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  si India Cs. Me- 
ngenai Irian Diterima 
Dengan Suara 34 Lawan 14 Dan 10 Ab- 
stain— Indonesia Sendiri Djuga Abstain 
mi — Indonesia Tidak Desak Supaja 
k88 Terhadap Usul Resolusinja Di 
EN Adakan Pemungutan Suara 

Pokok Isi Resolusi India: Mendesak Indonesia 
Dan Belanda Supaja Mengusahakan Penje- 
lesaian Selaras Dengan Dasar2 Piagam PBB 

Resolu        5 . 5 g . $ 66 M - .. 3 »Kabut Rahasia“ Meliputi Soal Mu: 
lai”Mletiknja Api Di Ged tar, Mietiknja Api Di Gedung Papak 

| |Seorang Jg Ditahan Guna Didengar Keterangannja Mela- 
rikan Diri—Sesudah 60 Djam Api Belum Djuga Padam— 

Pewadam Api Tidak Lagi Memberi Air Tetapi 
| Tetap Terus Berdjaga 

: en Oleh: Wartawan Sendiri 
: MYSTERJI TERBAKARNJA gedung Papak memang merupakan masalah jang sukar untuk -kdipetjahkan. Berita2 d'luaran den an bersimpang siurnja, hingga susah untuk diambil kesimpu- Ian, guna dapat didjadikan »Star ting point” penjelidikan jang akan membawa kedjernihan dalam '.|soal ini. Memang mula2 ada jang mengabarkan, bahwa hal ini ter djadi akibat kortsluiting, Ini pun |pmungkin. Tapi kalau dilihat dari tjepatnja api mendjalar, jang menurut keterangan beberapa orang Fiang mengetahui pada hari Ming gu djam 01,30, djadi kurang Je ' bih setengah djam setelah me- .miletiknja api jang pertama itu, pun ”sebab2 korfsluiting” ini tak dapat diterima begitu sadja. 

   

      

      

    

    
    

         

     
     
      

        
         

     

   
HARI SELASA PANITIA Politik PBB menerima baik usul 

resolusi 8 negara, (beritanja harap lihat halaman II) jang berisi 
pengharapan, supa': 'ndonesia dan Nederland meneruskan usaha 
mereka guna menje “ikan pertentangan mengenai Irian Barat. e 3 sa St Ha “Usul resolusi itu diterima dengan suara 34 lawan 14 dan TO ab- : | Pa an Na stain. Demikian dikawatkan wartawan ,,Antara” dari gedung PBB. | Di Munchen baru-baru ini telah diadakan demonstrasi jang mene Sesudah dilakukan pemungutan suara, delegasi Indonesia mene- persendjataan kembali rangkan kepada Panit'a, bahwa Indonesia tidak akan mendesak dari fihak polisi, 
supaja dilakukan pemungutan suara terhadap usul resolusi Indo- 
nesia. Sebagai diketahui, usul Indonesia tsb. menghendaki, supaja 

       

   

  

f Sebao harus diingat, bahwa api 
jang memletik ak.bat kortsluiting 

ini, menuru, keterangan seorang 
“ahli: dim hal2 Iistlik, tak akan da- 
pat mendjalar begitu tjepat. Selain 
api korisluiting itu tak begitu be- 
Sar, pun karena api iiu terbung- 

"hkus dalam buis (pipa) isolasi. 
Lagi pula bahan2 bangunan ge- 

dung Papak terdiri dari bahan2 

Seorang dilepaskan. 
Hanja dapat ditambahkan, bahwa | 

salah seorang jang ditahan guna di- | 
dengar keterangannja dulu, hari Se- 
lasa telah dilepaskan, karena tak ada 
alasan2 lebih djauh untuk menahan- 
nja. Orang jang dilepaskan ini pada | 
waktu 'terdjadinja kebakaran keda- : 
patan berada didekat gedung Papak. | 
Seterusnja dapat dikabarkan pula, 
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Sistim Templer 

Dilakukan Lagi Di 
Malaya 

nang 
Djerman. Guna menghadapi tindakan penghalauan 
para demonstran berkendaraan truck-truck 

    

  

     Hari Senen malam. jang baru lalu 
duta-besar R.R.T. di Indonesia, Hu- 

ang Cheng telah menjerahkan surat- 

surat kepertjajaannja kepada presi- 

  
10.000 ORANG penduduk 4 Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan mengenai jang kuat dan tak begitu mudah bahwa seorang pegawai Knt. Guber- ' 

   

Irian Barat dibawah supervisi PBB. 

3 
Desakan Pemu- 

da Nasional 
Bersihkan Negara Dari 
Pengatjau2 Asing Dan 

Resolusi jang diterima itu di 
kemukakan oleh India, Costarica, 

| Cuba, Eguador, El Salvador, Sy- 
ria, Jugoslayia dan Argentina, 
pokok isinia, mendesak kenada 
kedua pemerintah, guna mengu- 
sahakan penjelesaian selaras dng. 
dasar2 Piagam PBB. Kedua pihak 
diminta untuk melaporkan  per- 

Dim Men 

Pemerentah Diduga 
Pasti Akan Menang | 

ghadapi Mosi Tidak Pertjaja| 
Dari Jusuf Wibisono--Perimbangan 
Suara Sekarang Setidaknja Sa : 

terbakar mendjalarkan api. 
| han, hari Senin pagi -telah melolos- 

Ketjuali ,,kortsluiting jg. ' kan diri dan sampai hari ini belum 
dibuat” sengadja. ' ketemu, 

« Memang suatu api .,kortsluiting” « Demikian antara lain keterangan2 
djuga dapat mudah mendjalar, kalau: jang dapat dikumpulkan oleh warta 
kebakaran ini sudah diatur dengan wan kita mengenai peristiwa ,,ge- 
sengadja. Misalnja pada tempat me- dung Papak" ini, : 
mletiknja api (brandpunten) itu di- 
beri bahan2 jang mudah terbakar. Terbakar 60 djam. 
Pun ,,brandpunten” diletakkan dipel 

nur jang hari Minggu malam itu dita ! 

desa didaerah Djohor, Malaya Se- 
jatan, kini bermaksud menjampai- 
kan sebuah petisi kepad, kom,sa- 
ris Agung Inggris utk Malaya, ber 
hubung dgn Keputusan pemerintah 
utk mengurangi ransum beras 
mereka dgn dakwaan, bhw pendu- 
duk desa2 'ini membantu kaum 
gerilja. Terutama penduduk desa, 
petani2 dan pekerdja2 perkebunan 
jang kena pengurangan ini, kare- 
na mereka diduga telah memberi 

. 

den Sukarno gliistana Merdeka. 

Konflik Ngo Din 
Diem Dan Nguyen 

Van Hioh 
Ngo Akan Halang Halangi 

Kembalinja Nguyen 
napa ab aa : PN nota 1 anak Ba ilia. ja PM VIETNAM BAU DAI Ngo Tekitangannja —Isiiing Umum pin isa akn | PKI Oleh Pemerentah Tidak Wis Joe cake dan bera pan efasi yaha peradaman, peraturan batu ih tap2, bendu: | Diah Diem telah mengearkan » Kebemas. men Setan Aa NA anggap Sbg Partai Pemerentah | an hai mi patas ia diingat: sa Bea ai ea seminggu. Tan kat, Akcbat Neurea Van Bo done MIN 1220. dan 27 Nopember” Toar (oi oi an aa Kena na USAHA “sudah boleh dikatakan seo dan casan angan ca NCV. di Makasar Jang mem | Meskipun sp belum Peden Uus Akan meningkat lebih Tina ag 4 Rataan Lereng na ani an Ten, Thang MATA «ngan Tawan Selasa tk PA mendjelang pembitjaraan Kai Na “Tidak an 3 pasang Selama an edisat Na ae Tindakan pemerintah ini 'bukan| Bao Dai, d, Vietnam, demikian kongres menaruh kepertjajaan ke 

pada Pemerintah, bahwa Peme- 
|Cuba, - Tjekoslovakia, Eguador, Me- 
sir, El Salvador, Ethiopia, Junani, 

pertjaja, maka perbandingan suara antara 'partai2 Pemerintah dan 
oposisi adalah 105 lawan 105. Dengan demikian maka  djelaslah 

dengan sengadja di ,,bakar sendiri” 
oleh direkturnja. Sekedar untuk men 

spuit? Barisan Pemadam Api sudah 
tak menjemprotkan air lagi. “Barisan 

untuk pertama kalinja.  Didjaman 

komisaris agung Templer, telah di-   diumumkan pada harj Selasa, Se- 
perii dikerahui djenderaj Van 

: 
etasif Ta " Tp aa :. i 2 ahad: nh, musuh pertama darj PM 

rintah pasti akan meneruskan | Gratamala, Honduras, India, Iron, | bahwa kekuatan partai2 pemerintah dng. oposisi adalah seimbang. dapatkan uang assurantie. Tjara Pemadam Api tjuma terus disiapkan Si jeno t dinaom an an Hama Kebab Perantjis atas 
tindakannja dengan lebih giat lagi | /rag,. Libanon, Liberia, Mexico. Pe Suara2 dari PKI dan partai2 kiri lainnja jg djumlahnja 19, tidak | membakarnja 3 2 Meng Pee ar aa Her @erak) Tana NE Ann mem-| permintaan kaisar Bao Daj dan 
tjermat terhadap anasir2 seperti kistan, Paraguay, Peru, “ Polandia, | az: : : Ga : merintah |fing” jang sudah diatur tadi dan ge |untuk mendjaga “segala kemungki- Ka teng RE BYAN peng enam Bar smban i di i 
Tjong Hoen Nji ig telah dihaiau | saudi Arabia, Syria, Thailan, Ukrai- Cikung sebanai partai? Pemerintah, karens-dnri Mbah dung pun habis terbakar. Tapi ber- (man. bantu gerilja. Selain mengenai ,,djam | pengumuman Bao Dai di Paris dari Indonesia dan anasir2 jang 
sekarang masih ada dalam peme- 
riksaan. 

Selandjutnja kongres berseru ke- 

   
    
   

        

     
   

: : s : : 1 jai k ih: - are 3 : » : gi | langsung sampai 3 minggu laman Menurut pendapat para penindjau 

pada Pemerintah untuk setjepat dan Fxembure, Nederland,  Norwesia | ai kelebihan Suara dalam  Parle P , menjala dapat padam. Tetapi di | ae aa au Kena Ati Gn 5 5 
setepat mungkin giat dan tjermat Swedia, Turki, Afrika Balak Ing-pinen. Djatuh tidaknja kabinet seka- Kalau Djerman » t Mysteri lebih ruwet. | sana-sini masih kelihatan djuga | terus Ka 9 Ban “Sritega Lg An lan Ke nunn membersihkan  masjarakat Indone-|eris,. dan Selandia Baru... rang Ani tergantung. dari suara PKI Dipersendjatai: - Jang lebih memberikan pegangan| api membara, terutama dibagian | TNSaN Ae an Pan ara esa 3 ea An en 

ia dai ea — 5. : TS : Cs nanti sedangkan Partai ' Murba “ : diib sebelah dalam tidak bisa t r | waan jang sama Pula, jaitu mem-, tara PM Peranijis  Pierrs Mendes 2 “elsa Nasi bngt | Jang abstain. Gidak -menjatakan sangat mungkin akan tidak menjo-|man Timur Djuga ae 2 LB Ba kabah Ba siram air hadpan : "  Jbantu gerilja. (Antara) | France dan mi nteri Juar negeri A.S 

asing itu, terutama  kaki-tanganmnja F syara): sili n “'ongkok Sa ah 2 : 3: : : akaran ini Mn. 2 Manan Ta Pa Nan Kn Sen Aa ig terdiri dari warganegara Sendiri Keep enekok kong disebabkan pendiriannja jg ti- bi ersendjatai ee Bagan 3 Pesanan djahat MILIH HAM Soha Foster Dulies di Washington. dengan adil dan bidjaksana, tanpa minican, Indonesia sendiri, Israel, | Sak U ep ma nan pertuh Pa na £ jang disengadja”, selain analisa ber- 
3 Na s1 Ng NN ee 

i 3 ja c ti aa Nbdata tan » ran Unie. enurut pendapa cala- Tn 2 5 5 nge : | Ing a ia teta, IK e aa an Pedas Ta AE gaga CENgraKA ngan2 oposisi Naa Peran da- PERDANA MENTERI Pari una Ba Hn | ral dalam tentara Vistnam Bao Dai kebidjaksanaan Pemerintah dan me Naat tidak nara Haiti den Pa Keadaan diatas ity njatalah bhw naga Tinane, Otto Grotewo Hanin baba terdengar Ka les fan mena Pena Lego 
- Sen . ? PT AR pala Lini g “kepada rda eneran 2 Aa tsb. ia dapat kembali k igon wa 

njokong segala usaha dan tindakan- | nama. : TS cnge at aa taat enam bergantung” kepada da Ta gema 2 per- Jakan2. Mungkin ledakan ini disebab : 4 a aa ea Lg. an PM 
2 mna Jaa ja dengan -mef « Pe ntuan suara PKI dan djika PKI aa .konper an SL Lha oleh mbrandblus-apparaat” jang La 1 1 3 

depan mapan : k — ya ng IE Kreng, 2 F Sr Nai suga al "emenjokong, maka terano aja! majan dan Keamanan Kropa €i kan aa Sg aman PEN . Sa Aa 
! g0. : 22 5 

V : Ata yA 5 eksp) Ah Te RA ME Tebe Tagana 9 j ierman | memang tersimpan di kamar bagian . 3 - 23 
“saluran2. hukum mempertahankan) Krishna. Menon dari India da- | 8 bahwa kabinet akan oubar. Per- | Moskow, bahwa apabila Dierm arkip Papa pa katanja mula? Kemungkinan — (ndakan 5 

kabi Ali idigi ea 3 Mengn tanjaan je timbul dikalangan opos:-| Barat dipersendjatai, maka Djer- ng : 
| Van Hinh. Si 

2 inet Ali Ban JOO sampai Hlam usahania mengadakan peru- SN Oon Aoa Da Ta man imurpun akan terpaksa terdjadi kebakaran), tapi dalam ka- ! selesamnja pemilihan umum. —. Ybahan dalam usul resolusi Indo- |: : : ar 5 (Antara), 

Setudja Hu- 
kuman Mati 

  

.b L 
5 Ce F 

am Bao Dai, Nguyen Van Vy, kz 
1 demikian itu adalah sudah pada | naj. $ Ini suatu mysteri lagi. Tapi dalam 

aa anta : 
3 IA eksplosif. Negara2 besar mulai | tempatnja jang mungkin sekali di hal ini fihak kepolisian selalu meng- 

- Bea Ng 
Bagi Para Penjelundup menginsjafi, bahwa permintaan | sebabkan adanja konsesi jg telahf Selandjutnja - Grotewohi menjetu- |harapkan bantuan masjarakat, untuk 

Ap Hanan Bahan2 Narkotika 

DIREKTUR djawatan Keseha : 5 dik . : 2 £ : g 2 nat 
Dalam pada itu ada dugaan Ka & 

kalau sampai terdiadi hal-hal jg | bagi PKI di Indonesia. wakia dan Djerman Timur -meng- Diserahkan  Kedjaksaan 
5 Ia 2 - 

tan Singapura, Dr. R. H. Bland, | tidak di-inginkan, PBB tidak da- Selama waktu jang terachir ini, kambil dog ana bersama untuk Agung. 
wa P.M, Nso akan menpesaaa 

menjatak@n dalam suatu konpe- 
rensi pers pada hari Selasa, bah 
wa ja akan menjokong perundang 
undangan jang akan memberikan 
hukuman mati kepada mereka jg 
menjelundupkan bahan2 narkoti- 5 “. s Han : : : : 

2 MAN T ea 
ka. Ia menegaskan, bahwa ia mefsoal djadiahan dan menggugat | gi PKI itu, disebut antara lain usa- Ynja mengadjukan sjarat2 dalam" usa lan Agung. Pun hari Senin sore telah SELAT FORMOSA Putusan2 Kongres Bae SAARYG 
ngemukakan penda ja itu se- | kedaulatan Belanda atas- Irian | ha2 PKI untuk  mentjantumkan | hanja :merundingkan - soal itu den. |tiba di Semarang dengan kapal ter- Pembesar2 Kwomintang telah 5 5 Pergndingan2 Peranan 
bagai seorang dokter dan tidak | Barat dan mengakui kedaulatan | orang2 jg tidak berpartai didalam pemerintah Djerman Barat. Menu- 

Wanita Nasional : Tg ag 
sebagai orang pemerintah. 

Dikatakannja,” bahwa  penjelun- 
dup2 -bahan2 narkotika bertanggung 
djawab atas pengrusakamr kehidupan 
banjak orang jg sudah |.termakan”. 

na, USSR, Uruguay, 
Jaman dap Jugoslavia. 

Empatbelas negara jg menentang 
ialah: Australia, Belgia, C olombia, 
Denmark, Perantjis, Eslandia,  Lu- 

Venezuaela 

     

'bahwa partai2 Pemerintah mempu- 

      

Dalam keadaan jg demikian 
sesungguhnja tidak dapat dikatakan   

  
nesia berbitjara dulu dengan 
“delegasi Indonesia, kemudian dja- 
ga dengan Belanda. Dari perde- 
ibatan2 mengenai Irian Barat di 
Panitia Politik itu, jang reaksinja 
di Indonesia ternjata hebat, dike- 
tahu!, bahwa masalahnia memang 

Indonesia hania untuk berunding, 
suatu permintaan jang tidak da- 
pat ditolak oleh PBB. Sebab, 

pat melepaskan diri dari tang- 
gungdjawab, karena soalnja sudah 
diadjukan kepadanja. : 

Djuga pandangan banjak nega 
ra anggota, terutama dari Asia- 
Afrika, jang menganggap soainja 

Indonesia atasnia, dak dapat di 
abaikan begitu sadja. 

Inggris turut mendesak? 
Selagi perdebatan hangat sedang 

berlangsung di Panitya Politik, tam 

bersikap “menjokong Pemerintah da 
lam pemungutan - suara jg. akan da 
lang terhadap usul mosi tidak per 
tjaja dari. Mr. Jusuf Wibisono dll. 

Kalangan2 oposisi itu, menjata- 
kan, bahwa pendirian PKI jang 

diberikan oleh Pemerintah seka- 
rang .seperti umpamanja kemer- 
dekaan bergerak jang lebih luas 

PKI sangat pesat perkembangan- 
nja dan selain itu program Peme 
rintah sekarang ini adalah dalam 
banjak hal, sesuai dengan apa jg 
dikehendaki oleh PKI. 

