nah melakukan serobotan atas 
sebuah topi prop di Djurnatan 

jang dipakainja seorang ' 'Tiong- 

hoa. Tetapi beberapa hari .kemu 

dian dengan terus terang ia me 

makai topi itu jang kemudian 

dapat dikenali oleh orang Tiong 

hoa tersebut jang segera berhu 

bungan dengan fihak Kepolisian 

Seksi I. Ketika Sutopo hendak 
ditangkap, ternjata sambil lari 

ja berhasil masuk Kp. Tireman 
dengan melepaskan tembakan ke 

arah Polisi jang mengedjarnja 

dan sebuah pelor dapat mengenai 

bagian perut Polisi tsb. hingga 

Galam keadaan luka, anggauta 
Kepolisian tadi kemudian dikirim 
ke SRUP untuk ditolong djiwa 

nja. Sesudah berhasil melukai fi 

hak jang berwadjib itu, achirnja 

  

    

    

     

  

!   
eorang anggauta Kepolisi |kedua, perajaan merupakan pera 

Na lain, #ntono dapat dibekuk Jjiaan Natal jang terbesar jang per 

batang lehernja sesudah terdjadi nah diadakan. 
UTK. PELADJAR? DARI . ipinggir kali pergulatan hebat dipinggi SULAWESI, 

Djurnatan dengan anggauta Poli 

si itu. Karena mendapat luka2, 

maka ia kemudian dikirim ke 

RSUP. Sesudah dirawat kira2 2 
bulan, Sutopo dapat sembuh dan 

perkaranja kemudian diadjukan 

didepan Pengadilan Negeri Sema 

rang dan Sutopo mendapat huku 

man 12 tahun pendjara. Rupa2nja 
Sutopo dalam rumah pendjara 

Mlaten berhasil mengumpulkan 

kekuatan untuk melakukan pem 

berontakan, karena sesudah bu 

lan lamanja. ia mendjalani huku 
man, maka terdjadilah pemberon 
takan dipendjara Mlaten jang di 
pimpinnja dgn. direbutnja bebe- 
rapa sendjata api dari tangan be 
berapa pegawai rumah pendjara 
tadi. Sekalipun pemberontakan ta 
di dapat ditindasnja, namun Suto 
po berhasil pula melarikan diri 
dan meninggalkan kota Semarang. 
Sesudah . bersembunji Ik. 4 th. 
lamanja, achirnja ia berhasi! di- 
tangkap: oleh Polisi di Surabaja. 
Debikianlah kissah mengenai diri 
Sutopo itu. 

PEMBERANTASAN TRACHOOM. 
Balai Pengobatan Mata kepunja 

an Djawatan Kesehatan di Sala- 
tiga dalam triwulan III tahun 
1956 telah" dikundjungi oleh 343 
orang dewasa dan 440 anak-anak 
jg mempunjai penjakit trachoom, 
243 dewasa dan 287 anak2 jang 
mempunjai penjakit mata lainnja. 
Di Bringin: trachoom 22 dewasa, 
30 anak2. Penjakit mata lainnja: 
20 dewasa, 15 anak2. Di Suruh: 
trachoom 19 dewasa, 99 anak2. Pe 
njakit mata lainnja: 15 dewasa, 
53 anak2... Djumlah konsulten di 
Salatiga 7185, Bringin 72, Suruh 
105 kali. 3 

SARBUFIS MENDUKUNG RESO- 
LUSI DPRDP KBS MENGENAI 
KANAIKAN TARIP BIOSKOOP. 

DP. Tjb. SARBUFIS Semarang 
mengeluarkan pernjataan jang 
maksudnja sbb.: Mendukung reso 
lusiDPRDP K.B.S.- untuk diper- 
tangguhkannja Surat Keputusan 
Harga no. 721 dari Menteri Per- 
ekonomian: menuntut kepada Pe 
merintah agar meringankan pa- 
djag tontonan dan memberikan 
bantyan serta perlindungan kepa 
da engusaha2 bioskoop. Menga 
Gjak kepada segenap organisasi2 
Gemokratis serta kepada segenap 
pengusaha2 bioskoop nasional utk, 
lebih mempererat kerdja sama 
guna menentang kenaikan harga 
kartjis bioskoop dan kenaikan har 
ga barang2 kebutuhan rakjat. 

GERAKAN MENANAM BIBIT 
TJENGKEH. 

Oleh Dinas Pertanian dan para 
penduduk setempat ' dari Ketja- 
matan Djambu baru2 ini telah me 
ngadakan gerakan menanam bibit 
tjengkeh sebanjak 500 pohon. Bi-' 
bit tjengkeh tsb. diusahakan oleh | 
Dinas Pertanian dan usaha ini: 
bermaksud untuk mengadakan pe-!| 
njelidikan terhadap tanah ditem- 
pat itu tentang baik atau tidaknja 
bagi tanaman tsb. Perlu diketa- 
hui, bahwa pada th. 1955 Ketja- 
matan Djambu telah mendatang- 
kan bibit tjengkeh sebanjak 1000 
batang dan hasilnja 60 baik. 

DJAKSA AGUNG SUPRArPTO 
i MENINDJAU TAWANAN. 
“  Djaksa Agung Suprapto, jang 
kini berada di Jogja, menerang 
kan kepada "Antara, bahwa kun 
djungannja ke Jogja terutama utk 
menindjau para tawanan jang ber 
ada didaerah Semarang, Jogja 
dan Solo. Para tawanan tersebut 
sebagian besar masih belia men 
dapat giliran untuk diperiksa per 
ikaranja, sehingga perlu mendapat 
Iperhatian dari pihak Kedjaksaan 
| Agung. 

Mengenai kedjadian2 di Sumate 
rr Tengah dan Utara, Djaksa 
Agung tidak bersedia memberi 
keterangan. Dikatakannja, bahwa 
soal Sumatera Tengah dan Utara 
merupakan masalah militer sehing 
ga Djaksa Agung sendiri belum 
mentiampurinja. Ia jakin bahwa 
kesulitan2 jang timbul dikedua da 
erah tersebut dapat diatasi. 

(Antara). 

ladjars Sulawesi (IPS) Semarang 
mengharapkan kepada semua pe 
ladjar2 jang berasal dari Sulawesi 

kan namanja dirumah Panitia, 
Djl. Mangkunegaran no. 3 Sema 
rang atau pada sdr.2 Arief Tomea 
la, djl. Nakulo 45, M. Tahir, dil. 
Darat 31 dan A. Muin, djl. Saidan 
2 Semarang. 

Luas Peruma: 
han Tentara 

Sudah 100pCt Lebih 
Daripada Tinggalan” 

KNIL 

9 

| | 

DARI Penerangan Angkatan 
(Darat diperoleh keterangan, bah 
wa sediak ditinggalkannja oleh 
KNIL 6 tahun jang lalu, peru- 
mahan2 tentara sampai kini sudah 
diperluas dengan 1.909.900 meter 
persegi. Djumlah ini merupakan 
10090 lebih djika dibandingkan 
dengan luas sewaktu perumahan2 
ditinggalkan KNIL: pada waktu 
itu luas perumahan tentara ada- 
jah 1.786.319 meter persegi. Tapi 
demikian diterangkan- tambahan 
iang sudah 10070 lebih dari mu 
Janja itu masih djuga belam men- 
tjukuni kebutuhan perumghan ten 
fara jang diperlukan. Tidak dite- 
rangkan berapa djumlah luas jg. 
diperlukan untuk mentjukupi ke- 
butuhan tentara akan perumahan. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa untuk biaja pembangunan pe 

rumahan tentara itu dalam wak 
tu antara tahun2 1951 s/d 1955 

Angkatan Darat telah menerima 
Rp. 313.435.482,—. Djumlah ini 
dalam tahun 1956 diperbesar 

mendjadi Rp. 121.7090.000.—, ig. 
diuga berarti 10696 lebih dari 
diumlah tiap tahun sebelumnja, 
sedang untuk tahun 1957 akan 
diterima biaja sedjumlah Rp. 
235.000.000.—. Jang terachir ini 
adalah utk membangun asra 
ma2, rumah2 sakit, gudang2, ge 

 dung2 pendidikan dan sehagainja 

serta untuk biaja perawatannja. 
Demikian keterangan Penerang- 
an Angkatan Darat. (Antara). 

Putusan GMN 
Se-Indonesia 

Tolak Peladjaran Ba- 
hasa Belanda 

ATAS usaha Gerakan Maha- 
siswa Nasional tjabang Jogjakarta 
maka baru2 ini di Kaliurang Jo 
gjakarta telah diadakan pertemu- 
an besar organisasi tersebut jang 
dihadliri oleh 8 tjabangnja dari 
seluruh Indonesia, Dalam e- 
muan besar tersebut telah di- 
bitjarakan setjara mendalam soal2 
intern organisasi, kemahasiswaan 
dan kemasjarakatan dengan pra- 
saran2 jang diberikan oleh S, 
Mangunsarkoro, Sarino Mangun- 
pranoto, Mr, Tjokroadisumarto, 
Mr, Soedarisman Poerwokoesoe- 
mo dan Prof. Mr, Kartonegoro. 

Pertemuan tersebut telah meng 
hasilkan beberapa pendapat, an- 
tara Jain ialah, bhw Universitas 
menghendaki otonomi sebagai 
'djaminan terlaksananja tugasnja, 
supaja selekas mungkin diadakan 
penterdjemahan2 buku2 ilmu pe- 
ngetahuan jang diperlukan di- 
perguruan tinggi, menolak diadjar 
kannja bahasa Belanda didalam 

  

PEMUDA DEMOKRAT RAN- 
TING DJANGLI. 

Pada tgl. 26 Des. j.l. dikelurah 
an Djangli telah terbentuk Pe- i IL : 
muda Demokrat dengan susunan sega bagkat Ann 
pengurusnja diketuai sdr. J. Soe- baiki keadaan sosial-ekonomi ma jitno, wk. ketua sdr. Soeparlam, |hasiswa, terutama mengenai ika- 
patati K1 Sea Mn Moel 'tan dinas/ memperlengkapi per- 
jiono dengan dibantu eberapa Sa : laa 1 
orang lain jang meliputi bagian? alatan aa) diperlukan oleh Uni. kesenian, grganisasi, olahraga, se-| Versitas, supaja PP & K menam 
dangkan penasehat adalah sar.2 bah djumlah guru besar, supaja 
S. Moeljono dan sdr. Soekandar. | keadaan ekonomi para guru be- 
Hita Neni i mmm Sat baik Indonesia maupun asing 

TT as "VYYYVVYAO | diperbaiki, supaja anggaran be- 
HARGA EMAS. landja Kementerian PPK ditam- 

Chusus untuk ,,Suara Merdeka” bah, da na Cindang2 Perguruan 
Partikelir diadakan dgn. segera, 

SEMARANG, 28 Des. 1956: supaja Pemerintah memperbanjak 

  

   

  

24 karaty djual “oo Rp. 4850 goke : i bay. beli Rai 4750 sekolah2 kedjuruan. (Antara) 

Pe naik La R.S.U. DI KALIMATI 
DIAKARTA Mi Den ae Pa) DIRESMIKAN. 
Keaas Tok Rp. 4850 , Dengan dihadliri oleh para pem 
Bang en an, gn0 Desar, wakil2 instansi dan para 
YAKASAR. 20 ios Yon Pp: #90 terkemuka setempat, baru2 ini MAKASAR, 26 Des. 1956: 
Emas no.1 
(Emas no. 2 
LONDON, 27 Des, 1956: 
Harga emas luar negeri menurut 

perhitungan uang dollar Amerika, 

telah diresmikan pembukaan ru- 
mah sakit umum Batang di Kali 
mati, dengan pengguntingan pi- 
ta oleh Bu Sujotol isteri Residen) 
dan beberapa pidato sambutan. 
Dalam hubungan ini diperoleh 

    

        Emas Eropa Sa keterangan dari Djapen Kah. Pe 
Ta kalongan, bahwa R.S.U. tsb. pem an Napak 2 bengusannda dimulai pada 2 th. 

Kata Bintek 5 31.15 “jl| dan hingga kini masih dilan 
Na a 34.98 djutkan dengan menghabiskan be 

TN TN aja sebanjak Ik. Rp. Vdjuta dari 
3 P7 . rentjana biaja sebesar Rp. 14 
VYI Inda djuta untuk perlengkapannja 

2 Tan yaa hingga kini telah dikeluarkan 
KRANCGCAN — WETAN Af SEMARANG uang -sebanjak Rp.s1650.000,— 

| Direktur NV || 

uka2nja, tidak 
1 FN nggal dngia. 

ke pi lak 

Rp: : 

   
     

      

anHidup.. | 
Diri Melontjat | 

embatan Tjode 
PAGI Lk. pk. 7, diree- 

| Biro Pembangunan Ra-| 
Sigbehsiudari: Diolieta to 

tida kk z 
  

ima kemudian 

chdi baru tiga hari datang 

lah bermalam di Ho 
Dalam .sakunja oleh 

polisi diketemukan uang 
21 dan setjarik kertas jg 

sendiri, berbunji: ,,Sa- 
diri sendiri” 

  
   

    

     
          

    
    
    

  ja b ndiri”. 
A: uc bunuh 

diri | n diketahui (3 kini Ha 
dang dalam pemeriksaan. Di 
Jogjakarta Muchdi mengerdjakan 
pemb n gedung Hatta Foun     
dati n. Ja meniinggalkan keluar 
ganja di Djakarta. (Antara). 

ZULKIFLI LUBIS BERI UTJA- 
PAN SELAMAT PADA 

. H. DEWANTORO. 
Surat: utjapan selamat dari pel 

bagai. kalangan masjarakat dan 
tjerdik pandai kepada K.H. De- 
wantoro berhubung dengan promo 
sinja mendjadi doctor kehormatan 
hingga kini masih terus mengalir. 
Diantara surat2 itu terdapat surat 
utjapa selamat dari Zulkifli Lu- 
bis, jang dikirimkan dengan siem 
pel pos Djakarta, serta surat dari 
Wiwoho, Duta Indonesia di Brus 
sel. 
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Mendjenguk Kesibukan Di Kantor Telpon — 
Tiap 'elefoniste Kini Melaj: 
ah Semburgan Darimasa Zaman Belanda 
Dulu - Sistem ,,Carrier” Lantjarkan Hu- 

bungan Jnterlosal | 

a 

: “ARI KEMIS wartawan x 

tan untuk menjaksikan dari dekat kesibukan dibelakang lajar 
Kantor Gabungan Telpon Semarang serta untuk memperoleh 
pendjelasan2 dari tangan pertama mengenai beberapa hal jang 
sering mendjadi teka-teki bagi orang luaran. Hingga kini ba 

Panitia pembentukan Ikatan Pe Njak timbul keluh kesah, baik dari umum maupun langganan, 
mengapa permintaan sambungan nomor adakalanja sampai Ia 
ma sekali baru mendapat sambungan. Begitupun mengapa se 

supaja segera datang mendaftar: Gang orang berbitjara sekonjong hubungan terputus? 

Wakil Kepala Kantor Gabu- 
ngan Telpon Semarang, Suprapto, 
telah membawa . wartawan tuan 
ke beberapa bagian dari kantor 
isb. al. diruangan Wisselbord jg 
merupakan ,,urat-nadi” kantor 
tsb. Ruangan tsb. terletak diting 
kat kedua, dengan 2 deretan wis 
selbord, ialah sederetan untuk hu 
bungan lokal dan lainnja “untuk 
interlokal. Djuru2 telpon wanita 
sedang sibuk melakukan tugasnja 
Gengan tjekatan didepan wissel- 
Lord masing2, suatu pekerdjaan 
jang bagi orang juaran kelihatan 
.ruwet” dan bisa bikin posing 
kepala. Hal ini tampak sekali 
pada bagian lokal, ialah hubu- 
ngan untuk dalam kota dan se- 
kitarnja. Untuk mendjadi seorang 
djuru-telpon selain — memiliki 
langgam suara” jang bisa me- 
rupakan service jang baik bagi 

miliki ketenangan dan kesabaran. 

haan, 
kantor telpon sembojan, 
langganan adalah radja”. Maka 
service sebaik2nja “akan diberi- 
kan. Tapi kadangkala ada hal2 
jang diluar kemampuan mereka, 
menjebabkan pelajanan dirasa ku 
rang memuaskan hingga para 
langganan keluh kesah.. Dalam 
hal ini al. sambungan jang ka- 
dangkala terlalu lama sekali, dan 
ipembitjaraan jang sekonjong2 ter 
putus. 

  
Mengapa harus tunggu 
lama? 

Suprapto menerangkan, bahwa 
imengapa kedangkala orang ha- 
'rus manunggu Jama untuk men- 
dapat sambungan, hal itu disebab 
ikan karena banjaknja permintaan 
sambungan jang datangnja ber- 
'samaan dan tidak dapat ditjukupi 
oleh wisselbord jang bersangku- 
tan. Tiap diuru-telIpon wanita 
menghadapi wisselbord masing2 
Gengan sudah ada nomor2 ter- 
tentu. Untuk hubungan lokal 
tiap wisselbord mempunjai 210 
nomor (zaman Hindia Belanda 
»dulu hanja 70), dan 15 tz 
(koord) sebagai penjambungnja. 
Dengan 15 koord itu berarti bhw 

| ap djuru-telpon dapat melajani 
'1S langganan. Sekali waktu ka- 
dingkala 15 koord itu terpakai 
semua, sementara permintaan 
sambungan terus datang. Dengan 
demikian maka djuru-telpon ha- 
rus menanti sampai satu atau dua 
jangganan itu selesai bitjara, baru 
ia dapat menjambungkan permin 
taan berikut. : , 

Karen, tidak adanja koord is 
terluang itu pulalah jang menje 
babkan mengapa sementara me 
nunggu itu djurutelpon djuga ti: 
dak bisa mendjawab permintaan 
sambungan tilpon Jingga hal2 is 
demikisn ini sering menimbulkan 
kedjengkelan pemakai telpon. Ke 
diengkelan diuga disadari oleh fi 
hak djurutelpon sendiri. tapi dja 
lan lain untuk mengatasinja tidak 
ada. 
Maka kami harapkan daripada 

para langgan?n keichlasan hati 
masing2 demikian Suprapto, un 
tuk berbitjara djangan terlalu Ia 
ma, kalau tidak perlu. hingga de 
ngan demikian sedikit  banjak 
membantu kelantjaran hubungar 
dan tidak terdjadi hal-hal se- 
berti diatas. Hal ini penting seka 
li diperhatikan untuk hubungan 
lokal, terutama antara 09.00 — 
11.30- jang merupakan ..saat jg. 
paling sibuk” (spitsuren) pada 
hari2 kerdia. : 

Dapat ditambahkan, bahwa di 
Diakarta telsh berlaku Jarangan 
bagi para pemakai telpon untuk: 
melakukan pembitjaraan2 . privs 
jane terlalu lama. 
Mengenai sambungan jang ada 

kalanja se-koniong2 terputus, Su 
prapto menerangkan, bahwa seba 
gian besar alat2 penjambung ia- 
lah apa jang disebut ,.stop” dan 
,klink” pada wisselbord sudah 
tua. Dalam kesibukan pelajanan 
sambungan, tidak diarang alat3 
penjambung jang terpakai tersen 
tuh. Pada alat2 baru maka hal 
ini tidak akan memberikan penga 
ruh apa2. Tapi pada alat2 jang 
sekarang ini, sentuhan itu bisa 
menjebahkan kontak kurang baik, 
atau sekonjong2 terputus. Pesan- 
an dari luar negeri akan ,,stop” 
dan ,,klink” baru tidak dapat di 
penuhi, karena disama sudah ti- 
dak dibikin lagi, dan terpaksa 
hanja dilakukan perbaikan2 jang 
tentunja tidak sesempurna bila 
mendapatkan alat2 baru. 

»Cartier” untuk hubungan 
interlokal. 

Sangat menarik pada bagian 
interlokal ialah suatu pesawat jg 
dinamakan carrier”, atau ,,alat 
gelombang pembawa”, Pesawat2 
ini belum lama dipasang di Se 
marang. Dengan adanja ,carrier” 
ini maka hubungan interlokal le- 

para langganan, djuga harus me-| 

Seperti djuga pada tiap perusa-. 
maka berlaku pula bagi 

bahwa ' 

tali 
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rahkanMandaatKabinet 
 PNI Akan Usahakan Pertemuan Partai2 Pemerintah" 
Hari Sabtu — K. Wahab: Bubarnj 

| Saluran Parlemen Bisa Bahajakan Demokrasi—Aidit : 
Tak Benar PNI Adjak PKI Ikut 
RAPAT DEWAN PIMPINAN PNI jang dilangsungkan dari djam 10.00 hingga djam 

12.30 hari Kamis, jang djuga dihadiri oleh Menteri2 PNI, telah memutuskan tidak akan me 
njerahkan mandat kabinet. Selandjutnja djuga diputuskan, bahwa PNI akan mengambil inisi 
atif untuk mengadakan pertemuan diantara partai2 pemerintah pada hari Sabtu. Sementara itu 
anggota Parlemen Seksi Pertahanan dan Ketua 1 GP-Ansor KHM Wahib Wahab dalam per 
njataarnja kepada ,,Antara” menerangkan, bah wa bubarnja kabinet diluar saluran parlementer, | 
terutama karena adanja perkosaan, akan dapat menimbulkan 
sar demokrasi dinegara kita Republik Indonesia. 

Menurut Wahib Wahab, men'fsias dari bakat hidup dan kehidu 
tik beratka, bubar atau tidak bulpan nasionl kearah hidup dan ke 
barnja kabinet, bukanlah suatu |hidupan internasional. 
obat jang mudjarab dan mutlak| Diterangkan selandjutnja, bah 
untuk dapat menjembuhkan ke|wa usaha2 dari manapun datang 
adaan dan menurut pendapatnja Inja jang akan memperkosa dasar 
kini djalan jang seharusnja ditem |dasar demokrasi kit. dan menga 
puh ialah memelihars dasar dan Idu dombakan antara Djawa-Su 
demokrasi dengan pelaksanaan |matera, Kalimantan-Sulawesi dan 
jang sehat, melaksanakan pembeJiain2 haruslah dihadapi dengan 
rian otonomi dalam waktu setje Isungguh2. Kedjadian di Sumate 
pat mungkin: membatasi diri malra Utara bukan suatu soal keda 
sing2: dalam kehidupan duniawi lerahan, hal ini dapat dilihat da 
jah (diasmani) dan menggiatkan |ri pada siapa jang memegang ke 
usaha? dalam lapangan rochani:, |kuwasaan  diwilajah Sumatera 
terlaksananja ekonomi sosial dan|Utara sebelum dan sesudah ter 
usaha2 amal sosial jane njata|djadinja peristiwa diwilajah tsb. 
dan djangan memaksakan diri, Kini kesungguhan dan kediu- 
masjarakat dan Negars Indone |djuran para pemimpin partai dan 

1 1 . negara dengan hati jang ichlas se 
bagai udjian berat untuk beruss 
ha sekuat tenaga mentjari djalan 
gun, mengatasi segala persoalan 
dengan tenang dan waspada. 

Seterusnja dalam menghadapi 
usaha2 dan pernjataan2 bebera- 
pa golongan untuk  membubar- 
Ikan kabinet diluar Parlemen 
D. N. Aidit, Sekretaris Djende- 
ral CC PKI, menjatakan bahwa 
,hanja Parlemen jang berhak me 
nentukan nasib kabinet” 

Aidit melukiskan  perkemba- 
ngan situasi sekarang dgn me- 
ngatakan bahwa perkembangan 
politik dinegeri kita achir2 ini 
dengan djelas sekali menundjuk- 
kan hubungan antara perebutan 
kekuasaan oleh. beberapa  perwi 
ra anti-demokratis di Sumatera 
Utara dan Sumatra Tengah dgn 
usaha2 kaum politisi dan milite- 
ris reaksioner dipusat utk mendia 
tuhkan remerintah Ali Sastroami 
djojo ke-2. Setelah tidak berhasil 
setjara parlementer dan gagal pu 
la perebutan kekuasaan - sentral 

setjara militer oleh kolonel Lu- 
bis, mereka lalu menggunakan 
diung bajonet let. kol. Ahmad 
usein cs dan komplotan kolonel 

Simbolon. demikian Aidit. 
Kesukaran2 sengadja di- 
timbulkan. 

Dalam hubungan ini selandjut 
nja dinjatakan, bahwa kesuka- 
ran2 sengadja ditimbulkan dgn 
maksud mempersulit kedudukan 
Pemerintah Pusat. Kesukaran le- 
bih ditambah lagi — menurut 
Aidit — dengan adanja usaha2 
pemimpin-pemimpin Masjumi un- 
tuk mengadjak partai-partai dan 
menteri-menteri supaja mau ,,bu- 
ru-buru lari” bersama mereka, ja 
itu bersama-sama meninggalkan 
kabinet, hal mana oleh Afdit di 
artikan hendak melepaskan "tang 
gung-diawab. Harapan jang dibe 
rikan Masjumi untuk nanti ,,ber- 
sama-sama” lagi duduk dim Pe- 
merintahan, dikatakan,, bahwa 
sudah tentu kabinet baru nanti 
dibentuk menurut konsep Masiu- 
mi. Tetapi, apakah rakjat akan 
memberikan kepertjajaannja kepa 
da partai2 dan menteri2 ,,tukang 
lari” ini, tania Aidit. 

Melajan! 3 Kali Ojum: 

tuan telah mendapat kesempa 

hih diperiantjar daripada masa? 

jl 
Sekarang ini Gabungan Kan- 

tor Telpon Semarang memiliki 
4 buah alat gelombang pemba- 
wa, Tiga buah dengan sistim 
TI: 4 dan sebuah dgn sistim 1: 
Prinsip daripada alat gelom 
pembawa ini ialah bahwa 
satu lin telpon dapat digunakan 
bagi beberapa pembitjaraan seka 
ligus. Misalnja alat gelombang 
pembawa dengan sistim 1: 4 dal 
pat digunakan untuk 5 pembit 
raan interlokal sekaligus. Ialah 
sebuah melalui apa jang disebut 
|.physieke lijn” (lin biasa) dan 
ike-4 lainnia melalui apa jang di- 
sebut saluran” (kanalen) jang 

    
    

   

    

memiliki frekwensi tinggi, 
Adapun hubungan  interlo- 

al dengan mempergunakan 
jalat gelombang. pembawa itu 
“ialah masing2 untuk hubungan 
Semarang—Surabaja, Semarang— 
Jogja, Djakarta langsung “Suraba 
ja, dan Semarang—Djakarta. Ke 
tiga hubungan pertama memper- 
gunakan carrier” dengan sistim 
1 :-4, sedang jang belakangan de 
ngan sistim 1 : 12, jang berarti 
dapat melajani 13 pembitjaraan 
sekaligus. Perlu diketahui bahwa 
mempergunakan alat pembawa 
gelombang ini selain hemat ada- 

'lah djuga praktis sekali. Sebelum 
lalat ini diketemukan, maka sepa- 
isang lin antara 2 tempat hanja 
dapat dipergunakan bagi satu 
pembitjaraan sadja. 

Berapa langganan utk Se- 
marang? 

Menurut Suprapto, pada wak- 
tu ini djumlah langganan telpon 
untuk Semarang sebanjak 2920. 
Ialah Semarang 2300, Djohar 
190, dan 'Tjandi 430. Djumlah 
permintaan jang masih menung- 
gu giliran untuk memperoleh pe- 
sawat telpon sekarang ini seba- 
njak 2000 orang. Rata2 tiap bu- 
lan mereka jang mentjatatkan di- 
ri untuk mendjadi langganan ada 
sebanjak 50: orang, jang “berarti 
permintaan untuk mendjadi lang-| 
ganan tiap bulan bertambah 50. 

penuhi. 

parlemen, karena programnja di- 
setudjui oleh Parlemen. Program 
kabinet jang langsung berhuhu- 
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DJEPARA 
PERKARA GEROMBOLAN 

DIDEPAN MEDJA 
HIDJAU. 

Pada tgl. 27 Desember jl' Pe- 
ngadilan Negeri Djepara dibawah 

ika : ” 5 impinan hakim Sosrosandjojo 
Demikian sepintas: lintas hasil Naa djaksa Sutojo telah mulai me 

kundiungan wartawan kita di Ga |meriksa perkara 4 orang terdak 
bungan Kantor Telpon Semarang 'wa jang dituduh telah membantu 

hari Kemis jl. 'musuh negara, dalam hai ini ge- 
|ompolan "MMC" (Merbabu Mera- 

Hubungan PTT pi Complex) dengan ,djalan men- 

Bana an obenaa patang Ii Dgn Sum. Ute. rombolan tsb 

Diurabakan Spj- "Ber- 
djalan Normal 

akan diadjukan 9 orang saksi. 
Pada sidang hari itu baru di- 

periksa 2 orang terdakwa masing2 
Raikan, umur 52 tahun, dan Kam 
sari alias Padmi. Sedang 2-orang 

“1 terdakwa lainnja, masing2 berna- 
' PIMPINAN Kantor Pusat Dia 'ma Pawiroredjo, bekas kepala Tag 
watan PTT era . sa Wonoredjo (Djepara) dan Su- 
da » menerangkan kepa djono, akan diperiksa pada sidang 

»Antara”, bahwa perhubu- ' : : : 2 pengadilan 8 Djanuari tahun de 
ngan PTT dengan daerah Suma pan. 

tra ae akan terus diusahakan 
Supaja berdjalan setjara normal. | REMBANG 

Dapat dikabarkan, bahwa per 
hubungan telpon antara Kantor 
PTT di Sumatra Utara dan Kan 
tor Pusat PTT terus berlangsung 
seperti biasa, bahkan telgram un 

tuk publik pun bisa berlangsung, 

  
| 

T.P.R. A KRAGAN DIBUKA 
LAGI. 