Sebagai tjontoh adanja-konsesi ba 

tanda gambarnja 
umum jg akan datang. Sekalibun 
persoalan ini belum diselesaikan 
oleh-Pemerintah, akan tetapi di du 
ga bahwa tanda2 gambar PKI jg te 
lah menimbulkan reaksi dikalangan 

untuk pemilihan 

senantizsa dibantah, bahwa PKI itu adalah partai Pemerintah. (£ 

ini 

     

    

  

   

Grotewohl: 

kan, bahwa apabila Djerman Ba-, 
rat di-remilitarisasi dan memben- 
tuk suatu tentara teratur, maka 
Djerman Timurpun akan terpaksa 
mengimbanginja dengan memben 
tuk pasukan2 bersendjata nasio- 

djui usul- perdana menteri Tjzkosle 
wakia, William Siroky, jg meng- 
hendaki, supaja Polandia, Tjekoslo- 

mendjamin perbatasan? mereka apa 
bila persetudjuan2 Paris diratifikasi 
“oleh negara2 Barat. Dalam ' mem- 
persoalkan masalah persatuan Djer 
man, Grotewohl 
pemerintahnja tidak akan sebelum- 

rut pendapat Grotewohl, dalam usa 
ha membentuk suatu negara Repu- 
blik Djerman jg bersatu, konstitusi 

sar, demikian djuga  pengalaman2 
'politik jg telah diperoleh baik di 

Ikat penjelidikan teliti, 

berbuat demikian pula. Dikata- 

menjatakan, bhw 

Weimar dapat dipakai sebagai da- 

oleh expert2 
jang ulung, achirnja rahasia tersebut 
terbongkar djuga. Tuan direktur di- 
djebloskan dalam pendjara, uang 
assurantie urung diberikan. 

Achirnja hudjan lebat jg turun 
di Semarang pada lewat djam 

sebagian besar bara avi ig masih 

   

mar itu menurut keterangan seorang 
jang mengetahui hanja ada sebuah 
alat demikian. Djadi kalau ada jang 
meledak, tentunja sekali sadja. Dja- 
di suara2 apakah itu? Bahan2 pele- 
dak disana tak ada. Pun bahan? dari 
bambu djuga tak terdapat disana. 

|suka melaporkan hal2 jang kiranja 
bisa didjadikan bahan penjelidikan 
lebih djauh. 

Mengingat pentingnja perkara ini, 
serta ruwetnja rahasia jang menjelu- 
bungi masalah kebakaran gedung 
Papak ini, maka oleh fihak jang ber 

15.00 siang hari itu, menjebabkan ' P2t2, hin 6 Mn 
'masuk. Tindakan demikian ini ber- | 

39 malam” selama 22 djam, pup ran- 

sun beras serta bahan2 makanan sa 
'ngat dikurangi. Kota dipagari ra- 
pat2, hingga orang tak bisa keluar 

  

Gambar diatas ini diambil pada hari Selasa malam Rebo tengah malam 
yjam 00.00, setelah gedung Papak terbakar selama kurang lebih 48 djam. 

(Foto: ,Suara Merdeka”) 

  wadjib di Semarang perkara ini telah 
diserahkan ketangan fihak Kedjaksa | KApAI? SELAM SOVJET DI 

bang petang, Komisaris Besar Su- 
kardjo dari Djawatan Reserse Pusat. 
Dari lapangan Kalibanteng pak Su- 
kardjo terus langsung  menudju ke 
tempat kebakaran guna melihat dgn 
mata kepala sendiri peristiwa ini. 

Sampai dimana djauh hasil penje- 

memberitahukan kepada pembe- 
sar2 Amerika Serikat tentang ada 
nja kapal2 selam Sovjet di Selat 
Formosa. Demikian diumumkan 
oleh djurubitjara departemen per 
tahanan Amer'ka Serikat d! Wash 

Diantaranja: Desak 
Adanja Protokol Perka- 
winan Untuk Kepala 

    

    

:eriang pemetjatan Van Hinh ba- 
gi kalangan militer di Saigon te- 
lah datang dengan tiba2 tetapi 
tdak ada ianda2 bahwa akan di- 
adakan protes atau demonstrasi.   

  

Para penindjau selandjutnja . me- 
ngatakan bahwa'djika 'Van Hinh 
dapat kembali ke Vietnam maka ia 
akan membentuk suatu partai po- 
litik sdalam mana dipersatukan kem- 
bali segala anasir oposisi. Kepala 
staf sementara 

mengundjungi Vistnam Selatan 
belah Barat. 

binetnja dengan maksud  mentjakup 

dari Tentara Viet-: 

karena ia sedang menjertai P.M, Ngo 

Se aa 

sebanjak mungkin anasir2 dari go- 
longan oposisi. (Antara). 

na 

PERUNDINGAN” PERANTIJIS- 

man tentang hari kemudian Saif 
telah dimulai lagi, antara Herbertt 
Blankenhorn, direktur dinas poli- 
tik pada kementerian luar -negeri 
Bonn, dan Jean Garje  Souout, 
wakil direktur kementerian luar 

: . 2 .. 4 T « 2 5 - - - - . 

i x i . ik Hi 
i ra ji j - 

. Sementara itu para ahli Tn Ka pak Sena Pen - Pang “|partai2 lainnja itu akan tetap di- Djerman Barat maupun di Djerman | lidikan fihak jang berwadjib dalam Pa aan la Pa Mena baki Ae on 
indang2. » wak landa Oon) biark: Di adi: oj Ti te ea . 2 PN . Ea maen 2 2 LAN : 3 t 

maa PB ag Aa an mau 3 Ta an an perhbi, Pakan Se nba aa Mane Sg usahanja menjingkap “tabir rahasia | nai yen "£ ea tidak 5 WANITA NASIONAL dafam paja persetudjuan tentang masa- 

ge £ 1 2 8 : 2 / 5 p: Srs12 pa a t 
. 2! Ic ari Gea 3 a : LA H3) E 

masih ada bagi usaha untuk me-frjaraan2 kira2 seperempat “djam lal sudah begitu djauh. Demikian pen- | daskan, bahwa persatuan - Djer- |djib belum bersedia memberikan ke- date A PA AaNara) "" Ikongresnja jang pertama pada Ie. la Sa sap - Cr libas. NN 
. 1 mengadili je- i gkinkah Inggri - balap ng ta 2 2 : rikan Kes jsumber Amerika. (Antara) 26—27 Nopember 1954 di Dja- lum opposisi jang diorganisr ter 

nangkap dan mengadili para penje- | manja. Mungkinkah Inggris meng dapat kalangan oposisi. man tidak mungkin tertiapai |terangan 5 PA aa AN , pen Ne 1 Dj Tag litik tah 
landup bahan2 "narkotika, sepertif insjafi serieusnja keadaan jg ditim Oleh k 1 PKI mpu-!tanpa permusjawaratan bersamal: Pe karta, jang dihadliri oleh .150 hadap Pgan Deen dapat tjandu dsb. Rantjangan undang ini | hulkan oleh pertikaian  mengenai| .$ “0 Paten didi an P antara pemerintah? Djerman Ti- orang wanita sebagai utusan” 60 dilakdanakan. (Antara) 5 
akan  dibitjarakan oleh dewan le-| Irian Barat sekarang, dan berpenda Tiba ika Tn an bean mur dan Djerman Barat: : tiabangnja diseluruh wilaiah Indo LAN PU Tan! gislatif dalam masa persidangan papat, harus ditjari djalan damai utk | Ka —g h dah 5 dipastikan bak |: Tentang" masalah" “emilihand nesia, telah mengambil suatu da permulaa, tahun depan. penjelesaiannja? , .. bear Nana ker Nat ane me- bebas diseluruh Djerman, ia me- Kena usa 7 Na Pan p M Als Tib a 2 

: Hk ab una ala a12 1. 2 aa 
sib .wanita. Keputusan tersebu 

& Mena (Antara). Ba aan Lea Nabati nang dalam pemungutan suara njatakan, bahwa kalas masalah nasi p se e e : 
Selama lime 

  
terhadap usul mosi tidak -pertjaja pemilihan2 di Vietram: dapat dj 

gedung Papak ini, fihak jang berwa-   
berisi desakan kepada Pemerintah IP : landa MAN aan ma abal “| Mr. Jusuf Wibisono cs. Dalam petjahkan di Djenewa, maka supaja P.P. 19 segera dihapuskan. ' Di Sm 5 Portu al i aa PLS Lot Mer mer AF djumlah 19 itu belum terhitung masalah “pemilihan2 Diermanpua Berada Menfok Anah dear 8. 

LA & ' waki merika Se lusa. Cabor | Suara dari Partai Murba jang me- tentunja dapat diselesaikan djuga, 
agar supaja ' Rantjangan Kindang 1 yan Lodee hana kelikuan dihart ie per (nsingat  pendiriannja jang “ kon- Tafsiran Barat. Pokok Perkawinan, jg telah lama!” DENGAN mendapat perhati- Tetap Tolak adal AS an bea MANA ickwen anti sapa Jang dinama- . Menurut. United Press, kala: an ban aa Ta rar Dika Sana pal PAN , adia L annja emerintahan : ngan Barat di Moskow menjata Tuntutan India Atas 

Goa 
wakili oleh anggota2 bawahannja. 

Keterangan von Balluseck 
akan memberikan suara abstain. 

Anggota2 .ig tidak  berpartai   ie, 
ikan, bahwa baik Grotewohl mau 
pun Siroky dalam sidang hari 

teruskan kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat untuk  dibitjarakan dan di- 

djam 10,25 dengan pesawat 
terbang dari AURI telah tiba di : , : , 

sahkan. Kongres djuge endesak | lapangan terbang Semarang P.M. 
' Dalam. debat hari Selasa  waki! f djumlahnja 12, mungkin sekali se- Selasa itu. menandaskan dengan ra Laba SAN Ka Ali troamidjota jang Nana 

PERDANA N RI tu Belanda -vcn Bailuseck tetap pada | bahagian akan berpihak pada Opo: lebih djelas lagi dari pada pem- Rawi nak Kepala Negara dan oleh Gubernur Mangunnegoro, 
i 2 1 ME “TERI Portu- | pendiriannja, bahwa Belanda akan |sisi- dan sebagian lagi 'pada partai2j bitjara2 dalam sidang hari Senen, Wakil Kepala Negara Republik In. Kepala Polisi Prop. Dintera gal, Sein Meta MG en meneruskan ' pemerintahannja atas Pn 1 ia bahwa Kak Na Lt donesia. Mengenai perdjuangan Iri: Bastari, Overste Saragih dl. “peni 3 . “yak as daerah | rakjat Irian Barat jg 700.000 oran- Mi1Ik MenSMadapi Usut: Mp3 Ye samba yank « Mintbuskan: « dakon: a ar s Wanita Nasional besar negeri di Semarang. - 

lak tuntutan2 India atas daerah | 2 aa Hbd NN abad hak 'dak pertjaja itu, atjara2 pembitjara | konperensi ' Moskow itu hanja an Barat, kongres Wanita Nasional 2 g. Sete Goa dan daerah2 kekuasaan Por- 
tugal di India lainnja. Dalam pi- | 
datonja di parlemen, Salazar me 
ngakui, bhw. rakjat Goa memang | 
benar tidak bebas untuk menja- 
takan kehendaknja guna  meng- 
gabungkan diri den 

kepada mereka untuk menentukan 
nasib -sendiri dimasa depan. Waki'! 
Australia menjokong Belanda, dgn 
menjatakan,- bahwa Belanda sudah 
menegaskan, tidak akan berunding 
dengan - Indonesia mengenai . soal 

an mengenai beberapa soal lainnja 
telah dikesampingkan oleh Panitya 
Permusjawaratan Parlemen. Disam- 

ping usul mosi tidak pertjaja terha 
dap seluruh kabinet terdapat anta- 
ra lain ig terpenting ialah usul mo 

akan. diambil apabila persetudju- 
an2 Paris diratifikasi oleh Barat. 

' (Antara) 

    

  

Setelah berdjoang mati2-an, bekerdja setjara non-stop selama berpuluh 
djam berusaha memadamkan api, tampak disini beberapa anggauta Ba-   menjokong perdjuanga, Pemerintah 

dalam PBB. (Antara). 

| 

Montgomery | 

lah memeriksa barisan penghor- 
matan, kemudian P, M. Ali ber- 
djabatan tangan dengan pelbagai 
pembesar negeri. 

Diluar halaman lapangan terbang 
Kalibanteng ketika P.M. hendak 
naik mobil, olehiwk. ketua 1.8.0.5. 

an Uni India. | 2. h j ki. Era a me si Amels cs terhadap Menteri Kehaj Teng - tentang masalah Dr. Azir.! risan Pemadam Api letih lesu bertiduran dan mengaso sedjenak didjalan i : y “1 
Menurut pendapatnja, Mewarga ee tan ear nata - kiman Mr. Djody “anang apa jig| Atjara2 ini baru akan dibitjarakan| depan gedung Papak dekat alat pemadam api. Tapi dalam mengasonja Aan Maa gan th Pa negaraan ki : didjadikan | landa menamakannja West Niecuw - disebut ,,pendjual2 bangsa”. dan' apabila telah selesai perdebatan | ini, mereka selalu siap sedia dengan alat2nja guna setiap detik bertin- Mendesak Ma LS.O.5. mengetahui” Bari soal pilihan. Ac Kg ah mendjadi Guinea, sedang “Indonesia. menje- usul mosi tidak pertjaja terhadap mengenai usul mosi Mr. Jusuf Wi- dak, bila ada hal2 jang membahajakan. & | mengikuti perkembangan2 ' masalah ag ade grow? Kama butnja Irian Barat. Menteri Kesehatan Dr. Lie Kiat bisono. dkk. (Foto: ,,Suara Merdeka”) 
dengan begitu sadja menjamping 
kan ikatannia dengan negaranja. 

: : . YAntara) 

  

  

KETUA - BADAN " PERDJUA- 
PEMERINTAH: BELANDA "'NGAN Irian, Latumahina, menjata 

MENUNGGU. 
: 

Dari laporan sementara seksi 
Anggaran Belandja luar negeri 
parlemen Nederland ternjata ba- 
njak anggauta jang tidak menje- 
tudjui dibitjarakan protokol pem 
bubaran uni oleh parlemen Ne- 
deriand sebelum protokol itu di 
setudjui oleh parlemen Indonesia. 

kan, bahwa di Irian Barat benar 
ada pemberontakan. Ini berdasar- 

kan laporan2 jg diterimanja achir2 
ini dari sana. Dikatakan gerakan 
tsb. dibentuk sedjak tahun 1949. Si 
fat semula gerakan itu mengadakan 

sabotase pada alat2 perhubungan 
dan bangunan2 Belanda. Kegiatan- 
nja berpusat diteluk Etnabae dan 
Inawati (Sorong), sedangkan pusat 

organisasi bertempat didaerah jg ti   Pertimbangan jang dikemukakan 
nja jalah ,/Indonesia tidak karuan 
ketentuannja.” (Antara) 

  

dak dapat ditembus oleh “ Belanda 

“Latumahina: Di Irian 
usaha memblokir berita kedjadian2 
didaerah Irian Barat, tetapi toh ki- 
ta terus menerima laporan. Demi- 
kian Latumahina jg selandjutnja 'ia 
dengan keras ' membantah 

pemberontakan 
seorang anggota TNI bernama' Da- 

mara. , 
Sementara itu laporan jg diterima | 

oleh harian ,,Timbangan” mengata 
kan, bahwa pemberontakan di Iri- takutan. Sementara itu dalam soal | dari kaum pemberontak. Ada dian ' 
an jg sekarang sedang terdjadi di makanan mereka makin sukar. Ma'taranja jg dapat ditangkap dan di 
pimpin oleh orang2 Belanda Indo 

    

Barat Benar Ada Pemberontakan 
mereka dari perusahaan2 Belanda. 
Berkenaan dengan itu Belanda te- 
lah mengadakan penangkapan2 di 
kalangan pegawai2nja. Ratusan be- 

ketera-, kas anggota KNIL penduduk Irian | ra bertingkat. 
ngan Belanda jg mengatakan, bhw ' asli jg tadinja didjadikan polisi, su ' atas mendapat 

itu dipimpin oleh ' dah ditangkap. Jg lain2nja sudah ti j tingkat menengah mendapat beras 
dak dipersendjatai lagi. Sendjata2- 
nja semua sudah ditarik. 

Hidup pegawai2 diliputi oleh ke 

kanan jg ada dipedalaman terus di 
| Belanda dengan sekuat tenaga ber- | jg telah meninggalkan pekerdjaan' blokir Belanda, sehingga tidak ada | 

ta 

'schan 

To
os

oe
gn

an
mo

an
n 

  

petani jg berani memasukkan, ma- kan diri dengan kaum  pemberon- 
,kanan lagi. Dikota Sorong Belanda tak, Tidak sedikit orang2 - berasal 
mengadakan pembagian (distribusi) “dari wilajah kekuasaan R.I. jg da- 
' makanan kepada pegawai2nja setja tang dari perlopnja tidak di-izinkan 

Pegawai2 — tingkat |lagi kembali ke Sorong. Sebagian 

Kisenhower 
Supgja Tinggalkan 
Chiang Kai Shek ? 

MADJALAH Amerika ,,News- 
week” mengabarkan dalam siaran 
nja pada hari Selasa, bahwa field 
marshal Montgomery dari Ing-   kentang dan roti, "lagi dimasukkan dalam  pendjara. 

Mereka sebagian besar  pegawai2 
BPM. Pegawai2 PTT sekarang se- | 
bagian besar terdiri dari orang2 Be' 
landa sendiri, karena umumnja 
orang2 jg kerdja didjawatan itu di 
tjurigai. Ada diantaranja jg ditang- 
kap karena dituduh telah membiar , 

“sita alat2nja, Diantara alat2 negara kan surat2 ,terlarang” keluar So-! 
Belanda sendiri ada jg menggabung ' rong, (Antara), 

dan tingkat rendah katjang idjo, 

  

Patroli2 polisi dan tentara Belan 
da 'sering kali mendapat perlawanan 

   

pris telah mendesak kepada presi- 
den Eisenhower supaja sekali lagi 
berusaha untuk memisahkan RRT 
dari Sovjet Uni. Menurut madja- 
lah tsb., . sewaktu ''Montgomery 
mengundjungi Kisenhower — pada 
hari raja kebaktian, ia telah men 
dorong presiden Kisenhower su- 
paja meninggalkan Chiang Kai 
Shek. (Antara)   

tuntutan kembalinja Irian “Barat ig. 
dewasa ini sedang diperdjoangkan 
oleh Pemerintah R.I. melalui PBB, 
LS.O.S. menjatakan menjokong. dan 
berdi dibelakang Kabinet. Setelah 
ini, kemudian P.M. lalu memeriksa 
barisan2 organisasi seperti Perbepsi, 
Perpbin dll. jang berada dihalaman 
tersebut dengan membawa “poster2 
denga, sambutan: Hidup P.M. Ali”. 
Achirnja P.M, Ali meninggalkan la- 
pangan terbang dan menudju ke tem 
pat kediaman Gubernur. di Watuge- 
de. Sore harinja beliau tlh. menga- 
dakan perskonperensi dap telah ha- 
ilir pula “dalam malam perpisahan 
konggres P.G.R.I. jang diadakan di 
Sekolah Pelajaran. Semarang dan 
Kemis pagi meletakkan batu pertas 
ma di Kebon Binatang Semarang, 
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PAN 3 Tu? 

  

   jang menurut perasaan ki 
in” berhubu 

grata” adalah suatu poni 
29 Nopember j.l. Menpkaken sesuatu harian mendjadi 

utama dari keuntungan materieel, 

Apakah Tidak Terlalu Berat: 
PGRI, di 

  

an telah, mengambil sikap 
” ta, agak sangat Keras terhadap harian ,,Sin PE TE TA 

bung tadjuk-rentjananja jang termuat dalam harian tadi tgA Ta rain 
ikan ses mendjadi ,,persona no BANDJARNEGARA : dal: jang sangat berat. Sebab bagi sesuatu peng- | soo 

usaha surat kabar — dengan tidak ada “ketjualiannja — menerbitkan 
sesuatu “surat “kabar “itu -bukannja terutama untuk mentjari keuntungan 
materieel, tetapi menjebarkan sesuatu ide 1 
dengan harapan “agar idee dan,pendapat tadi bisa diterima oleh masja- 
rakat, adalah terutama tudjuan sesuatu penerbitan surat kabar. 
untungan idieel ini adalah lebih 

2e dan pendapat jang konstruktip 

Ke- 

— — — — — Djadinja sesuatu ponis ,,persona non grata” bagi se- 
Suatu surat kabar, akan terasa seba 
akibatnja dan lebih mengetjewak 
pukulan materieel. 