Sesudah antara lama ditutup, 
maka baru2 ini Taman Pustaka 
Rakjat A diketjamatan Kragan, 
Rembang, telah mulai  digiatkan 
lagi untuk memenuhi kebutuhan 

Menurut hubungan interlokal penduduk akan batjaan. Seharinja 
jdengan Medan, keadaan di Me. |tidak kurang dari 50 orang me- 
d dal .'ngundjungi perpustakaan tsb. Se- 
Peng alah tetap tenang seperti mentara itu oleh fihak pengurus 
oiasa. Djuga telgram dari publik diharapkan dari Inspeksi Pendi- 
biasa jang diterima i dikan Masjarakat segera memper- jang andung r 
menjatakan demikian. Oleh kunpahan, buka, Smeneingat 

# .Idjumlah buku sekarang ini hanja 
Mengenai perhubungan pos, dil79 buah. Sedang utk berusaha 

kabarkan, bahwa sebuah kapal j membels sendiri belum mampu, 
KPM jang kebetulan pada tang- Karena dari para pembatia tidak 

gal 22 Desember 1956 jl. mema- dipungut biaja. 
suki pelabuhan Belawan, mung- 
kin karena keadaan tidak menu- LASEM 
tunkan kantong2 pos dan mem- Pa ta SLUKE NN 
, : . 3 elum lama ini dipe - 
Pang kembali ke Djakarta. mah ketjamatan Sluk€, Lasem (ka 
Dalam hari2 j.a.d. ini dari Dja| bupaten” Rembang),: telah dilang- 

karta akan berangkat kapel Cam| sungkan malam perpisahan, berke 
huys dan Kali .Inaan dengan  dipensiunnja sdr, 
an jak an ke - Tamsir sebagai tjamat Sluke. Ada 

: jang masing juga @akan| pun sebagai penggantinja ialah 
mengangkut pos (Antara). sdr. Kusnadi dari Karanganjar. 

SETELAH mendengarkan Ia: 
poran dari Ketua Panitia ad hoc 
D. S. Tarigan mengenai tata-ter 
tib dan programa Kongres Na- 
sional Veteran seluruh Indonesia, 
maka sidang pleno Kongres ha- 
ri Kemis telah dapat membentuk 
suatu presidiuim Pimpinan Kon- 
gres, jang beranggota 23 orang, 
diantaranja 15 orang wakil dari 
tingkat propinsi, 2 orang wakil 
Angkatan Darat, 5 orang wakil 
top organisasi Panitia Pendu. 
kung Kongres dan seorang wakil 
Ikaum wanita. Ketua Presidium 
adalah Let. Kol. R. Pirngadi, wa 

kil ketua II Chairul Saleh, sekre 
taris umum D, S. Tarigan dan 
wakil sekretaris Major Suharjo. 

Sidang pada umumnja berdja-, 
lan dengan baik, sehingga diha- 
rapkan Kongres akan dapat sex 
lesai pada waktu jang telah di- 
rentjanakan,/jaitu tanggal 30 De- 
sember, 

Kemis malam sidang pleno 
ke-3 akan dilandjutkan dgn atja 
ra pembentukan komisi2 rumus, 
al. komisi organisasi, penjelesai- 
an veteran, termasuk (LU, Ve- 
teran, pendidikan, sosial-ekono- 
mi dan komisi masalah umum,   

  

'kil ketua I Saleh Iskandar, wa-| Djum'at pagi sidang pleno ke-4 

  

»Soal daerah” sudah di- | 

Kabinet Ali Sastroamidjojo ber | 
diri dengan dukungan bulat dari | 

   

Presidium Kongres Nasional Veteran Priiov — 

   

   
    

    

     

| Menje- 

a Kabinet Diluar 

Dalam Kabinet 

  
tradisi2 jang membahajakan da 

     
   

    

   

    

   

    

        

        

      
   

    

     

oten ass 

RADIO 
SIARAN RADIO R. . 

Djam 06.25 Irama 

ngan dengan ,,soal daerah”, soal 
jang Sangat penting itu, pada po 
koknja sudah dilaksanakan oleh 
kabinet dan Parlemen dengan su 
sah png Undang2 Pemilihan 

RD, Undang2 Pokok Peme- 2 1 p 
rintahan Daerah dan Undang? daa anna at 
Perimbangan Keuangan antara O.H. 5 Mal 
Pusat dan Daerah. Malahan Mb PO Elena Ni 
memenuhi tuntutan jang paling “. : @n nang an 
mendesak dari rakjat di-daerah2, RAD. Pan Tn 
jaitu untuk  setjepat mungkin | 
mengachiri pemerintahan tunggal 

di-daerah2, dan untuk membubar 
kan DPRD2 Sementara jang ti- 
dak demokratis dan tidak sah 
itu, telah diadakan dan sudah 
mulai dilaksanakan Undang2 Pem 
bentukan DPRD dan DPD Per- 
alihan atas hasil pemilihan umum 

  pa 

   

Cosmo: 
Gembira. : 
Pendengar s 

23,00 Sedjenak dengan . 
R.1. Semarang. 24.00 Bunji 
tjeng. 00.15 Pidato Sambutai 
hun Baru. 00,30 Penutup 

SURAKARTA, 31 Des. 1      
     

  

     

   

  

   
   

       
    
   
    
    

  

   

  

       
   

   
    

    
    

   
       

  

   
    

  

    
“di i. Djam 06.10: Lagu2 merdu.: untuk Parlemen. Djadi, setjara Rajuan Bara! 07.20 Hida 

parlementer dan dengan alasan Mang Koko. 07,30 Bing Sia 
tidak mementingkan — daerah”, 
kabinet Ali Sastroamidjojo tidak 
bisa didjatuhkan. Demikian Aidit 
jang  selandjutnja  menjatakan. 
bahwa tindakan2 seperti jang ter" 
djadi di Sumatra Tengah dan Su 
matra Utara adalah djustru lang 
sung menghalangi pelaksanaan 
Undang2 jang menguntungkan 
rakjat di-daerah2, seperti pemben 
tuka n daerah2 otonom,  pemili 
han DPRD2 dil. i 

Dinjatakan, bhw usaha2 tokoh2 
Masjumi untuk mengadjak par- 
Itai2 dan menteri2 mendjatuhkan 
kabinet diluar Parlemen adalah 
perbuatan jang tidak - bertang- 
gungdjawab, apalagi djika meng- 
ingat bahwa kedjadian2 di Suma 
tra Tengah dan Sumatra Utara 
adalah dgn persetudjuan pemim- 
pin2 Masjumi, padahal Masjumi 
sendiri duduk didalam kabinet. 

Satu2nja jang bisa menentukan 
nasib kabinet .sekarang adalah 
Parlemen, demikian Aidit. 

Tidak benar PNI akan 
adjak PKI. 

Berhubung dgn adanja suara2 
bahwa PNI akan mengadjak PKI 
dalam kabinet djika Masjumi ke- 
luar, didjelaskan oleh Aidit, bhw 
adjakan demikian belum pernah 
dibajangkan oleh PNI. Sokongan 
PKI pada kabinet Ali Sastroami- 
diojo tidak bergantung pada di- 
adjak atau tidak diadjaknja PKI, 
tetapi bergantung pada kesetiaan 
kabinet ini pada demokrasi dan 
pada pelaksanaan programnia jg 
sudah diterima bulat oleh Parle- 
men: 

Mengenai di-sebut2nja Hatta 
untik menggantikan Ali Sastro- 
amidjojo, Aidit memperingatkan 
kepada peristiwa2 kabinet BH 
jang ..djudjur dan ,,disegani”, per 
setudjuan. KMB dan ,,Peristiwa 
Madiun”. 

—- Mengenai semuanja ini saja 
menjerukan supaja rakjat dengan 
dada terbuka mengeluarkan isi- 
katinja, menjatakan fikiran, pera 
saan dan  hasratnja, demikian 

(Aidit jang djuga menjerukan su- 
paja bantu Pemerintah Ali Sas- 
troamidjojo dan. Angkatan Pe- 
rang Republik Indonesia dalam 

dan Sam Saimun. 07,45 I 
nga. 13,15 Klenengan 
ton. 14,10 Klenengan dari Ki 
(andjutan). 17,00 Dunia ana 
17,40 Varia Djawa Tengah. 1 
Irama Indonesia. 18,15 Menjo 
song Tahun Baru. 18,30 O. 
ma Masa, 19,30 Caleidoscoop 
hun j.L 20,30 Panggung gen 
21,20 Panggung Wajang O 
24,00 Siaran sentral dari Djaka 
00,30 Penutup. 

JOGJAKARTA, 31 Des. 1956: 
Djam 06.109 Vocal pagi. 06.30 

melan Degung. 07,20 Gending? 
lanan. 07,39 Benny Goodman. 
Orkes Pa nama. 13,10 G 
siang. 10 Gadon Sian 1 
tan). 17,09 Dongengan Ta 
nak2. 17,15 Lagu2 Malay 
Dwi Gitar. 18,15 Ruangan D 
18,30 Lagu2 Indonesia Bar 
Piano Recital. 20,30 Atraks 
Bulan. 21,15 Menjongsong 
Baru. 21,39 Rajuan Padang P 
2210 O.K. Mekar Sari. 25,00 ngajubagjo Warso Enggal.' Langensuara. 24.09 Siaran 
dari Djakarta. 00,30 Penut 

DJAKARTA, -31 Des. 1956 
Diam 06.30 Kwartet Irar 

Danang, Sipirok. 07.30 & 
rama B 13,10 Gamela 

puhan. 14,10 Njanji: 
17,15 Kesenian Lan 

Ir 
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TJIREBON, 31 Des 195 
Djam 06.19 Lagu? Mars Keontjon pi. “Ugto 9 

50 Bingkisan 4 13,10 Orkes 
13,40 Glen Mille 

: Sunda, 17,00 $ siapa gesit. 17,30 Siag 
Permainan 
Tritun L 
dio. 2 is" 1 

                

         

    

    

   
     

     

  

    

   
     

    
        

       

      

                        

   

  

   
    

           
   

     

   

   

            

   

      

   

   

  

    

    

     
   

     

    

       

     

    

    

    
    

   

nz 10.00 - Waja: oleh Sri Widjaja. 1815 
14,10 Wa. 

  
dio Djakarta, 
Siang. 17,00 Tam 

Ruang Peladjar 
Cor 
Fr: 

E A ps Musik. 18,30 : 5 er dan, 2 andjutan). 19,30 Me lam. 20,10 Permata NN Krontjong Merdu. 

Sair. SI Sa 23.00 Penutup “an 
DU AKARTA, K3 jam 7.20 Monggz ngorek. 08,10 Ruangan p mudi, 08,49 Tierita Pena janjian bersama. 09 i. 10,00 Klenengan $ Musik ruangan. 1215 waii. 12/45 Irama Mamb Kiriman dari Studios san Konsert Siang. 4g n Siang. 17,00 Se dja 1,40 Karawitan . Karawitan Dat La 

menjelesaikan peristiwa Sumatra 
Tengah dan Sumatra Utara dgn 
tjepat dan tegas! (Antara). 

DJUANA 

“DERITA NESTAPA" DI- 
ATAS PANGGUNG. 

Dengan mendapat perhatian be- 
sar dari pembesar dan masjarakat a 
setempat, Pandu Rakjat klompok 
Djuana baru2 ini telah mengada- 
kan pertundjukan sandiwara dige 
dung Sie Siong Ging jang semua 
pemainnja terdiri dari para pan- 
du sendiri. Adapun maksud per- 
tundjukan itu jang mengambil tje 
rita drama ,,Derita Nestapa” ia- 
lah untuk membimbing para anak2 
pandu kearah menggugah  djiwa 
seninja, djuga untuk menjongsong 
hari ulangtahun ke-XI berdirinja 
Pandu Rakjat 28 Desember 1956. 

TEGAL 

PENJADAPAN POHON PINUS 
DIHUTAN  BODJONG. 

Untuk mentjukupi kebutuhan 
getah pinus bagi perusahaan ter 
pentin milik Djawatan Kehutanan 
Pekalongan, dihutan Bodjong, 
daerah hutan Balapulang, Tegal, 
dalam bulan jl. telah selesai di 
sadap getah2 pohon pinus selu- 
as 166 Ha. Pohon2 pinus jang di 
sadap itu dikerdjakan 400 orang 
buruh borongan dengan mendapat 
upah rata2 Rp. 1.10— wmtuk ti 
ap Kg. getah jang diperolehnja. 
Penjadapan pohon pinus didae- 
rah Balapulang ini sudah lama 
mendjadi tambahan sumber peng 
hasilan penduduk jang Jumajan. 
Adapun luas pohon pinus dida- 
erah Boadjong tsb. meliputi 
821.095 Ha. 

SOLO 5 
PERLAWATAN OLAHRAGA. 

Untuk menjongsong konperensi 
Pemuda Rakjat Propinsi Djawa 
Tengah jang akan diselenggarakan 
di Solo pada tgl. 29 Des. 1956 s/d 

1 Jan. 1957, maka pada tg. 30 
Des. 1956 Pemuda Rakjat Tjabang 
Solo akan mengadakan perlawatan 

Putra. 
18,15 

1ya. 20,30“ Gene 115 Obrolan Pakr 21,30 Sambut hua Ba Dagelan Mataram AN 
DJAKARTA 
Djam 07,80" "dik 

tang. 08,10 Ox, R 
08,30 Enam Serumpon 
Suara Studi 

kes Suara 

gung Gen 
13, 

    

    

    

Olah Raga ke Ambarawa/Bandu- Padang Pasi maa 
ugan, Tah Bai, 1 

Di Ambarawa akan disambut | 21,30 Gamelan Sina 
oleh Pemuda Rakjat Tjabang Am|melan Si Geger ad eBer 
barawa. Penutup. andjut 

dibuka dengan atjare: melandjut- 58 HA 
kan sidang pleno ke-3» Kemudian 
akan dibitjarakan “prasaran ten- 
tang organisasi penjelesaian ve- 
teran, termasuk rentjana UU, 
Veteran, pendidikan, sosial-eko-! 
nomi dan masaiah umum, Djuni' 
at malam akan dibuka sidang ple 
no ke-5, dengan atjara: melam 
djutkan sidang pleno ke-4. Se 
sudah itu diadakan pemanda- 
ngan umum babak ke-1. 

Kemudian sidang pleno ke-6 
akan diadakan utk melandjutkan 
atjara sidang pleno ke-5, dan se 
habisnja itu dibuka pemandangan 
umum babak ke-2, (Antaa). 

SAWAT Tprer Sa 
Ae ORGENANG 

Sawah seluas 58' Ha 4 sadja ditanami Dah “non tombat.  Kalitengah, Gesik, ' matan 'Tjirebon Barat (kab rebon) belum lama ini genang air setinggi A djir ini disebabkan karena huc terus” menerrus sedjak 19” Jl. Berapa kerugiannja kini ' sih dal doll dia x Ma penjelidikan jang 

Sementara itu 
Yg aa Manda 
iketemukan seorang anak 

t 4 3 Kk. jang! 
tewas akibat topan belum Dn ini. Banjak pohon art tumbairg waktu itu, sebuah telah” menimpa a s hingga menjebabkan adjalnja Btn 

dikabarkan, : 
la Sumber telah 
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“ia sebenarnja mendapat nilai jang 

| sebagai diketahui telah diangkat 
|. oleh PBB mendjadi pimp 

| Suatu 

  

           
« , T JA TU 

NDONES   

     

  

Djuara :Tjatur, 
tjipta 
Pertjasi 
sebagai djuara 

Sesudah b 

duga kalau A. Baswedan bisa 

Bagi orang jang kurang 
nal A. Baswedan memang 
mengherankan 
pendapat jang demikian tadi. 
A. Baswedan memang baru perta- 
ma kali ini ikut serta dalam per- 
tandingan kedjuaraan tjatur selu- 
ruh Indonesia. Hal ini mungkin 
Gisebabkan karena Persatuan Tja 
tur Surabaja, dalam mana ia ber 
anggauta, waktu itu belum masuk 
Gjadi anggauta Pertjasi, djadi da- 
lam pertandingan kedjuaraan Per 

“ 2 

menge 

A. Baswedan ketika menerima 
piala kedjuaraan dari Residen Ke 

- baru ini, 

tjasi sebelum th. 1956 tidak ada 
peserta dari Surabaja. 

A.. Baswedan benar2 arek Sura 
baja. Ia dilahirkan dikota-itu pa 
da tahun 1924, djadi sekarang su 
dah berusia 32 tahun. Nama leng 

, jang mu kebatinan” baru tsb. 
pada 

IA ! 
INA Ii 

kalau mempunjai 

nd Sjor 
mba... 

Ka sa Da 
AN rn 

some 

  

'mana Si! 
Ibatinan” Dulro: 

ig'lum diketahui. Diawatan 
(bersangkutan dalam | lapanga 

r'ne masih       i n penielidikan mengenai st 

(Antar: 

  

Baswedan 
jatur “Indonesia 1956 Dan Pen- 

Froblim fjatur Kaliber Internasional 
WAKTU ,, SUARA MERDEKA" mengabark 

| 1956 di Magelang berachir dengan keluarnj 
1 Ajus tjatur Indonesia 1956, ada sementara Semarang jang geleng? kepala, seolah? masih belur 

an bahwa kedjuaraan 
ia A. Baswedan 
tokoh? tjatur di 
n mau pertjaja. apa hari kemudian orang itu barulah . i kebenarannja berita tadi dan berkata kepada kami. nga an Sejuk 5. ang Ane 2, ana merebut 

Indonesia ila meng aCanja tokoh2 kuat lainnj 2 Wotulo, A. Bachtiar, Hutagalung dll.-nja”. Demikian Menangkan 

»Saja tidak men 
gelar djuara tjatur 

perti 
4 5 

g Sa, 
Bachtiar bekas djuara Indonesia th. 1953. Tetapi kemudian a.l: peenurut sistim ,,Sonneborn", jak 
Ai dihitung 
kan nilai2 dari 

bin Muksin, penduduk 

Fu Tan 
ja untuk 'segera men 

ar menebusnja, sehing 
iksa dapat ampun»n". 
ichtiarnja dan baga 
serta mteri , ilmu ke 

ni itu masih be- 
jans 

mengad3 

Abubakar, 

dengan mendjumlah- 
permainan2 jang 

  

       ud Bi- 
   | 

Peristiwa 'Y! Sumatra Tengah Dikst ikan 
Djapen Setempat bukan, Sebagai suatu 

“ DIAWATAN PENERANGAN Sumatera Tengah melalui 
(RRI Bukittinggi malam Djum'at menjangkal dengan keras pen 
lapat2 tentang adanja hubungan penjerahan kekuasaan p 
rintahan di Sumatera Tengah (dari Gubernus, Ruslan 
iardjo kepada ketua Dewan Banteng Leiko! A. Husein) 

  

     

      

    

  

   
       

   

  

   

     
tusein) dgn 

| serakan Kol. Z. Lubis atau Kol. Simbolon. Dikatakannja, bah 
ya anggapan demikian sama sekali tidak benar, 

Jang telah terdjadi di. Sumate- : 
ra Tengah dikatakannja hanja 

  

ra Tengah. 
Sementara itu 

Dewan Banteng. Penjerahan ini 
dikatakannja bukanlah perebutan 
Ikekuasaan, karena perebutan 
kuasaan harus dilakukan 
antjaman kekerasan militer. An- 

mentjabut kembali 

5 gangi oleh orang2 Masjumi/ 

    

I- 

tidak terdiadi. 
ji Ditegaskannja. adanja rasa ti DN. Aidit, 
|Iak puas jang meluas, diperko- Inja, setelah -diberi tj 
sanja demokrasi,. meradjalelanja |mengenai maksud dewan Banicur 
korupsi dsb.nja dalam masjara-|mengambil per pimpinan peme- 
kat kita, dan inilah jang menje- |rintahan di Sumatera gan an 

| Aa : Se Berkata Ismael Lengah, bahwa 
babkan dilakukannja penjerahan feiapa sadja boleh menunggang 
tekuasaan tsb. IDewan Banteng, sa jang di- 

Itunggangi telah tjukup sadar, se Dewan Banteng bukanlah sua Ma aan Naela par kam. merb 
ta organisasi militer, Bahwa Achlka jang menungganginja keluar, 
nad Husein adalah seorang per- apabila menjimpang dari 'keputu- 

wira, adalah setjara" kebetulan salsan-keputusan unie ex divisi Ban- 

dja. Diteyaskanpja sekali lagi, teng ke I. : 
KS O « 3. 

bahwa segala sesuatu jang telah Bea Ke Ma 

terdjadi di Sumatera “Tengah teng telah mengambil oper pim 
adalah antuk kepentingan tanah- | pinan pemerintahan: di Sumate 
air, kepentingan demokrasi dsb.- 
nja. 

ra sa 2 Dena kena 
memberontak terhadap pusat dan 
bukan De taksud tang untuk     

  

Kol. Dachlan Diambek 
tak diadi ke Matan 5 1 Pem 

s j nenurut akit eng IBI aA- eterusnja menurut RRI Bu! it Nas Takan Mean 

“didjalankan oleh dewan 
@  didukuno  sepenuhnia 

segala lapisan masjarakat ha 
“dia kebetulan sekali. jang 

“inggi Kemis ae, ne 1 
dengan situasi jang baru di Si 
tera Timur, Kol. “pachlan Dja 
bek, anggota perutusan nemerin j9 
tah jang mula2 bermaksud ak 

     

   
        

    

  

  

         

Janeta | Militer" 

»Coup”—tKI sanggup Tjobut Stotementnja 

PKI bersedia tjabut state 
mentnja mengenai Sumate 

“anggota dewan 
penjerahan, dan merupakan rea- Peran 211 Yan, TN 
isasi i Tun: kan har emis di Padang, k 'isasi daripada keputusan re-uni gn beng aa ga Ke 

statementnja 
mengenai Sumatera Tengah jang 

ke mengatakan, ,,bahwa gerakan let 
dgn nan kolonel Ahmad Husein (aung 

Ismael Lengah jang baru kemba 
#jaman kekerasan ini sama sekali li dari Djakarta mengatakan se- 

3 landjutnja, bahwa kesediaan PKI 
itu telah ' dinjatakan sendiri oleh 

sekdjen PKI kepada 
pendjelasan2 $ 

  an A. Baswedan dinjatakan Heri sagai djuara dan Arovah Bachtiar 

  

sebagai runner up. 

Kf3, Kh4, pion c2, d2, 
F5, 83, (9 buah) 

Hitam: Re4, Mb6, pion 
a3, a5, a6. d4, d6, e7, 
h6, (9 buah). 

Putih djalan dulu dan 
hitam mat dalam 3" (ti- 
ga) zet. 

| 

Djawaban betul di- 
beri nilai 2. 

Surat2 djawaban di- 
iunggu  selambat2-nja 
10 hari setelah problim 
ini dimuat dan dialamat 

kan kepada Redaksi 
Harian ,,Suara Merde- 

ka” di Semarang dgn. 
diberi tanda ,,Tjatur”. 

PROBLIM No: 42 ,APA DAJA” 
(Oleh : H. Heilbut, Haifa) 

Putih: Rg6. Bb8, Me6, pemummunu 

mereka kal ai 8 5 1 F . : AN AL. Basewedan menang H4 niladata (meneruskan perdjalanan ke Me- | Memim inna Seorang militer, let 1 Arovah hingga dengan demi.|Gan, tidak djadi ke Medan. Atas|' — kami ialah melaksana      djuan 1 
  pertanjaan KSAD ia akan segera dengan tjiepat usaha-usaha 

| Kerana ke Djakarta. 2 jang menudju kepada kemakmu- 

  

-Djawaban problim 
nlapian" 3. 049, 
Bf1—f4-, Rg4—h2. 
mat. Atau 1 
Mg8—e6-4, 
mat. 

no. 40 
Mc6—47. 2. 

3. Bf4t—h4- 
ek Me7—d6. 2 

f6—f5. 3. Me6Xf5- 
Mereka jang betul mendja- 

. per pos kepada 

swabnja nilainja kami tambah de- 
jngan 2. Hadiah: Dalam ming: 
gu ini hadiah2 kami. sampaikan 

S. Suwito Solo, 
jA: Njaman Semg., Supardi Sema- 
Henna dan Badridin Tjirebon. 
    

kapnja jalah Abubakar Baswedan. 
Dia warganegara keturunan Arab, 
tetapi djiwanja seratus prosen In- 
Gonesia. Kawan2nja djika memang 
gil tjukup hanja: Abubakar. Se- 
djak umur 6 tahun ja sudah mu- 
lai senang dengan permainan tja 
tur. Untux pertarga kali ia keluar 
dalam “gelanggang pertandingan 
keajuarian jakni pada th. 1948 ke 
tika dilangsungkan kedjuaraan ko 
ta Surabaja. alam pertandingan 
ini ia berhasil menduduki no. 3. 
Djuara pertama Surabaja waktu 
itu dipegang oleh Oei Khe San 
dan Oen Khoen Bing. Dalam per 
tandingan? kedjuaraan Surabaja 
pada tahun2 berikutnja keduduk- 
an A. baswedan selalu kedjar me 
ngedjar dengan Oen Khoen Bing, 
antara djuara dan runner. up. 

  

A. Baswedan disamping kuat da 
lam permaman tjatur djuga se- 
Orang jang kuat dalam mentjipta 
probiim2 tjatur. Problim2 tjipta- 
annja telah dikenal oleh peminat2 
tjatur diluar negeri. Madjalah2 tja 
tur dinegeri2 Belanda, - Djerman 
Barat, Dengmarkan dll pernah 
memuat problim2 tjiptaan A. Bas 
wedan arek Surabaja itu. Demi- 
kianlah prestasi A. baswedan da 
lam dunia tjatur jang kini meme- 
gang gelar djuara tjatur Indone- 
sia 1956. Dalam pertandingan ke- 
Gjuaraan di Magelang baru2 ini 

sama jakni 10 nilai dengan Arovarn 

  

Pembersihan 
Suez Dimulai | 

Ikatan muda dalam Masjumi ini 
LETNAN DJENDRAL Ray- mond Wheeler menjatakan di) 

Port Said bhw pembersihan aka: dimulai hari Djunvat tgl, 28 Des. 
1956 didaerah Suez. Kata V 
ler selandjutnja, izin 
Mesir untuk memulai pem 
han itu telah di aikan kepada 

ler 

  aja ha Kemis pagi oleh Mah- 
mu unis, pemimpin pengur 
Terusan Suez (heat): Whecier 

  

   regu PBB untuk perabersihan " 

Dalam pada itu Alfred Katzen 
dan Andrew Cordier, 2 pembantu. 
tinggi sekdjen PBB, dengan di- 

enmark dan Kanada termas 
pasukan polisi PBB, hari Kemi 
telah bertolak dari Napoli (Italia) 
menudju Abu Sueir (Ismailia) de 
ngan menumpang pesawat udara, | 

   

datang ke Mesir untuk mengada 
kan pembitjaraan2 dengan peme 
rintah Mesir 1 der 

    

  

elnan partai) 
pimpinan 

e |inginkan 

    

    

sertai oleh 6 opsir dari Norwegia, ID 

Kedua pembantu sekdjan PBB it-| 

kan Kabinet sekarang ini dari 

hal ini dapat diharapkan akan 

an sematjam itu dapat mendjadi 
formatur dari suatu kabinet ba- 
ru, belum lagi dapat diketahui, 
akan tetapi jang djelas  Masju- 
mi mengingini suatu Zaken Ka- 
kinet dibawah Hatta atau suatu 
Presidentil Kabiset langsung di- 
bawah Sukarno jang Menteri2- 
nja diambil dari partai2 jang da- 
pat dianggap berpengaruh, dan 
mampu untuk menghadapi per- 
sealan sekarang ini setjara inte- 
gral. 

Selandjutnja didapat kesan, 
bahwa dalam muktamar Masjumi 
ke-8 ini terdapat dua golongan 
jang beroposisi jang masing-ma- 
sing kekuatannja tak babeh dire 
mehkan begitu saja. Kedua go- 
longan itu adalah golongan mu- 
da dan golongan ulama. 