— Kita bisa mengikuti pikiran dan perasaan konggres, 
L bahwa ada bagian? dari tadjuk-rentjana ,Sin P.G.R.I. jang berpendapat 

ai pukulan idieel jang djauh terasa 
sesuatu penerbit dari pada sesuatu 

Min” tsb., jang bisa ditafsirkan sebagai suatu penghinaan dan insinuatie 
jang kurang benar. Tetapi jang demikian ini mungkin karena kesalahan 

ormasi dan kekeliruan memilih dan menempatkan kata2 jang tepat. 
Dan ini merupakan suatu kesalahan umum jang bisa djuga dibikin oleh 
redaksi surat-kabar 

. Element ,sengadja” dalam 
   

manapun. Dan besar kemungkinannja pula bahwa 
hal demikian itu, sama sekali tidak ada. 

kalau di-ingat bahwa sebagian besar dari ta- 3 adi si aa aan as : 
djuk ,,Sin Min” tadi sebenarnja bernafas suatu andjuran jang baik jang 
menjarankap 

pendidikan dan pengadjaran, 
djuk tsb. dalam keseluruh 
sud jang baik. Kare 

persatuan dan penjedaran jang lebih dalam mengenai tugas 
j 5» maka bolehlah dikesimpulkan bahwa ta- 

nnja sebenarnja malahan mengandung mak- 

Ti eiKita kira dan rasa) bahwa: P.G.R.I. toh masih akan 
sanggup dan sedia menindjau kembali pandangannja mengenai isi ta- 
djuk tsb. dan melihatnja dengan 
tersirat dalam tadjuk tsb. 

itu tidak terlalu 

pandangan/maksud konstruktip jang 

— Djustru karena itu kita bertanja: Apakah ponis P.G.R.I. 
berat rasanja? Dan apa sudah tidak sejogyanja P.G.R.I. 

berlapang dada dan sedia lebih melunakkan sikapnja itu? 

  

pedang 

       
' Rebo pagi kemarin sdr. Saleh Kamah dan sdr. Said Ruslan Damardjati 

ig akan berkeliling dunia dgn. sepeda telah meninggalkan kota.Semarang, & 
setelah berpamit dengan Wali Kota dan njonja Hadisoebeno. Pada gam- 
bar tsb. tampak kedua saudara tadi dengan dikawal oleh 2 orang Pandu 

. kalinja 

  

Laut K.BI. dan dihantar oleh Polisi Lalu-Lintas telah meninggalkan 
i Balai Kota untuk menudju ke Pekalongan. 

Kabar Kota 

    

(Foto ,,Suara Merdeka”) 
  

. 

SalehKamah Kesrempet 
Mobil Truck Di Djrakah 
Tapi Ia Hanja' Luka Ringan Dan Meneruskan 

Perdjalanannja 
REBO PAGI tgl. 1 Desember pemuda Saleh Kamah dan 'S. 

Ruslan Damardjati telah meninggalkan 
ke Pekalongan dalam perdjalanannja 

kota Semarang menudju 
keliling dunia dengan sepeda. 

Sebelum kedua orang tadi meninggalkan kota, mereka lebih dahulu 
berkundjung ke Balaikota. D'sini dilangsungkan pertemuan perpi- 
sahan dengan Walikota dan Njonjah serta beberapa pegawai Jain- 

| 1ja. Dalam pada itu ratusan peladjar dan masjarakat pada 
| Rebo pagi itu berkumpul dihalaman Balaikota. Kurang lebih 100 

| peladjar kemudian dengan bersepeda mengantarkan kedua pemuda 
|. fersebut diatas sampai keluar kota. Fihak Polisi Lalulintas tampak 

hari 

kesibukannja dalam mengatur djalan jang dilalui oleh ratusan 
P. Mptan sejida Mt 

| Dalam perdjalanan keliling dunia 
jang akam memakan waktu paling se 
dikit 3 tahun itu, Saleh Kamah 
menggunakan sepeda lelaki merk 
Hercules den S. Ruslan Damardjati 
dengan sepeda perempuan dengan 
merknja Hercules djuga. Disamping 
membawa pakaian, mereka memba 
wa pula obat2an ,,beras kentiur” dan 
beberapa buku2 peladjaran. Seperti 
telah kita kabarkan, Saleh Kamah te 
lah menolak. beberapa pemuda2. jg. 
ingin ikut sefta. Karena ja telah me 
rasa. tjukup mempunjaj seorang te 
man berasal dari Djawa (S. Ruslan 
Damardjatji darj Djokja). Dan apa 
bila nanti mereka telah itba di Suma 
tera, kalau mungkin ia akan men 

. fjarj seorang Yeman lagj jang berasal 
dari Sumatera. Hal ini, katamja, akan 

- Tebih repreentatip, apabila nanti te 
lih ada diluar negeri, ada seorang 
berasal darj Sulawesi, seorang dari 
Djawa dan seorang darj Sumazera. 

marang “dan Diwt. Penerangan Pro- 

pinsi Djawa Tengah. 
Selandjutnja berita jang kita teri- 

ma menjatakad, bhw. sesudah me- 
ninggalkan kota Lk. 11 km. dari Se- 
marang, jaitu kira-kira didesa Djra- 

kah, Saleh “Kamah telah kesrempet 

mobil truck H-5945. Saleh Kamah 
dengan sepedanja djatuh tertelung- 
kup dan tasnja terpental. Untung ia 

hanja mendapat” luka-luka — ringan 
dan sepeda tidak rusak. Tetapi dua 
orang pandu dari Pandu Laut KBI 

jang mengiringi Saleh Kamah jang 

djuga kesrenvet mobil truck “ tadi 
mendapat luka-luka agak lebih dari 
lukanja Saleh Kamah, dan kedua se- 

-pedanja rusak. Kedua Pandu tsb. ke 

mudian kembali ke Semarang  de- 
ngan menuntun sepedanja,  sedang- 
kan Saleh Kamah terus melandjut- 

kan perdjalanannja. Menurut rentja- 
na semula, 2 orang Pandu itu akan 
mengikiiti Saleh Kamah sampai di' kian itu mobil tadi lalu dilarikan te- penduduk 
Kendal. 

Telah 2 kali lihat kohadka | SOBSI DGN SB? PEME- 
ran besar. 

Saleh Kamah katakan,“bahwa se-' 
lama perdjalanannja - dari Makasar 
sedjak tgl. 10“ Nopember jd. ia te- 
lah menjaksikan 2 kali peristiwa ke- 
bakaran besar. Jang pertama me- 
njaksikan  kebakarannja Panggung 
Songgobuwono di Solo dar kedua 

menjaksikan  kebakarannja 
Gedung Pdpak Pusat Pemerintahan 
Prop. Djawa Tengah: “di Semarang 
pada Minggu tengah malam jbl. 

Sebagaimana diketahui, Saleh Ka 
mah dan Ruslap Damardiati berada 
dikota Semarang sedjak Djum'at pe- 
tang jbl. dari. Magelang. Hari Sab: 
tunja ia menghadap Kepala Staf Di- 
visi Diponegoro dan hari Senen ia 
menghadap Walikota Semarang. 
Dan pada hari Selasa siang dengan 
diantar oleh rekan dari ,,Antara” ia 
menghadap Gubernur  Djawa - Te- 
ngah di pendopo Kabupaten. Meski- 
pun waktu itu dalam hati ketjilnja 
Gubernur masih harus memetiahkan 
beberapa hal berhubung terbakarnja 
gedung Papak, tetapi Gubernur me- 
nemui djuga Saleh Kamah dengan 
suasana gembira. Gubergur pesan, 
agar supaja sekembdlinja. dari perla- 
watan nYengelilingi dunia nanti ia te 
rus melandjutkan peladjarannja, dan 
selandjutnja menunaikap tugas un- 
tuk negara dan bangsa dalam ting- 
kat ,,angkatan pelaksana”. Pada Se- 
lasa malamnja Saleh Kamah. me- 
ngundjungi pertemuan ramah-tamah 
di Balai Wartawa, Semarang jang 
diselenggarakan oleh PWI kring Se- 

RINTAH. 
Senen mlam jl. Sobsi tib. Sema- 

rang telah menjelenggarakan perte- 
muan antara Sekdjen Sentral Biro 
Sobsi, Njono,. dengan wakit2 SB/ 
SS Pemerintah bertempat di R.M. 
Lido Smg. Pokok atjara dalam per- 
temuan itu jalah bertukar fikiran 
sekitar masalah menjehatkan — Dja- 
watan/Perusahaan Negara untuk 

perbaikan nasib pegawai Negeri dan 
perbaikan ekonomi nasional. Sam- 
butan2 diberikan oleh waki!2 PDKI, 
SB BRN tjb. Smg. dan lain2. Hasil 
pertemuan ini akan didjadikan ba- 
han2 dalam Konggres Sobsi j.a.d, 
jang atjaranja a.l. membitjiarakan se 
kitar perbaikan Ekonomi Nasional. 

BADAN PERDJOANGAN : 
IRIAN BERDIRI DI 

SEMARANG- 
Pada tgl. 30. Nopember di Sema-j 

fang telah dibentuk Badan Perdjca- 
ngan Irian Tjabang Semarang de- 
ngan susunan pengurus terdiri dari: 
Ketua dan Wakilnja: Sutjipto dan 
Andi Penjamin. Penulis: D.D. To- 
masoa dan Agoes. Bendahara: A.W. 
Tutuarima dan H.J. Pattiselano. Pa- 
jan Penerangan: Dionokusumo, Mo 
hamad Salim dan S. Soesilo. Komi- 
saris Umum: Ch. Siauta dan pem- 
bantu2 lainnja: W.S.N. Widjaja, D. 
N. Wattimury day K. Souisa. Sebe- 
gai Pelindung ditetapkan sdr. Hadi- 
subeno  Sosrowerdojo  (Waliketa), 
Adapun alamatnja dis Taman K“- 
rangtengah 10 Semarang tilp. 1893 
dan 1982. 

  

: Tanggal 1 s/d 7 Desember 1954 
TIAP HARI MAIN djam 9.30 PAGI 
SILVANO MANGANO — VITTORIO GASSMAN 

SAN N Ar 
  

larang keras menjaksikan film ter- 
4 Anak? dibawah umur 17 tahun ee) 

sebut.. 

AKIBAT HUDJAN LEBAT 

Akibat hudjan lebat jang terus- 
menerus baru2 ini, maka didesa Si- 

Ketjamatan Bandjarmangu 
telah terdjadi tanah seluas 4 ha. jg. 
berisi tanaman djagung  (.k. umur 
2 bulan) longsor dan sedjumlah 14 
rumah didesa tersebut, menurut ke- 
tentuan dari fihak jang berwadjib 
harus segera dipindah, karena t:- 
nah2nja bengkah. Disamping 
'oleh Djawatan Sosial didapat "pula 
bantuan bahan makanan dan lauk- 
Dauk. 3 

Selain kedjadian 'tsb. 'telah terdja 
di pula bandjir sehingga sebuah ru 

tan Mandiradja hanjut tak keruan, 
dan 10 rumah. lainnja tergenang 
air. : , 

KONP. KERDJA P.P. 

Baru2 ini rombongan Bp. Resi- 
den Banjumas beserta 4 Bupati dan 
Kepala2 Djawatan Kares. 
mas dan instansi2 Kab. Bandjarne 
gara telah mengadakan 'konperensi 
kerdja 'bertempat di 'Karangkobar 
(Bandjarnegara). Kai 20 pap? 

Diantara jg dirundingkan dalam 
Konperensi tsb. antaranja soal2: 

a. Masalah - Bentjana ' alam: ter- 

utama bahaja bandjir jg menimpa 
daerah Kab. Tjilatjap, dimana me- | 
nurut perhitungan dalam musim 
ke-9 j.a.d, ini akan lebih besar Ia- 
gi dan perlu diadakan persiapan2 
pendjagaan keamanan, bantuap so- 
sial, pemeliharaan pertanian, . ke- 
chewanan, kesehatan dil. jg: menim 
pa daerah tsb. 

b. Masalah bahan makanan Rak- 
iat dan Produksi dan c. Kooperasi 

Pegawai. : 
Selandjutnja perlu diketahui, bah 

wa sebelum rombongan Bapak Re- 
siden tsb. menudju Fe Karangko- 
bar, lebih dahulu mengadakan pe- 
nindjauan  objek2 pendidikan di 
Klampok (Bandjarnegara), diantara- 
nja: Keradjinan keramik, Sekolah 
Tehnik-Kursus Usaha Pertanian 
CTN-Kebun  Pembibitan/Pertanian 
dan kechewanan. 

Dalam penindjauannja tsb. Bapak | 
Residen berkenan memberikan we- ! 

djangannja kepada, para peladjar. 

  

Insiden Pembong- 
karan Rumab Liar 

HARI SELASA sang fanggaj 
30 Nopember telah terdjadi insi- 
den antara pegawai dari Balaiko- 
ta jang akan melaksanakan pem- 

bongkaran yok vliar” aah 
fihak pemilik rumah2 itu jg ber- 
Aman Dil. Pandanaran Sema- 

'menghebat teiapi mobil jang di- 
na'ki oleh pegawai D 

'bah bavian luar dari mob itu 
telah digores2 dan dipukali don 

sendjata2 tadjam. Dengan terdja- 
| @nja peristiwa tersebut, maka ren 
fjana pembongkaran pada harj itu 
€dak dilangsungkan. 

Menurut keterangan fihak Balaiko 
ta, pada hari itu sedianja aka» di 
bongkar rumeh2 .liar” jang belum 
selesai dikerdjakan dan belum di 

“diamj sebanjak Ik. 30 rumah ditepi 
djalan Pandanaran, Stadion dan Sete 

  
| teran. Ketika beberapa pegawai D. 

P.U. KBS datang ke Dil. Pandana 
ran pada siang hari, terlihat lebih da 
ri 100 orang telah berkumpul d'se 
belah Utara dialan tsb., sedangkan 
beberapa puluh pekerdja darj Balai 
kota berkumpul disebeleh Selatan 
dijalanan. Orang2 jang berada disebe 
lah Utara, menurut keterangan, tam 
pak membawa sendjata2 tadjam a.l. 
erit, bendo, klewang dan lain2 jang 
rupa2nia sudh disiapkan lebih du 
lu. Begitu mobil dari DPU KBS b:r 
henti, terdengar suara ..kentongan” 
dan seketika itu mobil-diserbu” olh 
orang2 dar: sebelah Utara sambil ber 
#eriak2, mengutjapkan kata2 jang me 
matakan ketidak puasan mereka ka 
rena rumah-rumah mereka akan di 
bongkar. : 

Mengingat suasana jang sedemi- 

rus, tetapi sudah terlandjur digores2 
dan dipukuli dengan sendjata2 ta- 
diam. Melihat kedjadian ini, peker- 
dja2 jang berada disebelah Selatan 
djalan jang sedianja akan melaksa- 
nakan pembongkaran tadi, lalu men 
djadi panik. Malahan ada seorang 
mandor jang pada saat itu djuga 
mendadak mendjadi sakit dan  tu- 
buhnja gemetar. 
Sementara itu berhubung dengan 

kedjadian tsb. diatas, beberapa pe- 
gawai dari DPU KBS -menjatakan 
kepada wartawan kita, bahwa pem- ! 

bengkaran rumah2 ,,liar” akan te- 
tap dilaksanakan, tetapi harus bi- 
djaksana. Diharapkan kepada atasan 
nja, agar sebelum pembongkaran di- 
iakukan, dikerdjakan dulu peminda- 
han orang2nja da, tempatnja harus 

| diselenggarakan lebih dahulu. 

PERTJAKAPAN” NATAL DAN 
TAHUN BARU. 

Pihak PTT mengabarkan, bahwa 

selama pertengahan bulan Desember , 
1954 jang terachir, dan pekan per- | 
tama bulan Djanuari 1955, kepada 
umum diberi kesempatan jang ter- 
batas. untuk bertelepon dengan ke- 
luarga dan handai-taulan jang ada 
di negeri Belanda, dengan pembaja- 
ran setengah tarip. 

Mulai tgl. 8 Desember 1954 per- 
mintaan2 untuk pertjakapan2 Natal 

dan Tahun Baru itu. sudah boleh di- 
adjukan pada kantor2 telepon  se- 

tempat, pertjakavan2 ini dilangsung- 
kan atas tanggungan peminta selu- 

ruhnja. Pada tgl. 16 Desember be- 
rirutnja baru akan dimulai dengan 

menjelesaikan permintaan2 pertjaka- 
pan jang sudah dimasukkan itu. 

Lamanja pertjakapan ditetapkan 
hingga maksimum 3 menit “untuk 
tiap pertjakapan.  Memperpandiang 
waktu pertjakapan sama sekali tidak 
diperkenankan. Isi pertjakapan2 ini 
harus melulu hal2 jang mengenai 
keluarga sadja. Pertjakapan2 menge- 
nai perusahaan (perdagangan) tidak 

diperkenankan dilakukan tarip isti- 
mewa ini. Keterangan2 lebih. lan- 
djut dapat diperoleh dari Kantor2 
Intel c.g. Kantor2 Telepon setem- 
pat, 

  

   

itu. 

mah didesa Somawangi  Ketjama- 

derita kerusakan ialah: Desa Tarisi 

Banju- ' 

  

BIBIT MRITJA UTK KETJA- 
MATAN ADIPALA. 

| Dalam konperensi lurah2 di 
Ketjamatan Adipala baru2 ini, ' 
k€tjuali membitjarakan soal2 jg 
bersangkutan dengan usaha pem 
bangunan wssa2, djuga d bagi2- 
kan bibit mritja sebanjak 30 ba- 
tang. Diterangkan, bahwa bibit2 
itu adalah pemberian dari Djawa 
tan Pertanian Kab. Tjilatjap se- 
bagai tanda terima kasih (hadiah) 
kepada desa2. jng telah-gat me- 
ngerdjakan usaha - pemberantasan 
kemladean beberapa bulan jl. | 

' KERUSAKAN” AKIBAT BAN- 
'DJIR DIDAERAH MA- 

:, — DIENANG 
| Laporan jang diterima oleh f'hak 

   

jang berwadjib di Tjilatjap menge- 
Pa 'akibat bandjir didae ' 

    

rah distrik Madjenang adalah sbb.: 
Ketjamatan Wanaredja jang men- 

  

terdapat 1070 rumah terendam air. 
Banjaknja penduduk jang mengung- 

si 3514 djiwa dan luas sawah (7596 
“telah ditanami) jang menderita ke- 
rusakan 600 ha. : 

' Desa Bantar 133 rumah terendam 
air, 665 djiwa mengungsi, 93 ha: 
sawah rusak. 

Desa Wanaredja 1100 rumah ter- 
rendam. air, 5420 djiwa mengungsi | 
dan 200 ha. sawah rusak. 

  ' pertjaja, 

| (India Bersama Jugoslavia & El Salvador Su- 
sun Rantjaugan Resolusi Baru Tentang Irian 
»lndonesia Dan Belanda Supaja Beruoding Lagi Dengan 

: naga PBB Kalau Dimintas Pertolongan 
Belanda Tetap Ngotot—akan 

  

INDIA HARI SELASA telah. men 
tpg | Indonesia dan Belanda m elandjutkan 
ah d' 

olak Resolusi Indonesia Maupun India 

ambil inisiatif untuk menjusun sebuah -rantjangan resolusi 
n perundingan mengenai masalah Irian Barat. Demikian 

wartakan oleh UP dari markasbesar PBB. Menurut kalangan jang patut dipertjaja, rantjangan 
resolusi ini dimaksudkan untuk ,, memperlunak” resolusi jang diadjukan oleh Indonesia, jang meng- 
hendaki supaja perundingan antara kedua belah pihak tentang Irian ini dilakukan dibawah ve- 
ngawasan PBB. 

usnja kalangan tadi mene- 

   
ran 1, bahwa merurut rant,a- 
aga @ susun ol:h Inda bersa- 
ma wakiy  Jugosiawa dan 
El Salvador da'am Pani ya Por- 
tk in, Indonesa dan Belanda 

(melandjutkan perund”- 
rian Barat, dan sekreta 

ral PBB akan memberi- 
-ongannja dalam hal 
Ia dim'nta. Sa 

   
   

  

   

   

  

      

  

     
   
   

Tie ro n barwa 
del | Mmungk/n akan menje- 
tud 1 India ini, akan tetapi 
wak anda Daniej von Baltu- 

sec ngatakan bhw delegas nja 
nolak set'ap resolusi jang 

ghendaki supaja perundingan 
ang Irian Barat dilandjutkan. 

Menurut kalangan jang patut di- 
rantjangan resolusi India 

ini disusun dengan harapan supaja 

|TJIREBON 

diperoleh majoritet 2/3, jang dibu- 
Desa Bantar 65 rumah terrendam  tuhkan supaja dapat disetudjui da- 

air, 285 djiwa mengungsi dan 268 lam Madjlis Umum PBB. Mr. Su- 
ha. sawah rusak. | diarwo mengutjankan seruan peng- 

Dalam ketjamatan Madjenang de-“ habisan kepada PBB, supaia resolu- 
sa jang letaknja ditanah rendah ia- | si jang telah diadjukan oleh Indo- 
lah desa Pondjean,. banjaknja ru- nesia itu disokong waktu ia berpi- 

mah jang terrendam .air  sebanjak. dato dalam sidang Panitya Politik 
1600 rumah, 7 diantaranja hanjut. | padgaaan Selasa pagi. Sesudah itu, 
Korban manusia tidak ada. | Krishna Menon dari India minta su- 
Perlu diwartakan pula, bahwa un “paja sidang ditunda selama 1 djam, 

  

supaja delegas:2 jang berkepentingan 
dapat membitjarakan rantjangan re- 
solusi baru. Reses ini disetudjui, de 
ngan 33 suara lawan 13 dan 8 blan 
'ko. Menurut sebuah sumber, Ameri- 
'ka Latin tak djadi adjukap rantja- 
ngan resolusi sendiri. 

Eh Pidato Sudjarwo 
Mr. Sudjarwo menjatakan dalam 

pidatonja, bahwa Belanda sudah m2- 
ngadakan ikatan2 jang kukuh untuk 
menjerahkan kedaulatan atas Irian 
Barat kepada Indonesia. Sudah diz- 
las, kata Mr. Sudjarwo, bahwa da- 
'lam perdebatan dalam PBB ini terli- 
bat soal kedaulatan. ,,Kami tidak 
minta sebuah keputusan dari Panityn 
Politik mengenai. soal kedaulatan. 
Hendaknja dinjatakan dengan legaal, 
'bahwa tidak  mungkinlah diadakan 
“kompromi. Tetapi kami tidak berpen- 

dapat bahwa pemetjahan masalah ini 
tidak mungkin tertjapai, ” walaupun 

pandangan kedua belah pihak itu sa- 
ma sekali bertentangan”. ,,Tidak be- 
narlah”, kata Sudjarwo, ,,bahwa pe- 
merintah Indonesia hanja mau berun- 
ding apabila — sebelumnja diakui 
terlebih dulu kedaulatannja atas 
Irian Barat”, 

Baik dulu maupun seka- 

rang, ada-perdjoangan di 

Irian, 
Wakil Indonesia   

tuk sekedar meringankan beban pa- | 
selandjutnja 

  fa .pengungsi akibat bandjir ini, Dia | 
watan Sosial Kab. Tjilatiap telah | 
mengeluarkan -beras “untuk distrik | 
Madjenang sebanjak 11!2 ton (se- 

belas setengah ton): djumlah mana | 3 - » $ 
akan segera ditambah: menurct kebu'! te Fasistis:Ta 
tuhan. Disamping itu P.M.I. tib. Tji SMA 2 1 
latjap dan P.M.I. daerah Banjumas Kiranja Dunia Tidak Ak 
kini sedang menjiapkan bantuan2nja 
jang segera. diberikan pada mereka. | 

PABRIK TEXTIEL RUMAH 
PENDJARA . nuntut Iran Barat jang mendjadi 

mendapat kerusakan2 r ngan, se- 

Menurut keterangan Pemimpin 
Rumah Pendjara Kosambi Tjirebon 

Pabrik textiel dirumah Pendjara ini 
dimana dipekerdjakan sebanjak 481 
orang tahanan dan hukuman (dari 
5 tahun keatas), setiap tahunnja da- ' 
pat menambah “pemasukan kas n-- 

gara sampai djutaan rupiah. Hasil 
minimtmnja sendiri jang tertjatat 
pada bin. Oktober j.l, ada 62.827.90 
meter textiel terdiri: dari enam dje- 
nis jaitu selimut, kain kelambu, be- 
latju, khaki drill dan bakal drill 'jg. 
berharga kl. setengah djuta rupiah. 

Pabrik Textiel Pendjara Kosambi 
“ini Seberarnja masih dapat mengha- 
silkan puluhan matjam djenis tex- 
tiel tetapi berhubung adanja pem-- 
berharga kl. setengah djuta rupiah. 
batasan, maka kini hanja mempro- 
dusir textiel bagi keperluan para ta- 

hanan dap para pegawai Kependja- 
raan sendiri. Para hukuman dan ta- 
hanan didalam rumah Pendjara ter- 
sebut mererima pula didikan seni 
lukis dan seni pahat ukir, jang 'ha- 
silnja telah dapat didjual di pasaran 
bebas jaitu berupa ukiran lentjana 
»BHINEKA TUNGGAL IKA” dari 

“kulit, wajang2 kulit serta lukisan :pe- 
mandangan diatas kain putih. 
lain- itu rumah Pendjara Kosambi 
ini mempunjai djuga  perbingkilan 
dan pertukangan sendiri guna mem- 
perbaiki barang2 dari kaju dan besi. 
Mengenai pendidikan jang sistima- 
tis lainnja diterangkan bahwa hal 
itu dilakukan dengan djalan memer 
dekakan para hukuman/tahanan un- 

tuk membatja buku sebanjak2nja jg. 
disediakan -diperpustakaan Pendjara 
guna menambah pengetahuan . “dan 
meninggikan tingkat pendidikannja. 

: DISERANG HAMA 
KUNGKANG. 

Sedjak bulan Oktober jl h'ng- 
ga kini diempat desa dalam ketja 
matan Tjiwaru (Kab. Kuningan) 
telah. terdjadi penjerangan hama 
kungkang terhadap 36 Ha. sawah 

jang ditanami padi 
gadu, sehingga karenanja menim- 
bulkan kerugian besar bagi peng 
hidupan rakjat disana, meng'ngat 
tanaman padi itu tidak memberi- 
kan hasil sama sekali. Hama 
kungkang meradjalela ak'bat ba- 
njaknja hudjan turun didaerah 
tersebut. 

ALAMAT KANTOR DPD 
PROP. DAN BAGIAN2NJA 

Fihak Dewan Pemerintah Propin-: 
si mengabarkan, bhw mulai kemarin 
inn DPD Prop. Djawa Tengah ber- 
kantor di Kabupaten “tilp. Sm.”88. 
Djuga bagian Keuangan, Kas dan: 
Urusan Perdjalanan Propinsi “ber- 
kantor di Kabupaten dengan tilp. 
Sm. 1347 pesawat no. 8. Adapun 
bagian Urusan Pegawai dah Umum 
Propinsi berkantor di Diwt. Gedung2 
Negeri di djl. Stadion 36 Smg. tilp. 
Sm. 756. 

SELEKSI KRONTJONG. 

Dalam rangka usahanja memper- 
baiki siaran2 radio, maka oleh Stu- 

dio Semarang diantaranja akan di 
adakan seleksi orkes krontjong, pa- 
da besok tgl. 26 Desember 1954 di 

, mulai diam 8 pagi dan bertempat 
di Studio Djl. Pandanaran Semg. 
Seleksi ini terbuka bagi perkumpu- 
lan2 orkes krontjong, baiK jg sudah 
mendjadi pembantu: maupun jg 
mempunjai minat untuk mendjadi 
pembantu siaran RRI Semarang un 
tuk siaran umum  dap siaran A.P. 
Pendaftaran ditunggu selambat2nja 

tgl. 15 Desember 1954 disertai ke- 
terangan nama orkes, pemimpin 
dan 'alamatnja, rama anggauta pe- 
main, biduan dan lagu. Adapun 
matjam lagu jg telah ditetapkan ja 

Litu: sebuah lagu langgam  kron- 
tjong (krontjong baru) dan sebuah 
lagu  krontjong asli atau stambul 

!IL Orkes jg hanja mempunjai se- 
orang biduan, diperbolehkan menja 
njikan 2 matjam lagu tadi. Tetapi 
biduan2 .tidak diperbolehkan menja 
nji dalam 2 orkes. Dalam seleksi 
ini disediakan pula hadiah2 bagi 

para pemenang. f 

Sei 

Belanda), maka Menteri Luar Neg 

rangkan kepada ” Antara”, bahwa 
Sunario ingin menegaskan, 
jang dipertahankan oleh      

  

   
    

    

i teorj ,,Blut und Bodem” da 
r jang sekarang didjalankan 
inda semata2 untuk kepen 

kolonial Belanda, supaja Iri 
dapat tetap didjadjahnja. 

djutnja, kata Menteri Sunar- 
an Balluseck lupa akan tjorak 

dari kolonialisme Belanda | 
- chususnja dalim tjara me 

klukkan bagian2 Indonesia dengan 
kekerasan jang dinamakan olsh mere 
ka nacificatie, dengan “politiknja ,,di 
vide et impera” dengan “artikel2 ka- 
retsdalam Kitab Hukum Pidana me- 
ngenaj “apa jang dinamakan kedjaha 
tan2 politik olehnia (pasal2 bis dan 

terj) mu'ahnja didjalankan penaha 
man2 preventief,. hak2 exorbitant, 
jakni jang berupa internering ke Di” 
.gul. jang-sekarang menurut kabar di 
buka kembali, Flores, Banda dan se 
bagainja dan kekedjaman2 dalam. 
.menghadapi apa jang mereka nama | 
kan pemberontak2 dan sebagainja. ! 

Pendeknja, suatu sistim negara 
polsi, djadi sama sekali bukan 
negara hukum jang sekarang dju- 
ga terus menerus masih didjalan-: 
ken d, Irian Barat, sehingga mu- 

:dah sekali dapat ditund,uk nega- 
ra mana sesungguhnja jang men- 

. dialamkan fas'sme: Nederland atau 
| Indonesia, dem'kian Menteri Su- 
.har Oo jang mengachirj keterangan 
.nja kepada .,Antara” dengan me- 
ngatakan, bhw Kranja dunia t'- 

| dak akan pertjaja pada dakwa- 
202 serampargap dari wakil Ne- 
derland tersebut (Antara). 

RADIO 
SIARAN RRI 

“Semarang, 3 Desember 1954: 
“Djam 06.10 Rumba: 06.15 Penga 

djian: 06.40 Trio S. Jatno, 07.10 S. 
Abdullah: 13.15  Lagu2 Sumatra: 
13.30 Orkes Andre Kostelanetz: 
14.10 Hiburan siang: 17.00 Taman 
Peladjar, 17.40 Orkes Sidney Torch: 
18.00 Dari dan untuk Angg. A.P.: 
18.15 Dari dan untuk Angc. AP. 
(landjutan): 19.30 Semi Klasik: 20.30 
Klenengan Djangkap: 21.15 Klene- 
gan Djangkap (landjutan): 22.30 
"utup. 

Surakarta, 3 Desember 1954: 
Djam 06.10 Lagu2 Arab: 96.15 

Pengadjian: 06.30 Dari Melaya: 
06.45 Suara Abdulgani dan Nila 
Kusuma, 12.03 Suara Rubiah dan 
Momo, 13.15 Irama Tanto: 13.45 

Indonesia gembira: 14.10 Rajuan si- 
ang, 17:05 Dunia kanak2: 17.30 
Kwartet Teruna, 17.55 Varia Dia- 
wa Tengah, 18.15 Pengetahuan 
Umum: 18.30 Rajuap Putri: 19.30 

' Orkes Studio Semarang, 20.30 Wa- 
jang Orang, 21.15 Wajang Orang 
(landjutan): 23.30 Tutup. 

| Jogjakarta, 3 Desember 1954: 
Djam 06.10 Pembatjaan: 06.30 

Njanjian2 Mesir: ' 06.45 Orkes Me- 
Jachrino: 07.10 Merdu meraju: 13.45 
Arab Instrumental, 13.10 Warna 
warni Barat, 13.45 Untaiap musik: 
13.15 Orkes Melati: 17.00 Gending2 
Dolanan, 17.45 Piano sore: 18.15 
Vocalia Barat: 18.30  Peladjaran 
Njanjis 19.40 Orkes Jang Kiem Jou 
Liem She: 20.15 Suara merdu: 20.30 
Maluku Manise: 21.15 Obrolan pk 
Besut: 21.30 Pusparagam: 22.10 Mu 
sik Tenang, 22.30. Tutup. 

Djakarta, 3 Desember 1954: 
Diam 06.10. Pengadjian: 13.10 Ga 

melan Bandjarmasin, 14.30 Permai- 
nan Hammond Organ: 17.30 Pilihan 
Pendengar: 18.20 Ruangan Keseha- 
tan: 18.30 Ruangan Pemuda: 19.20 
Musik Barat Klasik: 21.00 Kontak 
dengan Pendengar: 21.15 Orkes Stu 
dio Djakarta, 22.30 Tutup. 

    

  

Dikabarkan, bahwa mulai tgl. 1 
Desember siaran RRI diwaktu ma- 
lam akan dilangsungkan lagi seper- 

Bukanja Indonesia Jang 
pi Belanda 
an Pertjaja Tuduhan Se- 

rampangan Wakil Nederland:Kata Menteri Sunarjo 

' BERHUBUNG DENGAN keterangan wakil Nederland dalam 
PBB, Von Balluseck, jang menuduh Indonesia mendjalankan suatu 
politik terhadap Irian Barat kearah konsep fasis, sebab kita me- 

daerah Indonesia (bekas Hindia 

eri Sunario Selasa malam mene- 

terhadap tuduhan itu Menteri 
bahwa djustru teori ras dan kebudajaan 

Belanda adalah bersifat teori fasis. 

Ikatan Ser- 
djana Hukum 
Indonesia 

Ls tgl. 28 Tana 1954 
bertempat digedu ertemuan 
Umum Djakarta telah didirikan 
Ikatan Sardjana Hukum Indone- 
sia (LS.H.L.). Rapat pendirian 'ini 
dihadiri djuga oleh Menteri Luar' 
Negeri Mr. Sunario, Menteri P.P. 
dan K. Mr. Moh. Yamin dan 
Prof. Mr. Sudiman Kartohadipro ! 
djo selaku sardjana hukum. Per- 
dana Menteri Mr. Ali Sastroami- 
djojo jang berhalangan datang, 
telah mendaftarkan diri sebagai 
anggota. 

Selain sardjana hukum wargane- 
gara Indonesia keluaran salah satu 

|fakultas hukum jg diakui oleh Pe- 
merintah, djuga dapat diterima se- 
bagai anggota para rechtskundige 
dan para kandidat2 notaris. 

Sebagai pengurus I.S.H.I. adalah 
Ketua Mr. Harris, Wakil Ketua I 
Mr. Djamaluddin Dt. Singo Mang- 
kuto, Wakil Ketua II Mr. Gusti 
Majur, Sekretaris I- Mr. ' Wiratno, 
Sekretaris II Mr. A.B. Astrawinata, 
Bendahara Mr. Soleiman  Suriadi- 
nata, Kommisaris2 Mr. Kusnadi 

Hadibroto, Mr. R. Hermanses, Mr. 
Tagor Sinagan, Mr. Lukman Ha- 
nafiah, Mr. Lie Ting San, Mr. Ab- 
dulkadir Djaelani, Mr. Djuana dan 
Mr. Usep. Alamat Sekretariat, Djl. 

Raja I/10, Kebajoran, Djakarta. 

SBKA Tentang 
Pengchianatan 

Bangsa 
DEWAN PIMPINAN 

Ser kat Buruh Kereta-Api 
KA) dalam statementnja hari Se- 
pin jl- al. mengatakan, atas ke- 
kuatan front persatuan kaum bu- 
ruh dan persatuan nasional, meng- 
harap supaja pemerintah lebih 
menaruh  kepertjajaannja untuk 
selekas mungk'n mengadakan tin. 
dakan2 jang tepat dan memberi 
hukkman jang setimpal terhadap 
golongan reaksi jang hendak ber 
Chianat terhadap bangsa dan ne- 
gara dengan menerima suapan. 

Pusat 

Kemudian diserukan oleh SB: 
KA kepada semua kaum buruh 
kereta-api supaja lebih waspada, 
baik terhadap anasir pengchiana- 
tan bangsa dan negara, maupun 
terhadap 'anas'r pemetjah-belah 
persatuan kaum buruh kereta-api 
sendiri. (Antara). 

“1 Ta TS SS LL ALL AL LL LA 

ti sediakala jakni mulai djam 17.00 

sampai djam 23.00. Siaran2 pagi 
dan siang untuk sementara tetap 
seperti jg berdjalan jakni pagi mu- 
lai djam 6.00 sampai 7.30 dan 
siang mulai  djam 13.00 sampai 
15.00. Siaran? dari mesdjid tiap 
hari Djum'at tetap dilangsungkan 
seperti biasa. : 
Mulai tgl. 15 Desember siaran 

akan dilangsungkan seperti berikut: 
pagi mulai djam 6.00 — 8.00, siang 
mulai djam 13.00 — 15.00, Djum- 
'at mulai djam 12.00 — 15.00, Sap 
tu mulai diam 12.00 — 15.00, Ming 
gu mulai djam 7.00 —- 15.00 dan 

siaran2 sore tetap mulai djam 17.00 
—: 23.00. 