Golongan jang disebut ang- 

"menginginkan agar pimpinan par 
tai diserahkan kepada golongan 
muda, sedang golongan ulama (jg 
tidak ingin duduk dalam pimpi- 

menginginkan agar 
partai terdiri . dari 

orang2 jang djudjur dan disega- 
ni. 

'Selain ita dapat pula dikabar- 
kan bahwa wakil2 jang datang 
idari luar Djawa dalam mengha- 
dapi keadaan sekarang ini meng- 
in suatu perobahan jang 
radikal. Akan tetapi mengingat 
djumlah tjabang2 diluar Djawa 
'tu sedikit, maka suara mereka 
“tu dapat dikalahkan oleh suara 
tjabang2 dari Djawa Tengah dan 
Djawa Timur. 

| Statemen golongan ulama, 
- 22 oring ulama terkemuka da- 
lam Masjumi jang kini sedang 
mengikuti ' 'PMuktamar  Masjumi 
liang ke-8, ketika menghadapi pe 
milihan pimpinan partai jg baru 
(ig kemudian dipilih" M. Natsir), 
telah mengeluarkan sebuah sta- 

Hemen jang ditudjukan kepada se 

embitja 

genap pengikut muktamar jg pa-   akan mengadakan pi 
raan2 pula dgn djendral 
koment yaa kan pala Pp 

  

Timur Tengah. (Antara-UP-AFP) Masjumi kepada kaum Hubutd-jang bernama Misko Taka. 

'Masjumi Setudja Ka- 

binet Bubar Sadja 
Peserta2 Kongres Daa Angeauta2 DPP Mas. 

jumi Sefaham Bahwa Kabinet Tak Bisa 
Dipertahankan Lagi 

MENGENAI PENDIRIAN Masiumi terhadap kedudu-' 

Apakah Masjumi dalam keada dzat dan hubburriasah, 

aa - 

z 

   

  

| » Geri: 

ISebagai tjontoh 

neh as 

ran rakiat seluruhnja. Maka be 
rilah kami waktu 4 atau 5 tahun 

. "ntuk melaksanakan sendiri usa 
ha-usah,, perbaikan “didaerah ka 
mi ini untuk menaikkan taraf ke 
hidupan rakjat, demikian Ismael 

| Lengah. 5 

  

tasi” TII 
Iidjolontan Di Dja- 

wa Barat 
BERHUBUNG dengan adanja 

»gerakan mutasi” dikalangan ge- 
rombolan TII, maka beberapa 
daerah di Djawa Barat jang ta- 
dinja sudah kosong, sekarang te- 
lah mulai berisi gerombolan lagi. 

dapat disebut 
daerah Sukabumi, daerah kabu- 
paten Surfedang, bagian selatan 
kabupaten Lebak, bagian selatan 
kabupaten Subang. Demikian ke 
simpulan jang diambil dari la- 
Iporan2 mengenai gangguan kea- 
manan, : 

Dapat dikabarkan, bahwa gang 
guan keamanan jang terus me- 

us adalah tetap  diwilajah 
jan-timur, Tasikmalaja, Tjia 

dan Garut. 

    
    

Gerakan mutasi” gerombolan 
itu telah disignalir sedjak bulan 
Diuli. 
Dalam dserah kabupaten Ta- 

sikmalaja, selama hari2 belakang 
an ini akibat gangguan kearra-   

Bandurg didapat kabar, bahwa' 

dikeluarkan dalam hari2 ini. 

nan tertjatat 2 penduduk 
|1 Tuka-berat. 64 rumah digarong 

t 

tiwas, 

dan 32 rumah dibakar habis, se 
hingga menimbulkan kerugian 

seluruh anggauta DPP Masjumi dan seluruh peserta Muktamar Rp. 92.520,— Rumah2 jang di 
sudah sepakat untuk tidak mempertahankan kabinet ini lebih bakar itu ialah didesa Sindangra 
lama, dan karenanja Muktamar sudah tidak perlu lagi menge . 
juarkan suatu statemen tentang keinginarnja itu. Jang ditung 
gu kini hanjalah formalitet dari putusan2 muktamar, jang dim 

dja (distrik Tjiawi), desa Tjigu- 
nung (distr. Karangnunggal) dn 
des, Tjisaruni (distrik Singapar- 
na). Penggirongan? dan pembu 
nuhan itu dapat dikabarkan ter 

karena djadi dalam tiap distrik seluruh 
pasti akan lebih membawa Masju kabupaten Tasikmalaja. (Antara) 
mi kelembah kehantjurannja. 

mar diserukan agar mempertjaja 
kan-pimpinan perdjuangan kepa- 

ma jang djudjur, madju 
berpikir (progresip dan dinamis) 
taat dan beribadah, berachlak 

bertindak membersihkan partai 
dari anasir2 jang tidak baik. 

Para pemimpin jang dipilih 
itu nanti hendaknja bukan orang2 
jang rakus harta, pangkat atau 
kedudukan dan bukan golongan 
avonturir atau opportunis. 

Achirnja diharapkan agar baik 
angkatan lima maupu, angkaian 
mud, jg tidak mempunjai sjarat 
sjarat jang telah diadjukan itu, 
hendaknja djangan mau ditialon 
kan untuk duduk dalam p:mpi- 
nan partai baru, demikiz, state 
men itu. 
Dalam hubungan ini. atas ner 

tanjaan, salah seorang penanda 
tangan statemen itu K.H.M. Isa 
Anshari iang djuga adalah ang 
'gauta DPP Masjumi, mefjatakan 
-bahwa i, sebagai seorang 'j 
konsekwen dalam turut menan- 
datangani statemen itu tidak ber 
sedia lagi untuk dipilih kemba- 
li duduk dalam DPP Masiumi 
jang baru. Ia lebih menietudjui 
kalau kursinja itu diduduki oleh 
salsh seorang dari golongan Ang 
katan Muda.. 

TJARI GADIS DJEPANG UTK. 
DAMPINGI MARLON BRANDO. 
Seorang talentscout (pentjari tja 

1lon2. untuk pemain film) dari mas 
kapai film Warner Bros. (AS) th 
berkeliling? ke seluruh Djepang 
untuk mentjari seorang pemain 
wanita Djepang jang akan men 
djadi pemain wanita utama di- 
samping Marlon Brando (pemain 
film AS) dalam film "Sayonara" 
jang akan dibuat maskapai film 
tsb. Talentscout tadi tak mene- 

  

  

Usa 
DALAM Komentarnja menge- 

inai kedjadian2 di Sumatera, ha- 

  

CL 

2. rian ,/Times” jang terbit di Lon 
don menulis dalam tadjuk rentia 

.nanja, bahwa rasa kegelisahan jg 
terdapat di Indonesia tidak usah 
“berubah mendjadi kekerasan atau 
bentjana. Selama sepuluh tahun 

|.di Indonesia terdjadi kekerasan2. 
5g seperti Dar 

menimbulkan kehan- 
tjuran “dan kematian di Djawa 

isasi 

  

Islam, tel: 
  

TN 

dalam ukuran2 jang djauh lebih 
luas daripada kerusakan2 jg di- 
timbulkan oleh kaum komunis di 
Malaya. 

. 

Selandjutnja ,/,Times'” menjata- 
kan, bahwa hanja sedikit dian- 
tara pulau2 diluar Djawa jang 
bebas dari ketjondongan2 separa 
tistis, jang sewaktu2 meletus men 
djadi perang ketjil-ketjilan. ' Me- 
nurut harian itu, bukanlah keke 

3 

  

rasan sematjam itu jang menim- 
bulkan . kegelisahan sekarang. 
Struktur Indonesia — memungkin- 
kan ferdapatnja ,,kantong 

Kepada para pengikut mukta- | 

baik dalam masjarakat, sanggup | Inggris seperti biasanja 
memberikan waktu dan tenagajg 'persiapkan tetapi sementara 

penuh serta sungguh2 kepada par belt ena ar 
tai (tidak tersambil), konsekwen ' Ta 
dalam perdjuangan serta berani 

jang) 

ex Peristiwa Di Sumatea Tak 

1 Berubah Mendjadi Bentjana 

ke-| 

LEDAKAN?2 BOM DINARI 
NATAL DI NIKOSIA. 

Rangkaian perledakan 
telah terdjadi di Nikosia kotala- 

bom 

da Ulama dan Ulama dan Zua- ms jang dipisahkan oleh tembok2 
dalam dan jang merupakan batas sektor 

daerah jang didiami oleh 
Junani dan Turki, 
Natal jbl. Polisi 

orang2 
ketika malam 

dan . gerdadu2 
djuga di 

itu 
meledak lagi 2 buah bom, jang se 

diluar gedung su- 
ratkabar. berbahasa Inggris ,.Ti- 
mes of Cyprus”. Akibat perle- 
dakan2 itu terdjadilah beberana 
kerusakan ketjil tapi tidak menim 
bulkan korban manusia. 

ja Mu- ) 

  

Pemandangan pada pem'ukaan 

  

jang telah dimulai pada :gl. 22/12 jang : 
pada gambar Ketua Um im Masjumi Moh. Natsir 

utjapkan pidatonja. 

        

  

   

    

Mu'tamar Masjumi jang ke-V lalu di Bandung, Tampa 
  

x 

1donesia dan 
   

ina sebelas tahun, 

“Selama ini ,,Dwitunggal”  te- 
Pr merupakan satu faktor jang 
erkuasa mendjaga stabiliteit. Si 

fat Sukarno-Hatta sangat berbe 
da — bahkan ada jang “sangat 
bertentangan — tapi selama ma 
sa2 kritis dan menentukan kedua 
nja sudah memikul tanggung-ija 
wab dan tugas jang berat. Dan 
sifat2 mereka itu isi-mengisi ser 
ta tambah-menambah. 

Sukarno adalah seorang -hli 
pidato jang mahir. Mereka jane 
mengenal dan mendengarkan ke 
lantjaran Sukarno memperguna- 
kan bahasa Indonesia, telah me 
njamakannja dengan Danton. 
Pitt dan Kossuth. Revolusi telah 
memberikan djam2 jang bersedja 
rah kepada ahli pidato jang me 
megang alat2 untuk mengserak 
kan samangat massa. 

Tapi apabila revolusi telah re 
da maka tug:s jang harus dila 
kukan ialah teorganisasi, - men 
|tjiptakan satu kehidupan baru, 
jang kerapkali tidak memerlukan 
lagi kepandaian berpidato. 

Dr. Hatta adalah seorang teo 
retikus, seerang pengarane be 
sar. din seorang jane dilah'rkan 
untuk mendjadi organisator, De 
ngan perantaraannjalah dunia po 
litik di Barat mengetahui masa 
lah gerakan nasional dari rakjat 
di Asia Tenggara. Pada tahun? 
dua puluhan Hatta memimpin re 
daksi madjalah ,,Indonesia Mer 
deka” di Amsterdam. 

Dan sewaktu ,,Liga Anti-Impe- 
rialis” mengadakan kongresnja jg 
pertama di Brussel, Hatta adalah 
seorang. organisatornja- jang pen- 
ting disamping  Pandit Motilal 
Nehru dan. anaknja Jawaharlal 

Sukarno: Hatta Dwi Tang 
gai | Jan, “Saling, Tam- 
—.. bah :enambahi 
Hendak Kemangkah Republik | Indonesia 
Tanpa Hatta? — Tanja: ,,La Tribune, des 

) Nations” 
| DAJA-UPAJA dari pihak Parlemen dan pemimpin2 Indo 

nesia terkemuka tidak berhasii. Dr. Hatta, seorang tokoh jang 
1 kami untuk |berpengaruh dan berdjasa dalam perdjuangan kemerdekaan 
militer di Suf. sia « pembentukan pemerintahan republik, telah me 

letakkan djabatannja sebagai Wakil Presidefh Republik Indone 
ini petjahlah ,,Dwitungga?” jang telah hidup sela 

gas menjusun lagi perekonomian. 
Disamping itu ia harus menun- 
djukkan kesabarannja dalam be- 
runding dengan wakil partai-par 
tai politik dan dengan pihak ang 
katan perang, pada sa'at-sa'at jo 
sangat kritis bagi indonesia jang 
sehabis perang ini . ,.kekurangar 
nasi, tapi tidak kekurangan poli- 
tisi jang berkepala angin dan 
korrupt.” 

Dulu, pada tgl. '17 Oktober 
1952, tentara dari garnizun di 
Djakarta telah mengantjam ista- 
na Presiden, tapi berkat tjam- 
purtangan Hatta,, antjaman itu 
dapat dielakkan. 

Selandjutnja intervensi Hatta 
jang sabar banjak menghindar- 
kan hal-hal jang membahajakan 
bagi Republik Indonesia, serta 
mendjaga keseimbangan didalam 
negeri. 

Kini Dr. Hatta telah berhenti, 
dan hendak kemanakah Republik 
Indonesia tanpa Hatta? Demikian 
tulis Louis Gibarti dalam harian 
»La Tribune des Nations” (An- 
tara-Features). 

33 KEPALA KELUARGA 
TRANSMIGRASI UNTUK 
PULAU MAINAN KE 
SUMATERA TENGAH. 

Tanggal 25 Desember di Teluk 
Bajur (Padang) menurut rentjana 
datang dengan kapal ,,Tasman” 
33 kepala keluarga transmigran 
baru jang berasal dari Djawa Te- 
ngah (147. djiwa). 3 
Transmigran2 jang baru ini se- 

sampainja didaerah Sumatera Te- 
ngah akan ditempatkan di Pulau   Nehru, jang berpengaruh ' besar 

atas pendapat umum di Asia. 
Kenang-kenangan Hatta kepa- 

da masa ini (jang tidak lama 
lagi akan diterbitkan dalam ba- 
hasa Perantjis) dapat disamakan 
dengan ,,Denkwuertigkeiten” da 
ri Bismarck. Tulisan-tulisannja 
jang menggambarkan sedjarah ke 
bangunan rakjat Indonesia, da- 
pat disamakan dgn karangan-ka- 
rangan Bismarck tentanc fadjar 
Djermania .moderr: jang sedang 
menjiugsing.   

Hatta menjelaraskan, 
Sesudah Indonesia mergleka, 

perasaan Hatta adalah menjela- 
raskan dan  mengkoordinasikare 
tenaga2 revolusioner jang telah 
dibangkitkan dan dikobar-kobar- 
kan oleh Sukarno. Dan rupanja, 
menilik sedjarah Republik Indo- 
nesia pada tahun-tahun belaka- 
ngan ini, kemerdekaan politik se 
harusnja segera di ikuti oleh pem 
bangunan ekonomi. Dan ini me- 
rupakan satu hukum, jang dji- 
ka tidak di-indahkan, akan meng 
akibatkan satu malapetaka. 