Seterusnja dapat dikabarkan, bah 

wa dalam bulan Desember ini akan 
diselenggarakan — siaran2 istimewa, 
diantaranja tgl. Il Desember, mem 
peringati . korban 40.000 djiwa di 
Sulawesi, tgl. 19. Desember  mem- 
peringati ,,hari kembalinja persatu- 
an potensi rakjat dengan agressi Be 
Janda jg kedua-kali terhadap rak- 
jat Indonesia” dan tgl. 22 Deserri- 
ber memperingati hari ibu, 

  

menjat kan bahwa adalih Cugaan 

jg meliseit sama sekali, absurd, 

bahwa Indonesia mempunjai mak 
sud agresif. ,Alat?nja uik bersi 

tap agresipun tidak ada pala ka 

Lani ?, 

Sudjarwo menandaskan bahwa 

Ii Irian Barat »baik dimasa jang 

'alu maupun sekarang, ads er 
kan utk mentjapai kemerdeknap 
50 'itik. Rakjat Irian Barat tidak 

sedemikian primitifnja, hingga me 

reka tidak melawan pemesi.t har 
kolonial.” 

Mr. Sudjarwo menjatakan bahwa 
pasukan2 Belanda telah menangkapi 
Jan memendjarakan pemimpin2 gera- 
kan kemerdekaan Irian: di Irian Ba- 
rat tidak “ada kebebasan bergerak 

atau kebebasan berbitjara. Tetapi, 
walaupun demikian, gerakan kemer- 
dekaan terus berdjalan. 

Ditandaskannja bahwa sengketa 
tentang Irian ini musti diselesaikan 
dengan tjara2 jang damai. Kalau ini 
diingkari, maka hal ini akan berarti 
beban tanggung djawab jang berat 
atas bahu PBB. 

Wakil Belanda von  Ballsuseck 
memprotes pernjataan2 Mr. Sudjar- 
Wo tadi, dan -dikatakannja bahwa 

.segala itu tidak benar. (Seterusnja 
kawat rusak sama sekali — Red). 

Rantjangan resolusi 8 re 
gara ttg. soal Iran 

Berita menjusul mengatakan bah- 
wa rantjangan resolusi baru menge- 

nai soal Irian Barat telah disusun di 
bawah pimpinan wakil India Krish- 
na Mennon, waktu sidang mengada 
kan reses 1 djam. Penjokong2nja ia- 
lah Argentina, Costarica, Cuba, Ecua 
dor, El Salvador, Syria dan Jugosla- 
wia. 

1 SI NapA 
Bagian2 operatif dari rantjangan 

resolusi ini menjatakan bahwa Madj- 
ls Umum PBB: 

1. Menjatakan harapan supaja pe- 
merintah2 Indonesia dan Belanda 
akan melandjutkan usaha2 mereka 
mengenai sengketa jang sekarang 

ada, guna mendapatkan penjelesaian 
jang sesuai dengan prinsip2 Piagam 

| pBB. 
2. Minta kepada kedua belah pi- 

hak supaja memberikan laporan ke- 
pada persidangan ke-10 (1955) 
Madjlis Umum PBB mengenai kema 
djuan2 jang mereka tjapai. 

Salah seorang wakil, menurut war 
tawan UP menamakan rantjangan 
resolusi ini ,,setengah didalam dan 
| setengah diluar PBB”. : 
| Beberapa delegasi dengan segera 
| mengemukakan keberatan mereka ter 
'hadap rantjangan resolusi ini, de- 
ngan alasan bahwa hal ini akan men 
idjadikan sengketa tentang Irian Ba- 

:jang paling sulit dan akan memakan 
waktu sangat banjak karena harus 
"berulang-ulang dikembalikan kepa- 
da PBB”. 3 

Komentar pak el, 
Indonesia. 

Berita UP mengatakan seterusnja 
.bahwa seorang djurubitjara delegasi 
Indonesia menerangkan, bahwa dele- 
“gasi Indonesia tidak menarik kemba- 

li resolusi jang telah  diadjukannja 
sendiri. Diterangkannja bahwa peme 
rintah di Djakarta diminta pendapat 
nja mengenai sikap jang harus diam 
bil oleh delegasi Indonesia terhadap 
usul 8 negara tsb. diftas tadi (ran- 
tjangan resolusi .jang. disusun diba- 
wah pimpinan Krishna Menon). 

  
Belanda akan telak kedua? 
resolusi, 

Wakil Belanda von Ballusrck 
mengatakan bahwa delegasi Be 
landa menentang kedua-dua re 
solusi tadi, baik resolusi Irdons 
Sia maupun resolusi 8 negara, 
karena pemerintah Belanda tidak 
bermaksud memperbaharui perun 
dingan2nja mengenai Irian Barat 
d?7n Indonesia. 

Salah seorang wakil Amerika 
Latin, ialah Belaunde dari Peru, 
menjatakan bahwa dslegas'nja 

(SB »terpaksa akan menjatakan bian! 
ko terhadap rantjangan reso'usi 

18 negara tadi, karena tidak, menje! 
but2 700.000 dj'wa penduduk Irian 
Barat serta keinginan2 mereka.) 
Peru berpendapat bahwa pen'u 'uk: 
Irian Barat. hendaknja mcmrun tai! 
Suara dalam soal penjerahan ke! 
daulatan atas Irian Barat, 

BER UANG £ 
EKONOMI 
SAHAM? DARI INDONESIA: 

DIBURSA : STERDAM | 
LEMAH. 

Perigaruh soal Irian Barat? 
Wartawan ,,Antara” 

dam kabarkan, bahwa dalam 
bursa Amsterdam tg. 29-11 sa- 
ham2 Indonesia mengalami ke- 
adaan lemah. Untuk saham2 

  

   

djadi 13570, djuga Verg. Deli 
Mijen turun dari 13576 mendjadj 
1254. 

Perusahaan2 pelajaran 'jz, ber- 
gerak diperairan Indonesia djuga 
mengalami kemerosotan kurs, 
Mesk pun pada penutupan bur- 

|sa itu terdapat sedikit perbaikan. 
tetapi pada umumnja kurs jang 
dapat ditjapai oleh saham? dar: 
Indonesia ketka itu, tidak dapat 
memadai kurs jang pernah ditja- 
painia pada hari Djum'at jg lalu. 

Dari kalangan pengusaha2 di 
(Amsterdam diperoleh keteranvan. 
bahwa faktor2 ang menjebabkan 
kelemahan bagi saham2 Indone- 
s'a diwaktu itu antaranja jalah: 
a, kechawatiran sementara pengu 
saha akan adanja tindakan pem- 
balasan dari pihak Indonesia ber- 
hubung dengan sikap Belanda 
achir2 ini terhadap masalah Ir'an 
Barat, dan 'b. “situasi “ politik 
umumnja di Indonesia, dem kian 
kalangan itu, 

  

rat mendjadi salah satu masalah PBB | 

Amster- | 

HVA jang semula mentjatat kurs | 
1461270, ketika itu turun men- |“ 

SCVJIET UNGGUL DLM DU- 
NIA KEOLAHRAGAAN 
INTERNASIONAL MEN- 
TJAPAI 29 KEDJUA- 

RAAN DUNIA. 
Tournooi2 besar kedjuaraan  du- 

nia ditahun 1954 sudah boleh dika- 
takan selesai, walaupun di Caracas, 
Venezuela masih berlangsung " per- 
lombaan2 terachir olahraga menem 
bak. Dalam berbagai tournooi du 
nia jang diadakan tahun ini, Sovjet 
ternjata paling unggul, teristimewa 
|dalam perlombaan2 angkat besi jg. 
diadakan di Wenen baru2 .ini dima- 
na djago2 Sovjet menangkan 4 ke- 
djuaraan dunia. Djuga dalam per- 
lombaan menembak jang kini masih 
berlangsung di Caracas, “peserta2 
dari Sovjet menundjukkan keunggu- 
lannja. 

Tidak kurang dari 29 kedjuaraan 
dunia telah diperoleh Sovjet “dalam 
tournooi2 tahun ini. 
Tempat kedua diduduki oleh Ame 

rika dengan djumlah 16 kedjuaraan 
dunia, kemudian - menjusul Honga 

'ria dengan 11 kedjuaraan. 
Australia menduduki tempat ke- 

4 dengan djumlah 10 kedjuaraan js. 

sebagian besar dimenangkan dalam 
perlombaan? judo. 
Kedudukan lain2 negara 

sbb.: 
No. S5 Inggris dengan djumlah 9 ke- 
diuaraan dunia. No. &6— 8 Djerman, 
Italia dan Swedia dengan  djumlah 
masing2 8 kedjuaraan. No. 9 
No. 11 Djepang, Perantjis dan Fin 

landia. Demikian tjatatan Sport en 
Sportwerid. : 

adalah 

  

Terbakarn ja 

Songgobu- 

WOno 

Pusaka2 Keraton Dan 
Pakaian Njai Loro Ki- 
dul Dapat Diselamat- 
kan — Akibat Bende 

'Tidak Berbunji Njaring 
DARI FIHAK JANG ME- 

NGETAHUI dan berdekatan, 
wartawan ,,Suara Merdeka” men 
dapat keterangan, bahwa bebera- 
pa hari sebelum terdjadinja keba 
karan Panggung Songgobuwono 
Kraton Surakarta pada hari Ke- 
mis malam Djumaat tanggal 18 
malam 19 Nopember jl, katanja 
telah ada firasat. Seorang Njai 
Tumenggung jang berkewadjiban 
mendjaga Panggung Songgobuwo 
no itu pada suatu malam telah 
berm'mpi. Dalam mimpi itu ja 
merasa, supaja semua pusaka Ke 
raton jang disimpan dalam Pang 
gung Songgobuwono dipindah- 

an. 
Memang dalam Panggung Songgo 

'buwono. ini telah disimpan banjek 

'pusaka2 kraton berupa keris, tum- 
bak dsb. Djuga pakaian njai Lora 
Kidul disimpan disana. Setelah mene 
rima ,,wangsit” ini, pusaka2 jang 

iberupa ,,wesi adji” memang lalu di- 
(pindahkan, hingga waktu terdjadinja 
kebakaran, tak ada pusaka jang ikut 
'hangus. Pakaiap, nj. Loro Kidul te 

lah dapat diselamatkan sendiri oleh 
Sri Sunan waktu api sudah mulai 
berkobar. 
Dalam pada itu dapat pula ditam 

'bahkan, bhw. waktu terdjadinja ke- 

bakaran itu, telah dipukul sebuah 
sbende pusaka” kraton. Menurut ke 
pertjaiaan, katanja kalau bende ini 

berbunji .njaring, akan dapat turun 
hudjan lebat guna - memadamkan 
api. Tapi waktu kebakaran Songgo 
buwono. tadi, bende bunjinja tak 

|njaring sama sekali. Dan. memang 

i malem itu pun tak ada turun hu- 
dian. Patut. dikabarkan, bahwa wak 

tu terdjadi kebakaran di kampung 

Lawejan, pusat pembatikan di Solo 
pada permulaan abad ini, dimana 

:hempir seluruh kampung habis di- 
, makan api, pun ,,bend& pusaka” ini 
telah dibunjikan. Bunjinja-  njaring 
dan hudjan memang lalu turun dgn. 
lebatnja pada waktu itu. £ 

Pendaftaran 
Tjalon Hadji 

SEPERTI. TELAH diumumkan, 
untuk musim hadji 1955 nanti pe- 
merintah sudah tidak dapat lagi me 
nerima "pelamar hadji baru, berhu- 
bung dalam.. tahun 1955 nanti ha- 

nja akan diberangkatkan sisa pela- 
mar2 shadji jg telah terdaftar pada 

  
tahun jg lalu. Bagi wanita2 ig te- 

| lah mendaftarkan “bersama 
| muchrimnja untuk pergi hadji pada 

suami/ 

tahun jg lalu, sedangkan suaminja 
sekarang telah ' meninggal dunia 
atau lain sebab, mgreka itu dapat 
mendaftarkan - pergi  hadji tahun 
1955 dengan  keterangan2 jg sjah 
(rama, "umur, tempat tinggal, pe- 
kerdjaan wanita itu dan suaminja) 
serta - dengan - diterangkan - nomor 
dan- tanggal pendaftaran tahun jl. 

iDjika wanita “tsb. tidak — djadi 
naik hadji, maka hak lelaki untuk 
naik. hadji. tsb. otomatis dibatalkan. 
"Demikian menurut ketetapan -Ke- 
menterian: Agama. (Antara). 
  

|. HARGA EMAS. 
.. Chusus , Suara Merdeka”, 
Semarang, 1 Desember '54 : 
24 karat. djual ...... Rp. 50.— 

ti Rp. 49.50 
22 karat: djual ..... “ Rp. 45.50 . BNN La Rp: 44.— 
Djakarta, 30 Nopember '54 : 
24 karat tiap gr. ...... Rp. 50,50 22 karat tap gr. ...... Rp. 49,50 Surabaja, 30 Nopember '54 : 
Tidak -“ditrima tiatatan “harga. 
Singapura, 30 Nopember '54 : 
Tidak ditrima tjatatan harga. 
Londen, -390 Nopember '54: 
Harga emas internas'onal menu-   rut hitungan dollar Amerika ada 
lah sbb. : 
Emas Beirut tiap ounce 35.20 
Emas Macao tap ounne 37-53 
Emas Hongkong tiap ounce 37.80 
Emas Bangkok tiap ounce 38.04 

TOKO ngga MAS 

vap: sit 336 

Cemapau: 
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$ teleh dilakukan Orang di Bandung. 

i pengalamannja dipendjara2 Indone- 

  

perhitungan, "bahwa pemerit 
Irian Barat jang akan tetap d 

   
       Prins Memang 

Pinter Ngobrol 
Dulu Katakan Dapat Pu kulan2 Dari Pulisi Indon: 
Sekarang Berkata Sendiri | 2521p resolusi Tidak Pernah Dipukul 

eng Na    

       

       

nasiik pada Carpe Altino 

eterangan2 janengenai penga. lamannja jang hari Sei il, di 
muat An aan Seng ge keterangan2 nja 'itu ternjata, bah- wa Prins tk 1 men pengan ajaan. Ia d'tahan pada 23/1 1954 di Djakarta dan dan ngar kete di Bandung keesokan harinya oleh inspe polisi Moh- Enduh, jang menurut Pr.ns, mengantjam dia akan me- ng rimkannja ke Nusakembangan. Menuriy Prins, berbagai ,antja- man” lannja dinjatakan kepada nja, tetapi 1a tidak dipukul atau dianiaja. . 

Kata Prins, dalam pemeriksaan itu »'a memberi keterangan? jang berten 

kbih ra mah”. Urruk kedua kalinja ia dipe riksa di Bandung, dirumah jang ada kolamnia. tempat tahanan? di 
dalam. -air swpa'a 
meyurut Prins, 
mengalami penga 

mengaku”, tetabi 
sia sendiri sidak 

nasib baik.” 

Etapi ia tegaskan benarnja dilaku 
kan penganiajaan2, jaitu terhadap ta 
hanan2 Jainnja. Ia dengar” dilaku 

belah kamarnja. Djuga penganiajaan 

Demikian keterangan2 
muat ,,Handelsblad”. 

“Sebagai telah kita “kabarkan, “- ke- 
tika ia tiba di Nederland, Pring 
memberi keterangan jang dimuat 
dalam beberapa sk. disana, bahwa 
»sebagai tamu dari Presiden Sukar- 
no,. dari saudara2 Polisi Indonesia 
jang berkulit sawo matang ia men-| 
dapat makan, minum dan......... pu- 
kulan2”. Demikianpun bahwa oleh 
Komisaris Agung Belanda ia dimin- 
ta, untuk tidak mentjeritakan segala 

jang di- 

sia. Menurut Prins, djika semua ini 
ditjeritakannja, ssk. ,,akan penuh 
sensasi”. Pers Belanda membuat 
kampanje berdasarkan keterangan? 
Prins tsb. Sebagai diketahui, bebe- 
rapa waktu jang lalu, Djaksa Ting- 
gi . Sunarjo - menerangkan kepada 
Antara”, bahwa setelah diselidiki 
nja di Bandung, ternjata, bahwa..pe- 
nganiajaan2 seperti jang dikabarkan 
itu tidak pernah terdjadi. 

T'dok ada orang berna: | 
ma D. C. Prins ig dita 
han? ai 

Berhubung dengan berita ,,An- 
tara” tg. 22/14 1 mengenai ke- 
terengan2 Prins jang dimuat dim 
beberana sk: Nederland itu, 'hari 
Selasa Kepala D'awatan Kependia 
raan, Mr. Roesbandi, setiara ter-| 
tulis menerangkan kenada Anta 
ra”. bahwa ,setelah diadakan pe- 
nielid kan terniata 
sepert" iang disebutkan dim ber'ta 
tsb. tidak pernah ada ditahan se 
oran? banosa Belanda iane berna-| 
ma D. C. Prins, avalag' dilakukan 
pengan'ajaan terhadapnja” (Anta-t 

    
   

  

   

    

ami | 

| mementingkan 

dinendjara2 | 

pe gutan2 suara mengenai 
. berart menjokong kolonialisme 

B. Menurut “dr, Diapari, 
nda, Luns, “jang dalan 

an tdak menghiraukan 
8, tdak terlepas daripada 

Belanda merasa d'rinja mendapat 
dalam menghadapi persoalan 

  

djadjahnja itu. IA 
Selandjutnja oleh "Ketua Biro Irian 

Jitu dikatakan, bahwa soal Irian Ba- 
|rat adalah soal kemerdekaan sesuatu 
bangsa, sehingga masalah ini meru- 
akan suatu persoalan: politis -jang 

“Bika diselesaikan oleh PBB seba- 
ihgai instansi tertinggi jang harus da- 

  

Tau setjara damai. Dr. Diapari meng 
$ jang  dimadjukar. 

Oleh pemeriatah Indonesia kepada 
PBB dewasa ini adalah suatu ,.tesi 

|case” terhadap PBB dan ia pertjaja. 
bahwa tiap2 negara dan bangsa jg. 
mau mengakui serta menghargai ke- 
merdekaan sesuatu bangsa mesti me 
njokong usul resolusi' Indonesia 'itu. 

Irain Barat didjad'kan 
markas ,RMS” ja 

: disokong Belanda. 2 
Terkarung - ka-ungnja masalah 

Iran Barat berarti suatu antjaman 
agi keselamatan perdama'an As a 

ra, 
papan Irain Barat sekarang didja- 
Lkan markas besarnja gerakan2 

sampai sekarang mendapat soko- 
.ngan dar, pemerintah Belanda, 
| demikian dr. Diapari mendjawab 
per'anjaan2, jang diadjukan oleh 
salah seorang wartawan dalam 
konperensi pers tersebut. 
Sebelum memberikan  djawaban? 

seperti diatas ini, terlebih dulu dr. 
| Diapari mendjelaskan, bahwa se- 
waktu revolusi, negara2 PBB telah 
'mengakui hak kemerdekaan Indone- 
Sia atas wilajah Indonesia bekas 
Hindia Belanda”, dalam mana ter- 
masuk wilajah Irian Barat. Tuntu- 
tan kemerdekaan 'rakjat Indonesi: 
pada waktu itu disokong djuga oleh 
Amerika Serikat dan Australia, te 
tapi — kata dr. Diapari — berobah 
nja suasana politik jang dewasa ini 
terlibat dalam perang dingin antarz 
jdua blok menjebabkan orang lebih 

keperluan memilih 
bloknja masing2 dalam menghadapi 
masalah Irian Barat. 

Kampan,e propaganda Be- 
landa. 

Tentang propaganda Belanda 
jang dalam. kampanie persnja se- 
lalu berusaha utk memburuk-bu-- 
rukkan nama Indonesia dengan 
meni'arkan kabar2 bohong, dr. 
D'apari menerangkan, bhw siasat 
tu dlakukan untuk menimbulkan 

kesan, seolah2 Indonesia tidak 

setiara lanrsung Belanda mena- 
kut-nakuti kaum pengusaha asing 
lainn'a uk tidak menanamkan ka- 
p'tainia di 'ndonesia, sehingga de- 
rsan dem'kian Belanda tetap da- 
pat memegang monopoli atas per 
ekoromian Indonesia, bebas dari 
sesuatu  kongkurensi, terutama 
kongsurensi dari Amerika dan 
'Diepang jg sangat mereka takuti- 
nja. s 

  

    ra). 

(“Johannes 

    

jpat “mengatasi sesuatu persengketa- 

“I#Pre-Sedjarah 

chususnja Indonesia, |' 

apa jang dinamakan RMS” jang (3 

mampu mengurus Irjan Barat dan |: 

IPA Ne mama 
"aa 

  

. Strijdom 
| tremis Apartheid 

Silasa dgn | bulat tel: mlih Johannes Sirijdom “sebagai agan mpn Sea Ya ama mingeg 
|akan membentuk kabinet baru A rika Selaran.  Seperii d ketahu:, 
PM Dr. D: : 
kan diri mulai har 
perm n-aannja sendiri. 

  

Strijdom terkenal sebagai se 
mang extrem's dim ha! pelaksana. in Politik .,Apar heid”, ig meng: 
1endak' pemisahan golongan pen 
duduk bangsa kulit berwarna dar 
20'0ongan kult put'h di Afrika Se 
latan, baik d'm hal daerah tem. 
bat t.nggal, daerah tempat peru- 
sahaan dil. Wak 1 perdana mente- 
ri Nicholas Havensa telah meng- 
undurkan diri sebagai tjalon pe- 
mimp n partai Nasional's, walau 
sun ia mendapat sokongan dari 
Malan. Havenga adalah seorang 
moderat, menurut pandangan pim 
o'nan partainja (Antara). 

|. Fossil Gigi 

  

Diketemukan Di RRT 
RADIO PEKING dalam siar- 

aa pada hari Selasa mengumum- 
|kan diketemukannja fosil berupa 

3 g'gi manusia jang menurut per 
ikiraan setjara kasar berasal dari 
zaman hidupnja ,,manusia Pe- |king” dim abad Paleolitika. Dite- 
:rangkan bhw ps2 tadi diketemu- 
|kan didesa jang Fen - dalam 
'propindi Shangi sekelah Selatan 
dan berupa sebuah geraham-ba- 
wah dan 2 gigi atas. 

Menurut perkiraan Dr. Young 
“Chung Chien, ahli paleontologia dan 
direktur laboratorium ilmu fosi! ber- 
tulang belakang dari Akademi Ilmu 
(Pengetahuan Tiongkok, menjatakan 
bahwa manusia jang primitif, telah 
hidup dalam djangka waktu “antara 
202.000 tahun-dan 600.000 tahun jl. 
dan bahwa manusia pre-Sedjarah te- 
lah hidup dalam daerah sekitar 
janak2 sungai-dari sungai Fen. 

Selandjutnja Radio Peking menga- 
jitakan bahwa didaerah tadi  djuga 
idiketemukan lebih dari 2.000 pera- 
bot dari batu dan fosil dari 25 ma 
tam machluk jang bertulang bela- 
kang, dan bahwa penemuan? tadi 
adalah hasil rombongan jang dikirim 
cleh akademi tsb. dalam pekerdjaan 
nja antara bulan September dan No 
pember tahun ini. (Antara). 

  

dengan ti me-njebu:2 sesuatu.keh 
Mmungkinan terhadap pemungutan su 
jara mengenai usul resolusi Indonesia 
dalam sidang umum PBB, dr. Diapa 

kiri menjatakan, bahwa apabila nega 
jra2 Amerika Latin mau konsekwen 
banti kolonialisme, maka akan sela 
ima:lah resolusi kita jang sangat lu 
nak dan hanja menuntut diadakan 
inja perundingan kembali antara pe 
imerintah2 Indonesia dan “Nederland: 
guna membitjarakan masalah .kemer 
'dekaan Irian Barat sebagai bagian 
darj wilajah Republik Indone: iZ £ 

    

  

   

  

Kapal induk Inggris ,:Bulwark” milik Royal Navy. Kapal ini adalah 
. kapal induk pertama milik Inggris jang mempunjai tempat landasan jang 

miring. Lazimnja landasan adalah datar... 
FE 

obi 

Angkatan Udara Pembom- HH Amerika 
Sebagai Sendjata - Pembalasan 

AMERIKA SEDANG  memba- 
ngun sebuah angkatan pembom zat 
air dntar-benua jang akan memakan: 
biaja lebih dari 4.300.000.000 dol- 
lar, dan jang akan terdiri dari iku- 
rang lebih 550 buah -pesawat ter-| 
bang jet raksasa, demikian diumum 
kan hari Senin oleh pembesar2 per 
tahanan Amerika di Washington. 
Kplangan2 Pentagon menerangkan, 
bahwa angkatan ,,retaliation” (pem 
balasan) itu akan meliputi kurang 
lebih 350 buah pesawat pembom B- 
52 jang mempunjai ketjepatan lebih 
dari 600 mil sedjam, dan 200 buah 
pesawat terbang tanker untuk meng 
isi bahan bakar ditengah2 perdjala 
nan. 

  

AH PEMBATIJA lagi2 dari Dja- 
wa Barat kita menerima kabar jang 
menjedihkan. Kalau tidak perkara 
gangguan keamanan jang memakan 

kotban, kini telah diterima 
kabar adanja hudjan lebat didaerah 
Tjibodas (Lembang). Akibat hudjan 
ini terdjadi tanah longsor jang me- 
nutup djalan besar. Djuga di Tji- 
kareo (Tasikmalaja) terdjadi tanah 

longsor menimpa sawah, dimana 6 
orang sedang meneduh karena ada- 

  

Armada udara jang seluruhnja ter 
diri dari pesawat2- terbang jet itu 
akan diorgonisir dalam wing2 diba 
wah komando strategis — angkatan 
udara, dan dimaksudkan utk. meng 
adakan serangan pembalasan dgn. 
tjepat dari pangkalan2 udara di 
Amerika, apabila -petjah perang du 

: dnia. Dewasa ini jang terutama di- 
perkenankan oleh angkatan udara 
Amerika untuk mengangkut bom2 
zat air adalah '/pesawat2  terb.ng 

B-26. Pembesar2 Amerika menegas 
kan, bahwa untuk membuat pesa- 
Wat2 terbang jet jang memakan bia 
ja puluhan djuta dollar itu dan me 
'masukkannja kedalam angkatan uda 
Ta akan memakan waktu beberapa 
tahun. 

Inja hudjan. 2 Orang diantaranja me- 
|hinggal dunia, 2 orang luka enteng, 

Pesawat2 terbang itu akan merupa 
kan ,saudara” dari pesawat2 ter- 
bang djarak djauh B-47, jang djum 
lahnja sudah 1.000 buah dalam ang 
katan udara Amerika, djunilah ma- 
n akan ditambah dengan 1.000 buah 
lagi diwaktu2 jad. ini. 

Pesawat stratofort. B-52 itu menu 
rut perhitungan akan memakan bia 
ja 8 djuta dollar setiap buahnja. Se 
buah model pesawat itu sedang di- 
buat dipaberik pesawat terbang Boe 
ing di Seattle, Washington, dan ke- 

mudian akan dibuat pula dipaberik 
Boeing di Wichita, Kansas. Pesawat 

tanker jet jang pertama akan sele- 
sai dalam beberapa bulan ini, dan 
menurut perhitungan setiap buahnja 
akan memakan biaja kurang lebih 4 
djuta dollar. (UP).   

| pelabuhan sebanjak 7.000 pada hari 
| Senen. Mereka menuntut kenaikan 

| Pengganti Malan: Ex- Il 

T- Daniej Malan mengundur | | 
« Selasa, atas | kar 

'Ipemerintahannja jang paling achir. 
|. Walapun demikian, Churchill Sekn 

:| dulu P.M. dimasa Ratu Victoria, da | 
pat mentjapai usia 80 th. waktu! xx 

Achirnja dapat dikabarkan, bahwa| 

    

    

    

   

  

   
   

    

   
   
   
   

'Dulles Tidak 

dilakukannja 

seorang luka berat dan seorang lagi | upah dan sebelum tuntutan ini be- 
| selamat — Untuk menjelenggarakan | res, mereka menolak urituk memuat 
djalannja pemilihan umum nanti, | dan membongkar barang2 — Me- 
dalam kota Surabaja akan disedia- | mang segalak2 matjan, tak akan 
kan 700 tempat pemungutan suara | sampai hati makan anaknja sendiri. 
— Baik sekarang kita mulai dengan | Hal ini dibuktikan oleh pengakuan 
berita2 luar negeri. Pertama2 djeri- . seorang wanita di Tulsa, Oklahoma, 
tan 80 kapal jang kini ,,terlantar” | Amerika didepan polisi pada ma- 

idi Calcutta. “Terlantarnja kapal2 lam Senen, Wanita jang berumur 49 
| tadi adalah akibat pemogokan buruh | tahun ini mengaku telah meratjun 

dup 

      

   ka Churehill adalah Perdana Me setinggi itu jang masih memegang 
| Sebagaimama diketahui, diplon 
Inggeris terachir jang mentjapai 

Ius usia demikian adalah ' William. 
|Ewart Glandstone, 'jakni “diplomat julung dari golongan Liberal. Ketika 
"William Ewart Gladstone meletak- 

ng terachir adalah an djabatan ji: 
Pn 1894, dikala mentjapai 

  
  

   

  

    —
 

memadai rekor 
jang telah menaiki 
kali sesudah berusia 70 tahun dan : 
didalam usia 82 tahun membentuk 

  

rang adalah seorang diplomat ja ng 
terhitung tua. Djuga P.M. Diseraeli 

mendjabat P.M. 

P tiannja. 

Pada waktu Winston Churchill 
egg ar usia 79 tahun, | 

banjak abatnja jg menganggap 
kesehatannja sudah sangat mun- 
@ur. Disaat itu ada jang sudah 
menjediakan konsep bulletin ke- 
matiannja untuk diumumkan r 
da saatnja ja tepat, Pada waktu 
Churchill sendiri mendengar hal 
ini, bukannja dia marah. Melain- 
kan konsep itu dimintanja untuk 
dikoreksi. 
orang tidak mentjeritakan jang 
tidak-tidak sesudah dia berkum- 
pul dengan arwah nenik-mojang 
NA 25. 

Sekalipun orang sering mengata- 
kan bahwa Churchill sudah mengin 

bang kubur, njatanja hingga usia 80 
tahun dia masih sehat wal'afiat. 
Tabiat Churchill jang orisinil an 

tara Jain dapat diketahui sikapnja 

  
    

   

KONPERENSI REGIONAL P.B.B. URUSAN PERKEMBA NGAN MASJARAKAT. 
Regional PBB urusan Perkemba- 

se "jang akan datang ini di 
harapkan kedata nnja dikota 
Naga di Luzon Selatan, dem'kian 
dikabarkan pada hari Selasa. 
Delegasi2 tsb. mewakili Austra- 
lia, New Zealand, 'Ceylon, India, 
Burma, Pakistan, Indones'a, 
Muang Thai, Korea dan Pilipina. 

Akan datang pula delegasi? 
Unicef dan Unesco serta 10 orang 
wartawan. (Antara) 

  

. Setudju 
Blokkade Laut Atau 

. Udara Terhadap RRT 

  

Selasa menolak keras 
blokkade angkatan laut au udara terhadap ” RRT sebagai pembalasan hukuman pen 

djara jang didjatuhkan oleh penga 
dilan RRT atas diri 13 1 
Amer'ka. Dalam pada itu ja me- ngatazkan, bhw Amerika Serikat 
dalam mend,awab tindakan terse 

. but akan mempergunakan ,tjara2 damai”. Dulles mendjandj kan akan mengamb 1 €ndakan 'pemba- 
lasan jang tegas, tetapi tak akan melakukan ssuatu PI pe- rang” seperti blokkade angkatan 
laut ataupun udara. 

6 Usaha? damai Amerika. . Mengenai usaha2 Amerika untuk 
mendjamin perdamaian, Dulles me- 
ngatakan, bahwa bantuan? jang ter 

| besar jang dapat diberikan oleh Ame 
Ha jalah, siap sedia untuk berpe 
rang djika perlu, dan mempunjai sum 
ber2 serta serikat2 guna mendjamin, 
.bhw. agressor pasti akan dialahkan. Ini tidaklah berarti provokatif atau 
militeristis, tetapi mentjari perda 
maian tidak hania dalam hati tetapi 
djuga dengan fikiran. 

Situasi Asia. 
Tentang situasi Asia. Dulles anta 

ra Jain mengatakan, bahwa “beberapa 
negara Asia jang baru2 sadja mem 

peroleh kemerdekaannja membutuh 
kan bentuan. Tetapi mereka takut 
menerima bantuan itu dari Barat, ka 

, rena menurut pamdangan mereka hal 
itu dapat mengakibatkan timbulnja 
kolonialisme Barat. Selandjutnja Dul 
Ies mengatakan, bahwa Asia dan ne 
gara2 Barat dapat bekerdja sama se 
laku fihak2 jang mempunjai hak? 
jang sama. Dalam hal ini telah di- 
ambil langkah jang besar dalam Kon 
perensi Manila bulan September il. 
Demikian Dulles, jang ' menambah 
kannia, supaja kepada negara2 jang 
terbelakang diberi pindjaman uang 
untvik. membantu perkembangan ne 
gare2 itu. (Antara). 

  

Hidupnja Jg T 
isb Speaking People“ Dan 
Pembitjaraan Tingkat Ting 

k | 54 Sir Winston Church'll Pe rdana Menteri . Inggeris meraja- 
hari sebelu #unja itu di Downingstreet 10 berpu- 

had'ah. Sebagai diketahui Churchill 
“ulang tahunnja ini dapat d'langs ungkan dengan Kenanga, TAN 

besi 84 tahun. Churchill masih ha 4 
Tus menempuh 4 tahun lagi untuk 

    Konsep bulletin kema- ' 

Dia katakan, agar | 

djakkan kakinja jang sebelah dilo-| 

Dari Koni ibu PGRI 

Masuk Ga-| 
| djika ia terlalu didesak untuk meng: 

ngan Masjarakat pada tg. 5 De- | 

  

     

    

  

   
    

Berdampingan Set 

   #—— Oleh: Agus Su 'udj —— Lp       
elum hari ulang tahi   

tang membandjir sebagai 

   
asuk Golongan 3 P. M Inggeris Jang 
aTinggisTadi Sewaktu Masih Memang. 

. Tjantik. Pandai Pedato Dan 
jara Damai Antara Barat. Dan 

| Melihat Gadis 
Menulis 

eracbhir: Menulis Sedjarah ,.The History Of 
»Parley At The Summit“ Atau 
gi Dgn Maleukov 

eri Inggeris pertama2 dalam abad ke-XX jang mentjapai usia 
abatan, 

Sir Winston Churchill kelihatan di- 
er sedang mempeladjari salah satu 
dari pertanjaan2, jang dikemukakan 

“oleh para wartawan berkenaan de- 
ingan hari ulang-tahunnja jang ke-80. 

  

iri kurang menjetudjui, maka di: 
akan "berkata "You can't teach an 
old 3 new tricks” (Seekor andjing 
jang sudah tua tidak dapat diberi pe 
Naa il baru). 
| Memang 'Churcill belum tempak 
tanda-tanda ,.pikun”. Dia masih ber 
semangat, penuh “initiatief. Belum 
lama 'ini telah menterkedjutkan re- 
kan-rekannja ketika dia menjatakan 
akan terbang ke Moskow untuk ber 
'bitjara dengan Malenkov. 
f ng Nata i 

Sa sesuatu tindakan jang dia sen 
diri 

lahir sedjarah dan ba 
hasa. 

Dikala Churchill masih duduk d 
'hbangku sekolah, tidak menundjuk 
Ikan kepandaian jang luar biasa. Ad: 
|dua mata-peladjaran jang memang 

sangat istimewa. Jakni mengenai m: 
ta peladjaran sedjarah dan bahas: 

'Hnggeris. Ia selalu mendapat angka: 
jang baik. Mengerai kemahirannj: 
|dalam bahasa Ingg ris, Churchill s 
belum terkenal sebagai — staatsmar 
memang terkenal sebagai wartawan 
Dia banjak mengarang buku 'jang 
sifatnja ,,zakelijk”. Buku? karangar 
nja itu membuktikan kemahirannj: 
dalam bahasa Inggsris bahkan ada 
ahli jang mengatakan Churchill tu 
rut memperkaja barasa Inggeris. Ke 
mahirannja dalam bahasa Inggeri: 
itu, menjebabkan dia memperolet 
hadiah Nobel untk Kesusasteraar 
tahun 1953, 

Suka bersiul kalau meli- 
Pen eta nonah manis. 

S'fat lelaki tetap ada pada diri 
Churchill jang sudah tua itu. Dia 
atjapkali bersiul kalau melihat 
nonah2 manis, lebih2 djika meli- 
hat jang berpakaian mandi. Pada 
waktu di London ada pesta jang 
diadakan oleh bekas serdadu? jg. 
turut dalam perang dunia kedua. 
Churchill duduk disamping Eisen 
hower. Dia tidak tertarik pada 
pertundjukan2 jg diadakan. Ke- 
mudian setelah “dia mel'hat pe- 
rempuan? jang berpakaian mandi 
Perantjis, segera  bersiul sambil 
memandang Eisenhower dengan 

  
  

GRI Tidak 
bungan Du 50 Orang delegasi Konperensi |. 
Spj Di Daerah2 Mi 

Z 

KONGGRES P.G.R.I. di 
njelesaikan konggresnja pada tar 
ngeluarkan statement 

Meni 
nesia di Irian Bara 
jang merdeka dan berdaulat, 

Memutuskan: (I) Menjatakan ber- 
diri dibelakang Pemerintah Indone- 
sia dalam perdjoangannja mengem- 
balikan Irian Barat kedalam wilajah 
Rep. Indonesia, (2) mendesak kepa- 
da pem. Indonesia mengadakan per- 
siapan2 jang njata untuk usaha2 pen 
didikan dan pengadjaran bagi anak2 
Indonesia di Irian Barat. i 

Selandjutnja — dapat diberitakan, 
bahwa pelbagai keputusan telah di. 
ambil. Diantaranja konggres telah 
mendesak kepada Kem. PP. & K. 
dan Kem. D.N. agar penjelesaian 
mengenai besluit2 dan. keuangan 
guru2 dapat dilaksanakan dikantor 
Inspeksi dan P.P. & K. kabupaten 
dan kotabesar, sehingga tidak usah 
menempuh djalan jang berbelit2. | 

1G Desentralisas'. 
Dengan prinsipnja konggres PGRI 

Hi Semarang menjetudjuj decentrali 
sasj sekolah2 rakjat dan pendidikan 
masjarakat kepada daerah otonom 
ungka INI, untuk meleksamakan soal 
itu tidak setjara serentak, melainkan 
berangsur2 menurut ketjakapan dan 
kemampuan daerah2 otonom ting 
kat JI. Selandjutnja konggres menun 
tut agar peraturan 'pemeri ah no. 
65/51 ditindjau kembali, diganti de 
ngan suatu undang2 jang dapat meng 
hilangkan dualisme. dan min-tjang 
kup kekuasaan technis dan admini 
statip mengenaj urusan Sekolah Rak 
jat, sekolah Landjutan tingkat perta 
ma dan Pendidikan Masjarakat keda 
lam daerah otonoom tingkat ke I 
dan ke HI serta selandjutnja. 