Dan Dr. Hatta selalu beker- 
'dja keras, menghadapi kesukaran 
“kesukaran, dalam memenuhi tu- 

  
  

resam Hari 

“ nja Di 

hower dari Amerika Serikat 
.Gdihari kemudian jang tak terl 

Bunji selengkapnja dari teks 
tsb. ialah sbb.: 

Mulia menerima utjapan selamat 
ber-Hari Natal dan Tahun Baru 
jang sebesar2nja dari saja. Mari 
lah kita berdoa, agar Tuhan Js. 
Mahs Esa memberi kekuatan 
dan kebidjaksanaan kepada kita 
dalam menghadapi hari kemudi- 
an dan supaja kita berdaja-upaja 
dengn sekuat tenag, untuk mem 
pertahankan serta memperkuat 
perdimaian dunia. ae 
»Dalam hubungan ini ingin sa 

ja sampaikan penghargaan saja 
atas usaha2 damai jang tak ada 
henti2nja dari Paduka Jang Mu 
lia dalim menghadapi serta me 
njelesaikan masalah2 dunia ig. 
genting. Kita tidak lain daripada   Ja pokoknja menjatakan tidak Mn Kn suatu .carj meras, sangat gembira an 

As An mera Ou ani nayal Djepang—Amerika di Los: memberi sokongan jang sebesar 
? dapat mempertjajakan Debina Angeles ia telah: berhasil ,,mene- bearnja Babad Maanng Paduka 
Iberdjuangan. umat Islam dalam mukan” seorang gadis Depang Jane Mulis Ha 

»Kita dengan tidak sabar me 
nunggu saat untuk  menjambut 
kedatanga, Paduka Jang Muli. 
di Indonesia dihari kemudian jg 
tidak terlalu lama ini. 
Sebagai hadiah Hari Natal 

dan sebagai tand, persahabatan 
bersama ini saja sampaikan kepa 
da Paduka Jang Muli, dua buah 
buku jang berisikan reproduksi2 
dari kumpulas lukisan2 saja. | 

sSudilah Paduka Jang Mulia 
rusuhan2” tanpa  membahajakan | menerima utjapan selamat jang 
seluruh negeri. Jang menimbul- | sedalam-dalamnja dari saja dan 
kan kegelisahan adalah  pusat,| doa jang semoga Peduka Jang 
dengan mesin pemerintah jg ti- 
dak effisien serta korup, dan di- 
mana sjarat2 minimum kepimpi-| y 
nan dan kedjudjuran tidak dipe- 

Mulia sehat war'afiat dan baha 
gin serta semoga bangsa Ameri 
ka dikurniai kesedjahteraan oleh 
ang. Maha Esa”, demikian teks 

dari pesan presiden Soekarno 
nuhi. Demikian AFP (Antara). kepada Eisenhower, (UP) 

  

.Sudilah kiranja Paduka Jang 

Natal Pres. 
"akornoKpd Kiseahower 
Mengharap Kundjuagan E seahower Selakas- 

Indonesia 
PRESIDEN SOEKARNO telah mendesak presiden Eisen 

untuk mengundjungi Indonesia 
alu lama”, demikian diumumkan 

hari Rebo di Washington. Desakan ini diadjukan oleh presiden 
Soekarno dalam pesannja kepada presiden Eisenhower berke 
'paan dengan Hari Natal daa Tahun Baru 
umamkan oleh kedutaan besar Indonesia di Washington. 

jang teks-nja di- 

  

Demi Perdamal- 
an Dunia & Asia 
RRT Dan Pakistan'Per 
lu Kerdjasama Lebih 
Erat—Kata PM) Chou 

En Lai 
PERDANA MENTERI R.R.T. 

Chou En Lai pads hari Rebo me 
njatakan di Lahore (India) perlu 
nja kerdja sama jang lebih erat 
antara RRT dan Pakistan bagi 
kepentingan perdamaian di Asia 
dan dunia, 

Berbitjara dalam resepsi jang 
diselenggarakan oleh penduduk 
Lahore di-ibukota Pakistan Barat 
ni, Chou mengatakan bahwa 16 
prinsip Konperensi Bandung jang 
telah diterima baik oleh semua 
negara Asia Afrika 

sup bagi kerdja sama walaupun 
kenjataan menundjukkan bahwa 
RRI dan Pakistan mempunjai 
sistim politik jang berlainan, 

RRT dan Pakistan harus ma- 
kin erat bekerdja sam, terutama 
dilapangan industri, perniagaan 
dan kebudajaan, kata Chou, 
Chou jg telah tib, di Lahore 

pada hari Rabu pagi untuk me 
lakukan kundjungan, sewakut ke 
datangannja telih mengutjapkan 
pidato pula dimang dia menan 
daskan perlunja kedua negara 
memberikan sumbangan satu sa 
ms lainnja dalam kehidupan eko 
nomi. industri, perdagangan dan 
kebudajaan, (Antara-PTI),   

antara Jainy 
menentukan dasar umum jang tju: 

Mainan. Pulau Mainan baru? ini 
telah dikundjungi oleh Kepala 
Djawatan Transmigrasi: Pusat jg 
ikut dengan rombongan Sekretaris 
Djenderal Kementerian Sosial ke 
Sumatera Tengah. : 

Penduduk Dje 
pang (Merosot 
Untuk Pertama Kali- 

nja DolamzTehun 
1956 Ini 

MENURUT pengumuman -ke- 
menterian kesedjahteraan Dje- 
pang di Tokyo hari Kemis, per 
tambahan penduduk  Djepang 
untuk tahun ini mengalami ke- 
merosofan jang pertama kali se- 
djak berackurnja perang dunia jl. 
jaita dibawah angka 1.900.000. 
Dengan mengambil dasar statis- 
tik dalam 9 bulan jang pertama 
Gari 1956 dan perhitungan per- 
kiraan dalam 3 bulan jang ter- 
achir, diterangkan bahwa tahun 
ini ada kelahiran sebanjak 
1.660.600 atau penurunan seba- 
njak 70.000 terbanding tahun jg 
zalu. Diterangkan dalam  hubu- 
igan ini bahwa diantara 1009 
srang penduduk hanja terdapat 
:8.4 kelahiran rata-rata, dan ini 
adalah angka jang terendah di 
ganding dengan negara2 lain. 
Stvagal pendjelasan  dinjata- 

an seiandjutnja bahwa sebab2 
.#merosotan jang sangat dari ke 
ahiran itu jalah karena  adanja 
pembatasan kelahiran (birth con 

-rOl) jang agresif sesudah perang 
dunia II dan pengguguran (abor 
-Us) jang sah serta kesulitan eko- 
aomis. 

| Tentang angka kematian dite 
angkan bahwa tahun 1956 ini 

da sebanjak 700.000 menurut 
perkiraan, dan angka ini lebih 
sesar dibanding dengan tahun 
ampau. : 
Berhubung dengan kematian 

“terangkan dalam pengumuman 
ementerian kesedjahteraan tsb., 
sahwa bunuhdiri adalah sebab 
itama kematian pemuda2 ber 
imur antara 15 dan 24 tahun. 
Angka rata2 terdapat 66 dalam 
stiap 100.C00 orang berumur 
intara 20 dan 24 tahun. Dalam 
-ahun ini terdapat 22.000 orang 
Sunuh diri. : 
Yentang djumlah  seluruhnja 

penduduk Djepang diterangkan 
»ahwa pada 1 Djanuari tahun 
257 jad, ini sudah tertjatat se 
ijumlah 90.400.000 orang. (An 
'ara-UP). 

SEMENTARA pers Belanda 
telah mulai membajang-sarankan, 
bahwa peristiwa2 di Indonesia 'ini 
akan didjadikan alasan oleh Be- 
landa untuk menolak mendiskusi 
kan masalah Irian Barat di PBB. 
Hal'ini telah dinjatakan harian 
»Telegraaf” jang berpendapat, 
bahwa bagi Nederland akan men 

Suatu negara seperti Indonesia di 
Madjelis Umum PBB nanti, 

Pers dan radio Nederland me-   
    

- 

    
Dibantu' Oleh 

| Dalam" A 

Gintin 3 

bola melarikan diri dari Me 

Dalam pada itu RRI Medan 
emis. malam  menjiarkan pula 
ernjataan2 berbagai organisasi, 
itu dari Front Pemuda Indone- 

ia Sumatera Utara, PKI Suma- 
|tera Utara, Dewan Daerah PNI 
Sumatera Utara, Pemuda Demo? 
krat Sumatera Utara, SBKA Su- 
matera Utara, jang pada pokok- 
nja dengan gembira menjambut 
pelaksanaan tugas jang 'telah di- 
berikan oleh Panglima Tertinggi 
kepada Let. Kol. Djamin Gin-i 
ting. Dinjatakan pula rasa teri- 
ma kasih dan salut kepada para! 
pradjurit, bintara dan perwira 
A.P., chususnja dari TT-A jang 
'telah mendjalankan tugas tsb. 

Pada umumnja organisasi2 tsb. 
menamakan perbuatan Simbolon 
adalah perbuatan jang melanggar 
hukum dan pengchianatan terha- 
'dap tanah-air dan djiwa prokla- 
masi 17 Agustus 1945. 

Ada diantaranja jang menghen 
daki DPRD peralihan diaktifkan 
kembali, gerakan DI/TII supaja 
diberantas, kehidupan ekonomi 
dinormalkan lagi, dan segenap 
rakjat membantu Angkatan Pe- 
rang untuk mematahkan kontra- 
revolusi. 

  

Let. Kol. Djamin Ginting 
telah berikan laporan. 

Waspada” Medan mewarta- 
kan seterusnja, bahwa Kemis pa 
gi Let. Kol. Djamin Ginting ja 
telah mengambil oper kekuasaan 
di TT-I dari tangan Kol. Sim- 
bolon, telah memberikan laporan 
terachir tentang situasi di TT 
kepada Wakil P.M. Idham Cha- 
lid, sebelum jang tsb. terachir ini 
meninggalkan Medan kembali ke 
Diakarta. Idham Chalid akan me 

utan 5 
Sepasukan ) 

Affair Penjelundupannja — Natsir 
 Kedjadian Di Sumatra Utara Akan Tambah Berlar 

"KOLONEL SIMBOLON telah berhasil m elarikan diri dari kepungan 

tara jang dulu membantunja dalam mend 
dikabarkan bahwa sesudah Let. JKol. Dj 

    

   

    

     

     

   

        

   
   

   

-
 

demikian menurut keterangan jang di peroleh Antara Kemis malam Djakarta. 
dan menudja hutan2 didaerah Tapanuli dengan kesatuan 

jalan kan penjelundupan di Telak Nibung. S 
amin Ginting hari Kemis mengoper kekuz 

E TT-I dari tangan Kol Simbolon, Kemis malam acting Gubernur Sumatera Utara atas 
suatu panitia golongan tua” di Medan, meng andjurkan supaja tentara, polisi dan masja 
umumnja menghindarkan diri dari segala tindakan jang dapat menimba 
katakannja, bahwa tidak ada pertikaian jg tidak dapat diselesaikan. 

kechawatiran keadaan Sumatera 
Utara akan herlaruplarut: 

-. Ditegaskannja lebih djauh, bhw 
situasi di Sumatera Utara: dan Su 
matera Tengah itu bukan soal 
Simbolon, bukan soal Achmad 
Husein, tetapi soalnja ialah dapat 
tidaknja desintegrasi jang sudah 
mengantjam itu diatasi. 

Moh. Natsir berpendapat, bah 
wa soal tsb. tidak bisa diatasi 
banja dengan djala, juridis-for- 
mil dan administratif jang nor- 
mal sadia, karena keafaannja ti 
dak normal. Moh. Natsir akan 
bergembira . djika  penilaiannja 
ini salah, tapi ia 'merasa, bahwa 
sambarannja itu tidak begitu sa 
lah. 

Moh. Natsir berpendapat, bah 
wa jang perlu ialah adanja suatu 
staatsmanschap jane bisa mentie 
gah petjah-belak 'dan partai2 ha 
rus mampu membatasi  dirinja 
serta melihat soal ini pada pro 
porsi sebenarnja jang lebih besar 
dari pada apa iang sebahagian   orang menilainja. 
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'erste D 

terus 

an pertempu 

Mengenai hasil pembiti: 
Prawoto. bersama Fakih Usi 
dengan pemimpi artai2 P 
rintah dan pembitjaraan Dr. 
kiman dengan Presiden Sot 
no dan dengan Drs. Hatta. 
sir mengharapkan idee Masi 
dapat diterima dan sampai 
rang i, sedang menunggu pe 
pat. partai2 Pemerintah. 

Ditegaskan, - bahwa 
Masjumi bukanlah membu , 
kabinet semata-mata tetapi 
“jari djalan keluar dengan 
ma-sama mengembalikan 
daat kabinet " kepada Pri 
dan kemudian menghimpun 
naga dag pikiran bersama: 
dengan. tidak "usah mentja 
siapa jang salah. Dal : 
seperti sekarang ini diang, 
tidak perlu: partai-partai n 
tiingkan @ntagonisme 'jang 
akan mempersulit pembenti 
kabinet baru sadja. 

Seperti telah dikabarkan 
siumi menginginkan suatu 
pal zakenkabinet denga 
sebagai Perdana Tn : 

  

  

Melalui Hukum 

Sumatra Selatan ce 

  

yan Susu     njampaikan laporan ini kepada 
pemerintah. 

Natsir malohan chawatir. 
Sementara itu atas pertanjaan 

,Antara”  mensenai nenroperan 
komando TT. I oleh Let. Kol 
Diamin Ginting. ketua umum 
Masiumi Moh Natsir, meneranp 
kan: ,,Barangkali ada jang mens 
anegap kedjadian terachir itu se- 
bagai suatu tanda permulaan ve- 
nielesaian, tetapi saia tidak dapat 
mengikuti pikiran demikian, djus 
iru kedjadian itu menimbulkan 

  

Ingrid Bergman 
Bintang Terbaik 
PERHIMPUNAN Kritik Film 

New York pada hari Rebo telah 
menundjuk bintang film kelahiran 
Swedia Ingrid Bergman sebagai 
pemain film wanita terbaik tahun 
1956 karena peranannja dalam 
film ,,Anastania”. 

Film Italia ,La Strada” telah 
terpilih sebagai film luar negeri 
jang terbaik. Hadiah lainnja di- 
berikan kepada film ,,/Mengeli- 
iingi Dunia dalam 89 hari”, 

TUGU PERINGATAN BAGI 
SERDADU2 AUSTRALIA 

DI PORT SAID DI 
HANTJURKAN. 

dan Ii. 
Sekretaris?nja terdiri dari M. 