Djangan hambur2-kan. 
uang. 

Selandjutnja konggres menggerak- 
kan seluruh organisasi P.G.R.I. un- 
tuk - mem-popularisasi kepentingan 
masalah pendidikan, pengadjaran 
dan Kebudajaan disegala 
dan golongan masjarakat. Menijiap- 
kan seluruh tenaga organisasi PGRI 
untuk bila perlu mengambil tinda- 
kan2 jang setegas2nja sehin ga pe- 
netapan anggara, belandja PP & K 
sedikit2nja 25 pCt. dari seluruh 
budget Negara terlaksanakan. 

   
   

pat, mengingat banjaknja pengelua- 
ran2 jang kurang effectief dan ku- 
rang merata dalam lingkungan Ke- 
menterian. P.P, & K., maka diputus- 
kan djuga untuk mendesak kepada 
Kem. P.P. & K. agar pembelandjaan 
keuangan dilaksanakan berdasarkan 
sesuatu rentjana jang tertentu dan 
teratur sesuai dgn kebutuhan dan ke- 
pentingan  bagian2 dari Kem. P.P, 
& K.   

hingga mati 5 orang suaminja, tapi 
menjangkal, bahwa dia telah mem- 
'bunuh anaknja jang berumur « 215 
tahun.  Alasan2 perbuatannja jang 
kedjam ini bermatajm2. Katanja ia 
bingung — Australia telah menjata- 
kan kesediaannja, untuk  mendjadi 

tempat pertjobaa, peledakan - sen- 
djata2 atom Inggris, Kini sedang di- ! 
pilih tempat jang terpentjil, tapi tak 
begitu terasing seperti» tempat per- 
tiobaan Woomera dulu, 

Sensur film dil. 
Dalam pada.itu, konggres PG 

RI telah mendesak kepada peme. 
rintah supaja. Memperluas Peme- 
riksaan dan Pengawasan film, 
gambar, lektur, s'aran rad'o dan 
Iklan. Didesak djuga agar segera 
d'keluarkan undang2 baru tentang 

| pemeriksaan dan pengawasan film. 
P.E.N. supa'a diberi tugas mem- 

' perbanjak produks' film jang ber. 
Harja bagi pendidikan pengadja- 
ran dan kebudajaan, Mengawasi 

jang menjebutkan dengan 
mengingat, bahwa pendidikan dan 
hesia (di Irian Barat masih beria 

lapisan 

nia Apapun 
nus Anak2/Sekolah 

Lg Diberi Makanan 
Semarang jang dih-rap akan me- 
ggal 1 Desember 1554 telah me- 

perasaan sedh 
pengadjaran bagi kanak2 Indo- 

ku setjara dan berdjiwa kolonial. enimbang bahwa pend'dikan dan pengadjaran bagi kanak2 Indo- rat harus sesuai dengan tjita2 bangsa Indonesia 

penjebaran gambar dan lektur jg 
d lakukan oleh perwakilan2 asing. 
Memberi pimpinan dan tundja- 
ngan lang n'ata kepada pengusaha 
f'Im nasional, agar merek, dapat 
veria bekerdja dlm pembangunan 
negara dan bangsa. 

Konggres jang teratur. 

Sedjak ketua pengurus besar 
PGRI memukulkan palunja jang 
pertama kalis wartawan tuan sela- 
lu meng'kuti djalannja konggres. 
Dalam hal ini dapat diketahui, 
bahwa konggresisten jang semua- 
nja terdiri dari para guru, dapat 
mengatur djalannja konggres jang 
teratur dan pembagian waktu da- 
pat berdjalan dengan baik. 

Konggres jan d kundjungi oleh 
800 "utusan, saka suatu. kong- 
gres iang besar. Dari tjara peme- 
r-ksaan mandaat, tjara mengada- 
kan rapat2 sampai pada soali2 ig 
lain, konggres PGRI ini mempu. ! 
niai ssiim jang: boleh djuga di- 
tiru. 
. Diuga dalam hal pemlihan 
pengurus, Cara mereka. tidak 
mengadakan rapat chusus untuk 
itu, mela'nkan selam, ada rapat 
maka selama itu setjara berang- 
sur2 dakukan pengumpulan sua- 
Td utk memilih pensurus. Dengan 
demikian, selesa' konogres, maka 
sudah dapat diketahui s'apa for- 

| matzursnja. 

Kesehatan murid diper- 
hatikan. 

Konggres PGRI mint. kepada 
pemerintah, agar d'dacrah m'nus, 
kevada anak2 sckolah dapat d'be- 
T' bantuan makanan jang berman- 
“fast. Selain itu dikehendaki agar 
d'tap2 Sekolah Rakiat b'sa dise- 
.@?kan obat-obatan dan diadakan 
dokter chusus vtk guru) dan mu- 
rid2. Paling sedikit setahun seka- 
li dadakan pemeriksaan menge- 

| Pat kesehatan murid dan guru2. 

k 

: 

2 : : : dia merangkap selaku Sementara itu konggres berpenda- “koleh2 iang diauh dari Balai og Pengobatan disediakan obat. Peng- 
obatan anak2 sekolah d'bebaskan 
dan sekolah2 jare d'velnsok d'ne- rksa oleh jang berwadjib. Diada- ! 
kan tenaga chusus utk 
kesrhatan ana?. 

Tidak memasuki federasi 
guru sedunia, 

Selanajutnja konggres telah 
ngambil keputusan jang mengenai 
hubungan Inar negeri sbb.: (JI) Hubu 
ngan politis (populair) bebas: (2) Ti 
dak memasuki federasi Guru Sedu 
nias (3) Piagam guru akan dibahas 
pada rapat PB pleno jang pertama 
sesudah .konggres ke VII. 

memelihara 

me 

Selandjutnja konggres memutuskan 
djuga agar guru-guru mendapat pem 
bagian, rumah pegawai, Selandjutnja, 
gedung-gedung dan rimahrumuh se 
kolah. ja4g . dipakai .oleh instansi-in 
stansi lain dikembalikan lagi. Disedia 
kan asrama untuk SGA /SGB dan 

| iperbanjak gedung-gedung sekolah, 

  

, Wartawan-perang dari 
!,,Allahabad Pioneer” di India 

(kiri) sebagai walikota baru dari 

Maa MAKAM MM dilan an 
“3 

sinar. mata: jang............ nakal. 
Djuga Churchuli jang pertama2 

menggerakan tanda dua djari jang 
melukiskan huruf ,,V” dengan mak 
sud ,,Victory” atjapkali suka mentji 
bit pipi gadis2. Dengan sikapnja jg. 
demikian, dia dapat menarik perh: 
tian umum. 

Tetap ada satu hal jang barangk: 
li belum diketahui oleh Churehil 
sendiri, jakni ada satu djalan dida- 
lam negara Indonesia jang diberi nz 
ma, jang asalnja mengambil dari n: 
ma Orang jang menurunkan dia. Jak 
ni mengambil dari nama Marlbo- 
rough. Nama itu disesuaikan dengar 
lidah Indonesia mendjadi Malio- 
boro, letaknia dikota Joginkarta 
bekas Ibukota Repubiik Indonesia, 

Keturunan Bangsawan, 
Tentu akan terlalu pandjang 

djika kita membitjarakan sedja- 
rah hidup Churchill jang berusia 
SO tahun itu. Churchill  dilahir- 
kan pada tanggal 30 November 
1874 & Istana Blenheim (Ingge- 
ris). 'Kakeknja ialah Duke of 

| Marlborough ke-7. Ajahnja Lord 
Randolph Churchill dan ibunja 
seorang wanita Amerika bernama 
Jenny Jerome. Pada tahun 1908 
Churchill kawin dengan Clemen- 
tine Hozer dan mempunjai 4 
Orang anak. Seorang anaknja me 
ninggal karena longonsteking. Jg 
meninggal dalam umur 3 tahun 
itu bernama  Marygold. Sedang 
anak2 lainnja adalah bernama: 
Randolph, Sarah, Diana dan Ma- 
ry. 

Oleh ajah dia dikirim keseko 
lah militer di Sandhurst. Pada 
usia 19 tahun dia masuk dinas mi- 
liter- Tetapi suasana politik di 
Inggeris: maupnu- “didunia sangat 
(tenang dan tenteram sehingga ti 
dak sesuai dengan tjita2 seorang 
militer muda 'ang penuh ambitie, 
avontuuri'jk dan achtief sepert! 
Churchil. ftulah sebabnja, pada 
waktu bangsa Cuba berontak (ta 
bun 1895/96) dia minta dan men 
verlof dari dinas militer. Ja berto 
lak ke Cuba sebagai wartawan su 
rat-kabar ,.Daily Praphie” dan 
mendapat honorarium £  5,— 
tiap art'kel. 9 

Kariere sebagai wartawan. 
Selandjtnja beberapa bulan kemu 

dian dia bersama2 dengan pasukan 
nja berangkat ke India sebagai Opsir 
muda. Selain itu, dia djuga sebagai 

surat-kabar 
dan 

Daily Telegraph” di Inggeris. Pa- 
da waktu itu di India sedang timbul! 
banjak pemberontakan terhadap In 
geris dan suasana ini rupa2nja se- 
suai dengan djiwa Churchill jang su 
ka gelut. 

Dimedan pertempuran Makaland 
Pass, pasukannja terdjebak suku Pa 
than. Hal itu merupakan suatu expe 
ditie Inggeris jang mengetjewakan. 

  
“Tetapi bagi Churchill sendiri, sega 
la kesan2 dan pengalamannja dia tu 

lis dalam serie artikel dalam ..Alla 
habad Pioneer” dan Daily Tele 

-graph”, kemudian didjadikan buku 
jang bernama ,,The Makaland Field 
Force”. Dengan tulisan?rja itu me 

:nundjukkan bahwa Churchill mahir 
sebagai wartawan dar ahli dalam 
ilmu peperangan. 

Tulisan2nja memang menarik per 
hatian. Sekalipun bagi opsir2 ata- 
sannja jg memimpin - expeditie itu 
tidak disambut dengan gembira. Ka 
rena tjara Churchill melemparkan 
kritik sangat tadjam dan berterus 
terang. 

Pengalamannja dari India di sam 
bungnja ke Sudan, jg dikala itu ten 
tara Inggris banjak mengalami pu- 
kulan dan berakibat kalahnja dien- 
deral Gordon. Khartoum day, Om- 
durman  djatuh ketangan kaum 
Mahdi. 

IL Untuk melakukan pembalasan, 
Inggris mengirimkan djenderal Kit- 
chener, dimana. Churchill ikut ser- 
ta. Kali inipun dia merangkap sela 
ku wartawan “dari surat “kabar 
Morning Post”. 

Djendral Kitchener. menang, Se- 
dangkan Churchill sendiri menun- 
djukkan makin pandainja mendjadi 
Wartawan-perang. Dia menulis bu- 
ku jg bertitel ,.The River War”. 

! Dalam kundjungannja ke Afrika, 
korrespon- 

dent perang dari ,,Morning Post” 
dengan honorarium jg maha! 'jg per 
nah dibajarkan. 

Selain itu, Churchill pernah me- 
nulis  buku2: ",,My Early Life”, 
(Lord Randolph Churchi!I”, Semen 
tara itu, Churchill djuga pernah me 
nulis roman jg. bernama ,Savro- 
la”, tetapi Churchill sendiri meng 
anggap bukunja itu tidak baik, se- 
hingga kepada sahabat?nja selalu 

djangan  batja 
buku Savrola! 

Sebagai ahli negara, 
Nama lengkapnja Sir. Wing.ton 

wconard Spencer. Chrurchill. Dalam 
| tahun 1900 mendjadi anggauta kon- 
servatif Madjelis Rendah. Tahun 
1904 menjeberang kepihak kaum li 
beral. Tahun 1905 Wakil Menteri 
Daersh d'adiahan. Tahun 1908 Men 
terj Perniagaan, Tahun 1910 Mente 
ri Dalam Nagerio 1911 Menteri Uru 
san Angkatan Laut, Teh 1915 jak 
ni dikala ' perang dunia pertama 
mengadakan expedisi ke Dardanel 

s 

  
£ e : T. 11an Dalam suatu pesta jang diadakan di London pada tangagl 9 Nope: 

ber j.l. guna meresmikan pengangkatan Alderman Seymour Howard 
kota London, kelihatan disini P.M. 

Churchill sedang mengutjapkap pidatonja jang bersedjarah, bahwa Ba- 
rat dan Timur dapat hidup berdampingan setjara damai. 

len, tetapi gagaj dan japun terpaksa 
mengundurkan diri. Tahun 1917 

Menteri Urusan Mesius Tahun 1919 
Menteri Pertahanan “ dan Pener- 
ocangan. Tahun 1921 Menteri Daereh 

Diadjadaan. Tahun 1922 Chburehil 
mengundurkan diri lagi kekaum kon 
servatif. Tahun 1924 anggauta Mua- 

djalis Rendah. Tahun 1924-1929 
Menteri Keuangan. 

Antara tahun 1930—1939 menen 
tang politik konsesi kepada kekua- 
saan2 diktatorial.' Dikala perang du 
nia kedua petjah 'tgl. 3 Sept. 1939 
ia kembali mendjadi Menteri Aag 
katan Laut. Tgl. 10 Mei 1940 mon 
djadi Perdana Menteri, mengganti 
Neville Chamberlain. 
Dengan sembojannja: Darah, ke- 

ringat dar air- mata (Blood Sweat 
and Tears) dia dapat mengachiri pe 
rang dunia kedua, bekerdjasama de 
ngan Roosevelt dan “Stalin. 
Dalam bulan Djuli 1945 mengun 

durkan diri, dia mendjadi opposisi, 

karena partai Labour menang da- 
lam pemilihan. Pada tgl. 26: Okto- 

ber 1951 mendjadi Perdana Mente- 
ri lagi. 

Hidup damai Barat-Timur 
Pedatonja jang sangat menarik 

perhatian, ialah jang diuxjapkan 
dalam sebuah djamuan makan'di 
Guildhaal tgk 9 Nopember '). 
Dia mengatakan: ,,Barat dan Ti- 
mur sebaiknja berusaha hidup 
bersahabat?” dan bahwa bentuk 
pemerintahan rakjat Sovjet Rusia 
adalah masalah jg harus mereka 
putuskan sendiri.” ,,Saja seorang 
optimist? kata Churchill, saja 
fdak pertjaja kalau ummat ma- 
nusja tidak bisa mentjari djalan 
untuk perdamaian dan kemadju- 
annja.” 

Selandjutnja. Churchill mengata- 
kan bahwa politik damei Barat de- 
ngan djalan kekuatan itu bisa "meru 
vekan djalan jang lebar dan njaman 
kearah perdamaian dan kesedjahte- 
aan dan -bukan kearah djurang ne 
'aka. Bangsa2 didunia pada satu ke- 
uka harus -bisa mewudjudkan suatu 
zaman jang- lebih tenteram dan ra- 
nah dengan melalui kesabaran, kebe 
ranian dan kemadjuan jang teratur”, 

Barat harus memelihara perseku 
tuan jang teguh dengan djalan “ber 
sahabat dan bahkan saja ingin berka 
ta bersaudara dengan Amerika Se- 
“ikat”. Terapi Ohurchill menambah- 
kan: ”Saja termasuk diantara mere 
ka jang pertjaja akan perlunja usaha 
hidup 'bersahsbat antara Timur dan 
Barat. Saja tidak setudju dengan ko 
munisme Sovjet. Sistim kepartaiaan 
tunggal dan diktatuur disana tidak 
menarik heri saja”. Demikian pedato 
Churchill. 

Menijintai isterinfa. 
Churchil1 sangat mentjintai isteri 

nja. Isterinja dipanggilnja Clem- 

my. Pernah dimuka para diplomat 
W. Churchill dengan berlinang-li 
nang air matanja berkata: Tidaklah 
mungkin bagi seorang politikus dan 
pemimpin untuk  mentjapai kema- 
djuan jang demikian tingginja kalau 
ia tidak mendapat bantuan isteri- 
nja”. 

Di Inggris memang sukar 
mendjadi "orang besar”, 
Inggris tidak mudah menjebut 
"orang besar” kepada siapapun. 
Orang Inggris mudah girang, teiari 
tidak mudah untuk bertepuk  ta- 
ngan. 

Disraeli adalah orang besar: Sha 
kespeare adalah orang besar,, Nel 
SOn djuga termasuk orang besar. 
Dan sekarang achirnja orang Ingge 
ris terpaksa mengatakan  Churcbill 
orang besar. Churchilt adalah pe- 
mimpin. Inggris, sekalipun orang 

untuk 
Orang   

  
  

Inggris tidak suka dipimpin......... 
Churchill. mengambil negaranja. 

Disraeli pernah mengemukakan sem 
bojan "Right or Wrong, my coun- 
try”, sembojan inipun didengarkan 
dan mungkin diutjapkan oleh Chur 
chill. 