Rasjad Nawawi, Isman Ltd dan 
Zainal Abidin Ning, Bendahara 
bendahara Dr. Husin. Anwar 
Sastrodiningrat dan Achmad: Za 
elani. Pembantu2 Abdulrezak, 
Major TNI M. Jusuf, Komisaris 
Polisi M. Hasjim Pangeran Tiik 
Mat (Persatuan Adat), A. Arivin, 
M. Hasan, M. Harun, A”Wahit 
dan R.A. Basjid. Penerangan A. 
M. Thalib dan Ac Bawaihy. 
Pembentukan Panitya ini dila 

kukan dirumah Residen Palm 
bang dalam suatu rapat tan 
25-12 malam. Kemis pagi ts 
mengadakan pertemuan jang ber 
sifat luas di Balai Pertemuan Ko 
ta Besar Palembang. 

Sepandjang hukum dan 
demokrasi. 

Dari kalangan panitya itu di- 
dapat keterangan, bahwa Pani- 
tya ini akan bergerak sepandjang 
hukum dan demokrasi, artinja ti 
dak akan bekerdja diluar batas2 
hukum jang berlaku sekarang. 
Tugas panitya ialah untuk menja 
lurkan berbagai keinginan dan ke 
hendak masjarakat jang berane- 
ka ragam di Sumatera Selatan s2 
hingga mentjapai maksudnja, te 
rutama dilapangan  pembangu- 
nan. 

Seperti telah diberitakan Pe- 
merintah Daerah pada hari-hari 
achir ini telah mengambil berba 
gai tindakan tegas. jang diang- 
gap akan dapat memberikan ke 
puasan kepada kehendak masja- 
rakat untuk mentjapai perbaikan 

      

2,
 

    

  
Masa rakjat jang sangat besar 

sada hari Selasa berusaha meng- 

hantjurkan tugu peringatan bagi 

srdadu2 Australia dan New Zea | 

and didaerah pantai dikota Port | 
Said. 

Ekor perunggu dari kuda ditu 
tu peringatan itu telah di peng- 
Tak 

Surat kabar, ,,Al Akhbar”, me 

ygatakan, bahwa seljumlah besar 

#namit akan dipergunakan utk. 

nenghantiurkan patung itu pada 
hari Kamis. 

perbaikan dengan segera. 
(Antara) 

1025 ORANG DJEPANG KEM 
BALI DARI UNI SOVJET. 
Kapal pengangkut orang2 jg 

kembali ketanah air ,,Koan Ma- 
ru” (7077 ton) setelah persetu- 
djuan Djepang — Uni Sovjet te 
lah kembali ke Maizuru pelabu- 
an dibagian barat Djepang dari 
Siberia dengan membawa 1025 
orang Diepang. 

Kabarnja ini merupakan pemu 
langan besar?2an jang terachir da 

ri Uni Sovjet, 
  

laku 

kira2 pukul 11.60. 

Menteri Sudibyo selandjutnja 
menerangkan, bahwa menurut 
berita2 jang diperolehnja dari Me 
dan, komandan KMKB Medan 
berdasarkan penetapan presiden 
no. 200 tgl. 24 Desember jang 
lalu (pernjataan keadaan perang 
dan darurat perang diwilajah Ta 
panuli dan Sumatera Timur), te- 
lah mengambil langkah2 ke- 
amanan, sebagai kelandjutan dari 
pada pengoperan komando oleh 
let. kol. Djamin Ginting. 

Pada hari Kemis siang diterima 
pula berita dari Medan, bahwa 
acting gubernur Sumatera Utara, 
St. Kumala Pontas hari Kemis 
siang telah mengadakan rapat   

— 

Belanda Akan" Tola 

djadi sulit untuk berdiskusi dgn! 

dengan djawatan2 ,,vertikal” jang 

3 

kali kepada kedjadian2 jg achir2g bertindak sebagai satu kesatuan. 
ini di Indonesia. Sebagian besar|Pun soal korapsi disinggungnja 
dari surat2 kabar memuat berita2 | sula. 
tentang kedjadian2 itu dengan 
kepala2 besar. | 

Harian ,,Nieuwe Rotterdamse 
Courant” menjatakan dalam ske- 
mentarnja, bahwa proses desinte 
grasi di Indonesia tetap berdja- 
lan terus. Harian ini seandiutnja 
menundjukkan, bahwa tentara 

(Indonesia karena terdiri dari ba- 
Gian2 jang berlain-lainan asal 

naruh perhatian jang besar se-|dan sifatnja tidak pernah dapat 

| k Bitjara- 
kan Soal Irian Di PBB? 

Peraturan' Jg Dikeluar- 
kan Simbolon Tidak Ber 

Lagi 
MENTERI PENERANGAN Sudibyo hari Kemis malam 

menerangkan, bahwa pangiima TT 1 jang baru, it. kol. Djamin 'nja masih tetap ditempat mas 

Ginting sudah mengambil tindakan2 kearah normalisasi hubu masing. Baru sesudah masinis 
ngan antara Sumatera Utara dengan Pusat. Menteri penera- 
ngan menjatakan, bahwa berita tentang pengambilan oper ko 
mando atas TT J oleh If. kol. Djamin Ginting dari tangan kolo 

nel M. Simbolon, telah diterima olehnja pada hari Kemis siang 

ada di Sumatera Utara berkenaan 
dengan maklumat jang telah di- 
keluarkan oleh let. kol. Djamin 
Sinting untuk memulihkan kem- 
bali hubungan dengan Pusat. 

Menurut menteri penerangan 
beberapa organisasi2 di Sumatera 
Utara telah menjatakan berdiri 
dibelakang let. kol. Djamin Gin 
ting. 

Pada achirnja menteri penera- 
ngan Sudibyo menerangkan, bhw 
dengan pengoperan komando oleh 
let. kol. Djamin Ginting jg telah 
memulihkan kembali hubungan 
dengan Pusat itu, maka segala 
peraturan2 jang pernah diadakan 
oleh kolonel Simbolon mulai tgl. 
27 Desember dibatalkan. 

Penjaluran Kehendal 
Masjarakat Sam. 
KinijTelah Dibentuk Suatu Badan Chur 
Untuk- Membawa Kepuasan Bagi Rakjat | 

UNTUK MENAMPUNG keinginan2 akan perbaika 

hidup dalam masjarakat, di Palembang telah dibentuk s 

badan jang bernama Panitya Penjaluran Kehendak Masi: 

& 

siden), M. AH Amin (Wali Kota Palembang), Siddik A 

(Ketua DPRO Peralihan) masing2 sebagai ketua, wakil | 

   

rena demonstrasi orang2 ba 

    

   

           

  

        
    

Jang Demokratis 

1 

nan pengurus H.M. Hosen 

Mogok Mak 

Di Tokio 

       
     

   

  

     

     

    
   

    

   
   
    

   
   
   

  

   

     

    
   
    

  

     

      

    
   
    

  

     

   

    

     

  

    

  

   

    
   
    

    

   
   
     

    

    

   

   

   

mis pagi menjuruh ,pul 
erang mahasiswa Djep 
.jatuh sakit ketika se 
cengadakan demonstrasi, 
3akan dimuka gedung kedi 
besar Uni Sovjet di. Toki 
gai protes terhadap teri 
Uni Sovjet di Hongaria. 

Seperti- telah diwartakan 
monstrasi itu mulai dia 
da malam Kemis oleh 
Liga Simpati Rakjat Hong: 
dibentuk oleh mahasiswa2 
beberapa universitas di Te 

Ketiga: mahasiswa tsb. 
sakit ketika suhu tjuatja 
pada malam Kemis itu t 
berapa deradjat. Djuru bit 
ga tsb. sementara itu 
kan bahwa 17 orang ms 
telah mulai mengadakan 
gokan tsb. dengan berdi: 
lari sebuah kemah ketjil jar 
reka dirikan ditanah kosong 

kat gedung kedutaan besar ' 
jet. Ia menerangkan djuga bahy 
3 orang mahasiswa jang 
sakit itu sudah diganti 
orang2 tjadangan, Djurul 
ini selandjutnja mengataka 
wa demonstrasi tidak mak: 
akan dilandjutkan untuk w 
tak terbatas dengan akan 
kannja pemeriksaan badar 
diri 17. orang mahasiswa 
demonstrasi itu pada tang: 
Desember jad. (Antara-Rew 

  

mei 

SEORANG pembatja di 
menulis, bahwa hari Rebo 
kereta-api tjepat jang berangk 
Cari Solo Balapan telah d: 
agak terlambat di Jogja. 
saat berangkat dari Solo B: 
Gjam 05.30, maka ketika is 
berangkat diberikan, ternjata 
nja lokomotipnja sadja jang 
gerak madju, sedang kereta2 

  
lihat bendera merah, 
berhenti dan berdjalan mu 
kembali k.l. sedjauh 114 km. 
surut pemeriksaan, ternjata 
buffer penjambung antara 
motip dan kereta berikutnja te 
putus, , 

i Ek . 
.SEDJUMLAH 400 orang 

gro dikota Birmingham (A 
ka) telah memutuskan malam 

diskriminasi rasial dengan m 
duki tempat2 duduk dalam 
kota jang hanja disediakan 
orang2 kulit putih. Kepute 
diambil dalam suatu rapat 
ma mereka pada malam, K 
Semeritara itu dikota ber 
nja, seperti di ibukot& negara 
gian Florida (Miami), D 
kota pradja telah memutu 
utk menghentikan bis2 kota 

Negro itu. 
Dikabarkan, demonstrasi itu | 

lakukan setelah 21 orang ( 
ditangkap karena menempati 
pat2 duduk dalam bis2 kota 
hanja disediakan bagi orang 
lit putih. 

KAPAL ,,LIBERAL” Dit 
HAN DIPELABUTAN 

SAMARINDA. ) 
Sebuah kapal asing berkeban   

Selandjutnja .,NRC” berpenda 
pat, bahwa  perhstian Presiden 
Soekarno kepada hasil2 tang ditja 
pai oleh negara2 Eropa Timur 
djuga mengakibatkan reaksi-reak- 
si dikalangan2 Islam, jang diper 
hebat pula oleh kedjadian2 di 
Hongaria. Demikian ,,Antara” 
Amsterdam, 4 

Imarinda ialah N.V, Borsumy, 

     
      

     

    

    

an Panama jang“datang dari 
,rawak, menurut keterangan 
jang diperoleh ,,Antara” 
tgl. 27 Nopember: jang lalu 
ditahan diperairan Mahakam 
rena tidak mempunjai surat 
bagaimana lazimnja kapal? « 
jang masuk perairan Indon 

Kapal tersebut kabarnja 
memuat ribuan ton besi tua un 
diekspor ke Djepang” dan @: 
schap perkapalan tersebut di 

sed 
te



   

     

     

          
   

    

mg TEAN Sana « VICTOR MA 
SEN TILANEY » MICHAEL WILOING 

BELLA DARYI PETER USTINOW 
PUN and FOMUNG PUROOM 
ng bag “Tas Eayotiaa” 

BE REK” Seng 23 (seg, g Aoa 
"EXTRA: SABEN SORE dj. un) F 

Bi » BESOK PAGI ,, 11.00. 
14 (Wi Aan : 

“ Leslie Caron — M. 
G« VTHE GLASS Ti Sia 

w (M.GMs Color ) 

  

  

  

    

    
     
   
   
    

    
     

     
   

    
   

          

       

   
   
    
    
   

    

   
   

   

    

      

    

    
   

    

      

  

   
    
    

    

      
   
   
   
    

     
    

   

     

   
   

     
    

          

     

  

   

    

     

    

    
    

      

   
    

  

     

  

   

  

    

  

   

    

    

   

     

1 ab UX” 5700 7) 
"EKTRA: Siber Sore di. 3.00 

22 Saptu Pagi “ » 11.00 ai 

  

9g Crosby — eos 1 

O'Connor — Mitzi Gaynor 
sANYTHING G GOES” 

| Vista Vision ( Technicolor) 

Lini MALAM PENGHABISAN: 
RIS” 5.7. (13 bh) 
Redarave — Sheile Sim 

NIGHT MY 
NUMBER CAME UP” 

ROYAL” 46399. (17 th) 
1 MALAM PENGABISAN 
INDRA" 4.30-7.902.30 

“Film Dip. Tekst Ind./Ing. 
 ,SEVEN SAMURAP 

  

  

  

  

  

(I MALAM PENGHABISAN: 
ROXY” 4.30-7.-9.30 (17 th) 

yanthimala — B. Bhushan Anak bamdaai korban, - binasa 
m India ala 2 an tersiksa karena 

ekst Indonesia. ” L A enak bapa durhaka da muda! 
MALAM PENGHABISAN: Mungkinkah Bapak bersalah ! 

DJAGALAN” 57-95 Sebuah film Indonesia terbaru 
Fil 5 Dip. bhs. Kuo Yu (seg. um) | dengan tjerita jang realistis! 

»SUN GO KUNG” 
4 Nao.,THIAN KUNG” 

  

an AA LSI 

  
  

Haru Terima: 

1“ LANA LOBELL Holiday Fashion Fiesta 
Na PEJLES: IK KAN HANDWERKEN 

Membuat ICE CREAM — COCKTAIL — 
PUDDING TANPA LISTRIK - TANPA 'PU- 
TER - TANPA GURU. 

KG oke Baku ,,Gler'ions" 
SIDODADI 3 — TEL. SMG. 1697 

  

  

Atau perobahan hawa sda sebab utama dari berdfangkitnja 
INFLUENZA, jaitu penjakit panas dengan batuk pilek. 
Penjakit ini dapat diderita 2 sampai 3 minggu dan ini betula 

jah. Kuman? influenza sangat djahat, dan mudah menular 
Geri hidung atau mulut. 

|. Yandas dari penjakit Ini jalahs 
| Badan berasa domem, kepaln pusing dan sakit, pilek, batuk?, 

| enggorokau kering, urat sakit, badan berasa tidak enak, 

Ia lemas dan tjapai, dan panas badan naik turun. 

| “Tapi djangan kuatir 
CN INFELUEN7ZA TABLET 

membrantas penjakit ini dengan djitu dalam be- 

perapa hari. Kemandjurannja ini obat sunggih mengherankan, 

karena buatannja ini obat sangat sempurna. Orang dewasa 

stau kanak boleh minum ini obat dengan tidak ada bahajanja, 

PIM INFLUENZA TARI ET 

harus tersedia Antam Tumah atsu waktu bepergian. 

Harga satu tube 20 tablet. 

Basu Seluruh Indonesia: 

'N.V. DEWASA TRADING & IND. cov. LTD. 

akarta Djl. Kopi No. 1, Tilp. Kota 64. 

2 tan Tae. X0. 63, Tilp. SM. 31749. 
Blakang Pendjara 5, Tilp. 2764. 

Bet) /Tambiong 17, Tilp. 3959. 

Lji. Parit Lerat 18, Tilp, 382. 

Rn Ts. 

Ia mw Ng
 

5 5 wa
 

uu Gan, KASRIEKEN N.V», SURABAIA 

  
  

Ne K7 INI MALAM D.M.B. 3 00 7.69 9.60 (Seg. umur) 
| Extra: Ini Sore 3.00/Besok Tn 11.09. (WIDESCREEN) 

    
j STARRING THE, 

MUKA GIRI (SIK CAN MAL WEDING 
« KEENAN WYNN - ESTELLE WINWOOD 
ELGA LANCHESTER - TA JONES 

, Bolak romance musical dari. M.G.M. jang hebat! 

"LUX X7 INI MALAM D.M.B, S007.00 500 (7 ih.) 
Extra: : SABAN SORE gjam 3.04 dan BESOK PAGI djam Jl, 09 

Tan NA Pe UANOR 
“PAI HARRIS 

.... 

  

  

  

Paramount 

presents 

Wasit mod Lyrics Dg 

COLE PORTER “ROBERT EME TT DOLAN "ROBERT RT LEWS 
Musical Numbers Stapes by Nick Castle - Jeanmaire batlet ang Y Get A Koci Out Of You” Stapod by Roland Pw 

Seruan Story ang Screen Pley ey SIDNEY GHELDON : Feor ita Ptoy by Gray Beton ang 
P8 Wodehormg iNevines by Howard Lindany and Makasi Croutah « Mew Sanga by Sersiny Cuhn ang emas Yan Havtat 

: 00101 By 
TECHNICOLOR 

“NSTAYSIOR 

       

  

& kalongan, 

     buat orang jang bekerd anik 
Alasan penalia Badan lekas tjapai, | 
makan ta jur, sering Aa 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut 
semutan, Mata kurang terang, penjakit | 

| pikiran (senewen),- sakit pinggang, djan 
tung berdebar2. 

Buat ita?kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC 1 Tanggung 
100 pCt. berhasil. 
Harga per biota Leto MN AN Ann. Rp ai 

sSPOWDER ADJA1B” 
Eczeem, kadas, kudis adalah 

 penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 

nja segala" matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang | 
berbahaja dapat disapu bersih | 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dil. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 
Allah dgn, Powder Adjaib 
akan baik kembali seperti 

biasa. Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.25,— Bisa kirim seluruh 
Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

Ratunja segala Semir Rambut Hitam 

DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar Rp. 15,— 
Harga per botol kefjil Rp. 10,— 

  

mewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pCt. 
Tidak ada bandingan diseluruh Dunia. 

    

  

  DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol besar 

  

    
Rp.135,— : 

Harga per botol ketjil an anipar by 

Rp. 10— MOHAMED SADIK Dik DIOHRI 
KEPRABON-KULOM IS/ D.SOL. 

  

SEMIR RAMBUT HITAM 
Bing per pak Rp. 7,50 

SEKALI MU- 
DA AWET 
MUDA. 

ALLA ZOR 
PIL KERAS. 
Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 
jang kurang 
tenaga. Ba- 
dan lemah. 
Lemah sjah- 
wat  (impo- 

OBAT KRITING Rambut tentie, Sexue- 
Harga 1 botel Rp. 15,— le Zwakte). 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weaknecc, Lost Man- 
hood, Nervousness, Build Blood, Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Sekam. 
Penjakit ini timbul karena rusaknja achlak (moreel) diwaktu 
mudanja, ter 

ALLA FOR PIL KERAS 
. Harga per doos Rp. 30,— 

    

     
         

  

MOH, SADIK Towai 
Oji. Teuku Umar 9 

-SOLO- 
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Manufactured by: 
WORLD KNOWN PROF. MS. COLLER Singapore 

Sole Agent Moh. Sadik Johri. 
Djl. Teuku Umar 15/5D Keprabon kulon Solo. 

Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah ongkos 1095. Kirim uang 
lebih dulu. 

Semua AgenZ harga sama. 

marang: Yoko Obai Singapore dan Toko Obat Shanghai, Pasar 
Djohar Semarang, Universal Stores, Bodjong 6B Semarang: Pooran 

Sporting Coy, Pontjol 40 Semarang: Toko Hien, Bodjong 25 Se- 
marang, Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114 Magelang: K.A. Mo- 
bamed Yasia, Djl. Kepatihan 23 Pekalongan, Toko Jilani, Djl. 
Nusantara 112 Makasar, Toko Minang, Padangpandjang Sumatra- 
tengah: Salon de Beante Ladis, Gadjahmada 114 Solo, Toko El- 
peco, Slamet Rijadi 73c Solo, Toko Abdulrachman, Slamet Rijadi 
25 Solos Toko Murni, Slamet Rijadi 54 Solo: Muh. Amin, Tjokro- 

negaran 93 Solo, Toko Suez Badar Alkatiri, Selompretan 129 Solo, 
Muh. Bin Abullah, R h-makan Asia India, Karanggetas Tjire- 
bon, 2umah-obat Tek An Tong, Petjinan 81 Jogja: Toko-obat 
Eng Njan Ho, Petjinan 75 Jogja, Toko Sinarbaru, Djl. Station 5 
Purwodadi, Toko Viarah, Djl. Raja 65 Magetan: B. Piar, Pasar 
lundjungan Stand 81-82 Surabaja: Toko Istimewa, Djl. Modio- 
pahit 28 Modjokertos Eng Thay Kongsi, Keplekan Kidul 157 Pes 

Toko Djamu Tjap Djago, Djl. Keplekan 2?4A Peka- 
longan! Agen Besar buat seluruh Djawa Barat TOKO INTAN 
BIDURI, Pasar Baru No. 42 Bandung. 

T.FANtO OPEL KAPITAN RED S7. eka Na Rp. 200.000,— 
|Speda Motor NORTON 500cc (ES2)............ 3. 190:000,-— 

348 hadiah Iain' indah2 seharga... .. ii. s5» "130:000,—- 

  

“RADIO? Tas 
yoo BIN 356 U: 

Mn 30 Watt! 

an “Bugitp..l) 350, 

As KARO) mes ! 

   
   

  

   
  

NDAH ! SUARA MENGAGUMKEN! 

Ak oten DEALER: 

AD “4 .OMBGA” 
Djl: Mataram (Kr. Turie) 

No. 584, Tilp. No, 1937 

Kan AOA 
RA LL SE LL LL LL TE EK 

7 UNDIAN MANA PALING LAKU?? 

  

    TENTU: UND. BAR. J. HARI IBU!!! 

BEA ah Dab as agan Sa 

    

   di 3 

    
     Maja La. 

“ Ps 

    

——— HADIAH UTAMA 

TARIK: 15 DJANUARI 1957 

Giman pergi bertamasja 

dengan bibik, ibu dan ajah, 

    
Giman merasa tjapai, selalu ter- 

tinggal diwaktk merfdaki gunung. 

  Notaris SIE KHWAN DJIOE — DJAKARTA 
l KEMBAR Rp. 5,— datang ambil sendiri dengan bawa ini iklan: 

kalau per pos tambah Rp. 1,75   
»Powder Adjaib”. Obat ini | 
luar biasa mandjurnja. Da- | 
lam tempo jang 'sesingkat2- | 

Semir ini adalah pendapatan baru isti- | 

Depot Obat A-A, Gg. Pinggir 9 Se- 

MAKAM KMK MN MMA 

  

"DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5.-7.-9,- 17th.) 
Sik Hwi — Pao Fang ,, » Pakai Tekst 
Liu Loan — Chang Cl'en MING FEPON Indonesia. 
”The Great Wall” mempersembahkan sebuah film Tiongkok jang 
paling baru dengan tjerita drama jang sangat mengharukan ! 
  

70th Century Fox presents DARRYL F, ZANUCK'S INI MALAM 
D.M.B. TB u "GR A ND” bang Nana MP TIA 0IRLO NP aga pang HM Hat "Gahar Sai 2.15 | Fa Ha 

Extra: 
Besok Pagi 11.69 
Grand — 'Grion 
(untuk 17 th) - 

Tjerita penuh luapan nafsu... ...... 
masalah:-Tudup. “0 dak kan 
raksasa! 

(BERHUBUNG PANDJANGNJA FILM, HARAP DATANG 
SIANGAN! y 

PERHATIAN : Kartu-bebas. untuk ini film tidak berlaku. 

     padat dengan pemetjahan 
sebuah fiim bersedjarah jang paling 

  

INDRA? BESOK MALAM PREMIERE : 5.00 7.15 9.30 G d7t th) 

SEDIKIT HARI DJUGA BERBARENG: “ROYAL” 

BHAGWAN “ MAHIPAL sg pi 3 TA ». Film India 
SEYAMA 3HEIKH CHILLI ekst Indon. 

Sebuah film India terbaru dengan tjerita jang menakdjubkan ! 
MEME PEMANASAN PARA LO AL Pama LA 

Bantulah P.M.I. 

  

  

  

    tang terbesar dalam sebuah film musical jang mentereng ! 

     
  

CV. Lie Hok Tan Bandung 
Dj. “Asia-Afrik 0 — Kotakpos 223 

Persediahan berwates! —« Lekas pesen / beli!! 
sator ap oa Kan IBU 

   

    
UNTUK WANITA & 

Obat Kuat Extra 
AMIROSOL, DAN (SEXUAL RADAR) 

Spesial untuk orang lelaki. Ep 
Bisa sembuhkan rupa-rupa penjakit seperti : ti 

Sakit Jirian, Urat sjaraf, Rheumatiek, Malas bekerdija, Piki- 
ran terganggu, Hati berdebar2, Kurang darah, Sakit pinggang, 
Pusing kepala, Lekas marah, Masih TA rambut lekas putih, 

    

dan tambah darah. & 
AWAS larangan makan ini obat Sara $ 

- jang hamil. 

Ktbso AMIROSOL MERE SIR SA Rp. 25, — 
Harga SEXUAL RADAR ....... AA 

IMPOTINT TABLET buat orang Lelaki Jaga R 
AMIROSOL ... Sak 
AMIRODOL untuk sakit keputihan Bekti) Sara 
AMIRO OLIE PER chusus untuk kepentingan 
nang Tele AAN Ae Ek 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul (djeras 
wat) Tag bikin bersih muka 

K ITINGKAN BNI Bean Ann 
BATUK (Amiro Siroop) 

Ongkos | irim 154, 
Terbikin oleh:. - st 

KUSUMOJUDAN 98 — SOLO 
ZONDER OPERATIE 

Tanggung bisa bikin baik, Sakit Ambeien (wasir), orang tle-taki 
»mati-angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik 
garansi boleh Tn di Kami punja rumah, ongkos2 boleh Ban 
damai, 

  
    

  AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta, 
KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang, 
HOK AN Patjinan, Magelang. i 
ENG TAY HOO 5 Pekodjan 101, Semarang. i Toko Obat ENG TJE HOO Dil. Nanking 17, Madiun. ' 
Toko TJAP KENDI Klaten. : 

t 
Toko RADJA BALI 
Toko Obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
EMANAT ALI Pasar Pagi 30, Tegal. 

| Toko Obat ENG NJAN HO Petfjinan 75, Jogja. 
Taat ENG TAY HOO Petjinan 58, 

Dil. Kaju Tangan, Malang. j 
Dii. Pemotongan 9, Salatiga, ' 
Bodjong 6 B, Semarang. 

Kepatihan, Pekalohi 
TEK AN TONG Petjinan 81, Jog Ba 
Toko BALDIUIN Dil. Kepatihan 105 Pekalongan. 

Aa   
IMA LAGI MODEL BARU 
isa Hhat di ETALAGE kami. 

AAA PPPA PPP POR 
€ 

p 2. : 

H 1 Mi | ari Minggu..... 
MAN LL NN IL LL LA 

Besok tg. 390 Des. 

hari Minggu j.a.d. 

DIBUKA SETENGAH HARI. 
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PERSEDIAAN LENGKAP... 

HARGA2NJA TANPA KOMENTAR 

    

CU UN ea ai Di gih 0 
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ntar sambil menikmati 

» roti berlapis Blue Band. 

          

    

        

   

    

   

      

Giman mendjadi segar dan tjekat kem- 

bali, dengan tak sabar terus mendaki. 

Berkat usaha Bibikku 

  

  

      

  

      

  

      

   

   
   

      

   
   

      

  

   
   

     
    

   
    

    

    
    

  
  

  
  

BESOK MALAM 

PREMIERE! 

2 R Oo xXx 17 

4.15 - 6.45 -9.15 Ka Pen , 
| d danur ITO) MEA 

Sebuah film colesa! 

dgn. persembahan? 

jang menadjubkan 

Maan BN penuh dgn 

ketegangan, keheba- 

tan, perkelahian, ta- 

Kktarian, njanjiZan jg 

merdu dan perijin- 

    

  

  

  

  
  

    

  

  

   

  

    

  

ARE NO TIRE MARKS 
TO SHOW HE CAME toy Rogers 

No, 3L 

— Palmer masuk teror 
dow — tetapi tidak cda 
telah keluar! 
— Didalam terowongan itu tidak ad, 
njikan jeep atau satelit itu,   Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/M1/A/171. 

     

  

OLD RAILROAO TUNNEL, TWO-) SIDE TO HIDE JEEP AND 
SHADOW---BUT THERE Pt 

  

      101 alan k 
Kaban bekas ban jang menundjukkan 

B “8 DJONG 2 53 taan jang mendebar EMARANG. La Dati ! 3 
Setau bole te hh X 

1 

PALMER DRONE ITO THAT N THERE IS NO PLACE IN. NI LG COULD aa      

  
     

  

STOLEN NY Iis SerRATtcHep 
IN PLACES! 

Se       
ihat rel ini Karat 

sak dibeberapa tempat! 
— Benar katamu! Apakah ini 
artinja? 

     a api tua itu, Two-Sha nja 
dia 

ru 

tempat untuk menjembu 
kawan Roy! 

$ 1 
adas alan Uda EN Si EU JGA 

   

  

          

  

      

  

PALMER'S 

ON THE RA 
SOMETHING WITH 

METAL WHEELS! 

AND FIND Out, 
FRIEND Rovb 

    

      

     
   

   

  

ni Tapa berarti, kalau 
mer telah mengendarai icepnja 
diatas rel dengan mengguna 
kan roda besi! 
— Kalau begitu marilah kitg iku 
ti 1&l ini dan kita usut lebih dan 
diul, Roy! 3