Keinginan2 terachir 
Sebagai penutup pandangan me 

ngenai hidup Winston Churehill : 
ini dapat dikemukakan disini bzh 
wa tudjuan terachir dari 'Chur- 
Crill sekarang ini ialah, ia ingin 
men'elesa kan sebuah buku sedja 
rah dari bangsa2 jang berbahasa 
Inggeris. (History of the Bnglish 
Speaking People). Buku ini dimak 
sudkannja sebagai tambalan dari 
seri bukunja memoires jang terke 
nal itu. “ 

Dan tudjuan lainnja jang sa 
ngat 'a tjita“tjitakan ialah semoga 
ia bisa berhasil berbitiara sendiri 
dalam tingkatan tnggi Parley at 
the Summit) dengan  Malenkov, 
guna merundingkan soal2 dunia 
jang penting, 

Agar dengan demikian fa bisa 
ikut menjumbang meredakan 
ketegangan dunia sekarang ini, 
dan ach'r achirnja bisa mentjipta 
kan perdama'an iang kekal abadi. 
Churchill telah kian kalinja ditu 
duh sebagai seorang  pengahasut 
berang (warmonger) dan ia lebih 
d'kenal sebagaj pemimpin Ingge 
tis jang terutam, dalam period 
perang. Adalah barang jang «8 
Aoat natdurli'k sekal', bahwa sebe 
lum ia mati, ia ingin dikenal dju 
ga sebagai seorang tang dalam 
achir-hidubria tel” berhasil seba 
Lai seorang .pentjipta-damai jang 
abadi. ,., renta             
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e 
15 Dengan hormat 3 2 —— 

baja sjangebertanda: tangan dibawah Set : 3 
ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang Ca jual $ 

' GEO.WEHRY & en N.V, Pontianak. asa | Nah bae 
a sangat merasa pir kali | 8 MEA Ne aa 

ALLABOL sesudah sekian Tamara Wana aa Ta gap ba- laa) 
TOESTEL BIOSCOOP  (Projee- | 

pp Apa tuk, sudah banjak saja memakan obat? batuk jang | | 
to1) mak MMA IK Mainan 

Keane “ bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja Ita (dubbel) atau Ernon WI compleet Bie lela tidak sembuh ajuga. : | 
(enkel). LT an aa 

Keterangan pada: SUPARTO || 
Purwodinatan Tengah 26   i 

  

    

  

mamang menanam man na 

Pengumuman : 
  

| M.A. ,ARDJUNA"“ 
“ GS n memarang 

a. Menambah klas2 baru untuk S:M.P. bag. Pagi 
menerima murid2 baru untuk klas I dan klas II. 

b. Untuk S.M.A. bag. B dan C menerima murid2 baru 
untuk klas IL bag. B dan € 
Pendaftaran tiap2 hari di Tlogoredjo Gg. 1/8. 

aan 2 

  

    

  

    

Terbit Lagi Buku Baru: 
PANTJARAN PUSAKA GAIB! Selainnja PRIM- 
BON, MANTRA dan ILMU PETANG, pun diperhebat dengan 
RAHASIANJA KELAHIRAN MENURUT ILMU PERBINTA- 
NGAN, CHASIATNJA BATU PERMATA dan banjak ILMU 
GAIB LAINNYA! »Pantjaran Pusaka 

Gaib” 
Isi buku antara lain: PE- 

TANG SAPTA PANTIJA-. 
WARA: suatu ilmu petang 
(ramalan) meliputi 16 matjam 
hal2 jang menjangkut kehidu- 
pan manusia sehari-hari, misal 
nja menolong segala kesukar- 
an dalam lapang penghidupan, 
pentjaharian, pertjintaan, ke- 
uangan, kehilangan, perumah-' 
an, pendjudian, perobatan dan 
lan penderitaan. RAHASIA- 
NJA SA'AT, NA'AS, NEPTU 
untuk segala kepentingan, per- 
djodoan, pentjaharian, kepin- 
dahan dil. Pelbagai hitungan 

: menurut WALI SANGA, SU- 
NAN KALIDJIAGA, KAKI 
SEMAR dil. mengenai watak 
kelahiran,  pekerdjaan jang 
tjotjok, mengudji nasib, supa- 
ja selamat dan menerima re- 
djeki dl. MANTRA EMBAH 
RIWI : agar seseorang wanita 
memperoleh bekal dalam hi- 
dupnja pantas dan selaras se- 
bagai seorang isteri dalam ar- 
tian sepantasnja. MELIHAT 

WATAK WANITA : wanita matjam bagaimanakah jang dinamai 
MUSTIKA RINI, TUMA BISIKAN, LINTANG KAWANAN, 
MADU RASA, PANDAN KANGINAN dan masih banjak lagi. 
KELAHIRAN MENURUT ILMU PERBINTANGAN : meliputi 
hari2 jang membahagiakan, Batu Permata jang tjotjok dan jang 
TIDAK TJOTJOK, Warna, Angka, Perdjodoan dan” Pekerdjaan 
jang mentjotjoki: kemungkinan2 terserang penjakit, Watak, Tja- 
tjad2, Nasehat2 jang diperlukan, Nasib dan Peruntungannja. BATU 
PERMATA DAN CHASIATNJA : berdjumlah lebih daripada 30 
matjam, diterangkan nama, warna dan chasiatnja sebagai penawar 

penjakit dan bentjanas Karena tidak semuanja batu membawa ba- 
hagia, bahkan ada jang membawa bentjana bagi pemakainja, maka 
setiap orang perlu mengetahui batu apa jang tjotjok dan djuga 
jang TIDAK TJOTJOK bagi dirinja berdasarkan kelahirannja. : 

Isi buku lebih tebal daripada “penerbitan2 jang sudah. PESAN 

  

- MULAI HARI INI SAMPAI TANGGAL 25 DECEMBER 1954, 

HANJA Rp. 22,— sudah terhitung ongkes kiriman Tertjatat. Sele- 

watnja 25 DECEMBER 1954 HARGA TETAP Rp. 26.— tambah 

107c- untuk ongkos kirim buku. PESANLAH LANGSUNG PADA 

PENERBITNIA : : : 

Usaha Penerbitan: ,,M U RITA 
DJALAN BITINGAN LAMA 36/SU sa K U D US 

IC. 
Me SENAR Lae 

“CITY CONCERN CINEMAS 

PU a35 Tinggal Ini malam & Besok malam (17 tah.) 

1DA LUPINO — HOWARD DUFF dim: 
J E N N I E E R” What was it that made Jennifer 

ga P3 2in1 
afraid of Men? 

Pertjintaan dan ketakutan — Penuh sensatie — memikat — gempar! 
Kisah jang gandjil dari ' 

GRAND -5.-7-9.- Tinggal Ini malam & Besok malam (17 tah.) 
RHONDA FLEMING — GENE BARRY — AGNES MOOREHEAD 

dalam 

»THOSE REDHEADS from SEATILEs“ 
TIGA GADIS DARI SEATTLE jang mengalami Demam Mas ! : 

Technicolor Musical penuh Njanjian2 dan Tarian2 Menarik Merdu! 

Akan datang: ,L UX” Akan datang: ,G R AND” 

      DONOYAN "Ng      

        

  

   
Ihe most 4 ARE TA me TECHNICOLORI 

omozing motion 5 MITCHELL « BANCROFT - wim LEE J. COB8 
picture inthe AR WA A PANORAMIC PRODUCTION « Released by 20th Century-Fox Af 
annals Ofih2 — peleaseg thru United Artists 5 an PER 

unusual! : 

  

    

  

ROYAL . 5.007.009.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 
HUSNARA — ANIL KUMAR — DEVRAI dalam film India menarik 

Pe 2 

Kisah dari seorang Pemuda Miskin — gagah berani jang melamar 
PUTRI dengan sjarat mendapatka, TJINTJIN WASIAT ! 

'Ini Malam Penghabisan (u. 17 tah.) jBesok malam Premiere (u. 13 tah.) 
INDRA “ROX Y|INDKA 4.30 - 7.00 - 9.30 
4.30 7.00 9.30 .5.007.3010.00) Baghwan — Baburao — Kamal 

Isl DARYATI 
| »Bagdad« LUTERA"3S 

Djangan liwatkan ini kutika : | ae 
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lah Suara Merdeka 

    

BODJONG 64 — SEMARANG — TELP. 646 
PETJINAN 30 — JOGJAKARTA — TELP. 533 

PEMBIKINAN DIDJAMIN AMAT MEMUASKAN SERTA 

  

     

   

HARGA MELAWAN          

  

    Buat orang laki-laki, 
Lemah menajadi kuat. 

Tanggung 1003 mudjarab. 

PER DOOS Rp. 20.- 
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Obat' Paling Mustadjab 
GOLES Lupuliner Tablets 
GOLES LUPULINER TABLETS adalah 

mandjur sekali untuk penjakit jang bisa me- 

ngurangkan darah dan bikin lemah badan. 

Minum obat itu bisa sembuh sekaligus dari 

'gangguan tsb. Sekali tjoba pasti terus akan 

memakainja. 'Tjobalah pasti puas akan ke- 

mandjurannja. 

  

  
GOLES Cougbing Tablets 

(OBAT BATUK ) 

Batuk ada kalanja berbahaja dan selalu di- 
djumpai berdjangkit, sebab kumannja mere- 
bak dengan pantas. Bila ibu dan bapa di 
hinggapi oleh kuman? ini akan berpenjakit 
pula kepada anak2-nja atau kawan jang lain. 

Makanlah GOLES COUGHING TABLETS 1 
menjembuhkan penjakit2 ini sekedjap mata. ai aa 

  

GOLES White Candle Tablets 
(OBAT SAKIT KENTJING) at 

Two or Three Times a day and 2 Tablets a time, Obat ini man- 

djur betul untuk sakit Kentjing, Kentjing Nana, Kentjing Darah, | 
Kentjing sakit hebat, Sakit kentjing lama sampe tida beranak. 
Lantaran Kutu Manik suda mati. Lekaslah Memakan obat: “Go- 

LES WHITE CANDLETABLETS. Menurut Resep memakan 
ini, 2 of 3 Botol. Penjakitnja hilang lantas sehat kembali. at 

GOLES An ain Tablets 
(OBAT TIDUR) 

Kekurangan t'dur disebabkan oleh banjak 
fikiran dan pekerdjaan bisa mendatangkan 

pelbagai penjakit. GOLES ANMIN TABLETS 
membantu supaja tjukup tidur sebab zatnja 
menjembuhkan penjakit resah dan risau de- 
ngan sekedjab mata, serta menguatkan per- 
djalanan darah waktu tidur. : 

  

  

  

Sweet Friend 

(OBAT LUAR) 

Panu 
Pa bil 

NKE-KIDREY 

Penjakit? jang telah lama, kekuatan sukar 

. kembali dengan biasa, djika tidak dibantu 

(diwaktu malam, 

# kurus. 
" bubuk 

3 Lana, 

  
PIL KUAT istimewa untuk orang 

“ laki2 jang berbadan lemah. Mati 
angin (Weakness, Lost Manhood, | 

an Build Blood, Bone- 
| Energy). BY. 

. Penjakit JIRIAN adalah penja- 

ekam. Penjakit ini 

Alamatnja : mimpi kurang baik 
Keputihan di- 

waktu kentjing, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 

| Hihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa tangga dan semut- 
semutan, Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah lemah, dan 

Achirnja badan sebagai 
akan kaju. Untuk jtu ka- 

mi sedia OBAT KUAT : "ALLA.: 
BOL TONIC” Obat ini dibikin 

Idari pada tjampuran bahan-bahan 
Jiang sangat istimewa Chasiatnja. 

Jaitu diantaranja Zafaran. Am: 
bers, Mushkish, Jacuti, d.LI. ba- 
han2 istimewa tambah darah. 

Obat ini tidak untuk orang jang 
sedang mengandung! Ditanggung 
tak ada bandingannja diseluruh 
Dunia. Pesenan bisa dikirim ke- 
seluruh Indonesia. 

1 DOOS Rp. 20.— 
Sole Agent : 

MOHAMMED SADIK JOHRI 
Keprabon Kulon 15/D. 

- $01L0 -— 
| Toko Obat ,,Singapore” dan To: 

ko Obat ,,Shanghai” Pasar Dio- 
har Semarang, Universal Stores, 

KE jang Lg berbahaja, seperti 
"Api dalam 
timbul karena rusaknja achlak 

| (moreel) diwaktu mudanja. 

kali untuk membasmi 

perti sediakala. 

kasih adanja. 

Sipengirim: 
Sud jono 
a/a GEO.WEHRY & Co.   

Mentjutji Tjepat ! 
KLAMBU SEPERIJ kotor, men- 
djadi bersih putih, tanggung se- 

'perti baru, ongkos ringan. 

Wasserij ,,Asia” 
Pontjol 3 - Telp. 1554 Semarang. 

SEDIA LOPER. 

"ata at 

Untuk membangun keperluan 
RUMAH TANGGA datanglah 
din 

MEUBELMAKER 

Goan Hien Ho 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

: Semarang. 
Eig: Soen Bok Soen 

Terima segala pesanan-pesanan 
tentang - barang-barang “Rumah 
Tangga.   

| 
| 

Bodjong 6B Semarang. ant AAS TA KA AA 

mmm Maut Mata   

  

Lihatlah! 
Tjiumlah! 
Tjitjiplah! 
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oleh obat jang termandjur, akibatnja ba- 

3 
£ 
: 
: 
» 

“ad 
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NUrg 

Tj ba - $ 
# dalam rumah tangga, tjobalah “memakai 

dan akan lebih rusak, serta kurang gumbira 

obat ini, akan tolong kembali kesehatan.   

  

AGEN: Fie Min Yok Fong — Gg. Warung 10 Semarang. 
Hway An Tong — Gg. Warung 3 s3 
Eng Tay Ho — Pekodjan 101 3 

“ Ngo Hok Tong — Gg. Pinggir 1 » 
Bisa dapat beli: Toko Obat Se luruh Indonesia. 

J3 NejE 
"BE PHARMA" 

  

      Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kelema- 
han Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berdebar-debar, 
Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas 
Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hi- 
lang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi ku- 
rang d.l.I. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain 
'dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

| 

utama penderita 
gaulan umum. 

rat2 pudjian dari penderita j 
pil jang mustadjab tadi. 

jang mengagumkan. 

Agen di:     POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan 
lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- 
ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok.Sebotol Rp. 20.-— 
PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— " 

APHRODIN untuk laki-laki 
Sebotal ....i........: Ps: 10.-— 

DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol Rp. 13.— 
NO HAIR CREAM untuk hilang 
kan rambut. Sebotol ,.. Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk ram- 
but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

Harus tambah 1576 ongkos kirim. 
D. C. PHARMA — Djalan 
Riau/ Ternate BANDUNG. 

Oa DAPAT BELI DISEMUA TOKO 
OBAT TIONGHOA. 

AGEN: 
Semarang: Toko Obat. Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja 
dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Toko, Obat 
Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petjinan 75, 
Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat Eng Ho Tong 

s....oumereseauu 

    
— 

  

Goan-weg No. 11B. 

  

| Penjakit Lepra (Kusta), adal 
ling berbahaja, karena penja 
gampang sekali mendjalar. 

Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- 
penjakit itu harus disingkirkan dari per- 

Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu dja- 
ngan mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- 
ngadja menjiarkan turunan recept 
saja, untuk membikin sematjam pil ,PAT PO SIN SIAUW 
'WAN”, jang telah banjak berbukti 
menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja su- 

Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 
hun Jamanja, (dari itu saja bisa andjurkan pada penderita2, 
supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- 
ductie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 

BOTAYS, Kunming (China) 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakai- 
nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 
wissel (vrij ongkos kirim) keseluruh Indonesia. | 

PUSAT PENDJUAL: 
Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43 - Semarang 

Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107. 
Djakarta LIE KWIE SENG, Kali Besar Kong 

ah salah satu penjakit jang pa- 
kit itu mengandung kuman2 ig. 

istimewa dari leluhur 

kemandjurannja, guna 

ang telah disembuhkan dengan 

Memudjikan dengan hormat,     
  

Dari itu saja pudjikan csekali 
tjap "BINTANG TUDJUH" sangat b 
lupa pula saja untukimengutjapkan ribuan terima 

Nu, 
8 PONTIANAK.- kB: 

     

  

| Maka setelah saja mentjobakan obat 
batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- 

penjakit batuk tersebut, sete- 
lah 3 hari. saja terus:memakan obat itu, penjakit 
saja pun sembuhjfsama. sekali, 

Hingga -badan saja sehat kembali se- 

lagi, bahwa-obat 

Pe an 

Af iornat dari saja, 

Ta an us MB uba  Aban bak Bi 

aik sekali. Dan tak 
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Lelaki Lela 
dng : kurang tenaga tidak bisa 
madju. 

Minomlah 

Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 

csoknja Tuan akan berasa lebih 

segar, kuat dan gembira. 

1 Pak Rp. 0,50 

   
5 
MO UN 3g 

NU 
DJL. DEMAK 129 TILP. 61! 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang 

dan agen-agen diseluruh tempat. 

  

Bantulah P.M.1. 

INI MALAM 

PREMIERE ! 

GRIS 
5.00 - 7.00 - 9.60 

(a17 ih) 

Hutan Pe BIAR sena 

Daerah tanpa un- 

dang-undang ! 

Pertempuran hebat 

untuk memperta- 

hankan mereka pu- 

nja kedudukan ! 

Sebuah film penuh 

j aksi dan avontuur 

jang tak terbatas ! Prodeceg 0y 

Ex 

HOT-TEMPERED REDHEAD... 

#Sebuah film M.G.M, jang berikan tafsiran? baru dari tjinta ! 

Ia Densitas 

' Didjual Segera 

Opel Olympia 
SEDAN '38, 

Running condition 

Harga damai. 

Dapat dilihat di: 

Taman Kusumowardani 16 

(lor lapangan — Solo. 
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APA Angan 5 

M.S. Rahat « 
TABIB “ 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist. untuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit. 

  

  

Djam bitjara: ' 9—12 pagi 

Na ni "IN TB KUP IN 

PERABUT 

untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn. 
harga pantas. Djuga djual : BAN- 
TAL, GULING & KASUR. 25 

Toko Djohar 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943   
  

- 

  

      

  

5 FIERY SENORITA.... 

battle for the love      

  

of a fugitive! 

Ronald REAGAN 
Rhonda FLEMING 

       

        

       

        

      with 

NOAH BEERY- GRANT WITHERS 
Mulien lot Ihe Screen 4 Directed by 

LEWIS R. FOSTER 

Based on 3 novel Oy fom Gill 

Wibam H Ping and Wilizm C Thomas & 

A Paramouat Picture 

        
            

    

  

#BESOK MALAM 

" Premiere Besar ! 

Orion 
! 5-79 GT th) 
Pa AAN MN AA Ta Maa 

EXTRA: Saban 
Sore dj. 3.00 | 

Sebuah drama di- 
padang pasir di- 
mana nafsu mudah 
dihasut, dimana ke- 
seraman dan bahaja 
berdjabatan tangan 
dengan pengchiana- 
tan ! 

  

Kisah tiga Jelaki dan seorang gadis jang mentjari Topeng-Mas. purba- kala dihutan2 Afrika ! 

Ini malam penghabisan : 

5-1 90 7 t),PARA 

DJAGALAN 

Film Tiongkok tjeritaan   Siluman Ular jang tersohor : 

    
ALAN. LADD — LEO GENN 

INI & BESOK MALAM 5.00 7.009.00 (Seg. umur) 
IE SHU CHIU — PE YEN — YU KUANG CHAO — WANG PO 

»OUW PEH TJOA” 

     

  

  

WANDA t 

HENDRIX « PORTMAN 

SouTH or 
i ALGIERS 

CHARLES GOLDNER 
JAGUES FRANCOLS 

E R Oo Oo P E Ie (Technicolor) 

  SPECK, WHAT If 

OLIT WERAN PEGGY SANFORD AN” HER OLD MAN OFP TH) PESERTA BECAISE WE MADE A GOLD 
STRIKE NEAR THEIR CAMP? 

  
naa Speck, 

mengetahui, bahwa kita jang m 
rampok Peggy Sanford dan 

didekat perkemahannja?     Type Perti. sSEMARANG” Idzin No, 1882/111/A/174p 

« 
# 

Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat, Tjirebon, 

TH' SHERIFF FINDS 

bagaimana djika polisi 

orang 
tuanja di padang pasir, karena kita 
telah membuat tambang emas gelap 

NOBODY KNOWS ABOUT 
TH! MINE - -THAT'S WHY 
ITS A GOOD PLACE TO 

& HDE OUT! 

  
— Tidak ada orang 1 

es ngetahui tentang pertam- 

bangan kita — itulah se- 

babnja mengapa tempat ig. 
sebaik itu untuk bersembu- 
njil 

ne 

— Sudah, djangan susah, Hippo! 

(Look! somEBoDy'5 POKIN? AROUND 
Ti" OLO SANFORD CAMP WE RAIDED 

pesek HT DAY! 
Pe — £ 

   Na 
       

IM INTERESTED IN TKAT BC Bo 12 

  

— Lihatlah! Ada orang jang sedang menjelidiki disekitar perkes ' 
mahan Sanford jang telah kita rampok pada waktu itu! h 

— Saja sangat tertarik pada kereta itu! — kita 
nja untuk menudju ke pertambangan kita! 

E CAN USE IT TO REACI CAR Ans! 
a— 

     na 

dapat menggunakan-   
ROY ROGERS — No, 58. 

 


