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Blokkade Teta 
pakan Kemungkinan 

Mantsjuria Utk Selamatkan Diri Bila 
RRT Sergap Taiwan” Kata Dulles 
DALAM KONPERENSI pers di Washington pada hari Rebo 

jl. menteri luar negeri A.S. Johm Foster' Dulles menggunakan seba- 
gian besar dari waktu konperensi itu untuk menerangkan peker- 
djaan dan daerah sanaan Pakt Keamanan Bersama antara 
A.S, dan Tiongkok Kuomintang jang segera akan ditandatangani. 
Dulles djuga menggurskan kesempatan ini untuk mengumumkan 
en Sa pan Ken pamer Mi 

merupa s kemungkinan selama ticek dapat diketemu 
Lk Tara Mara anyar untuk menjelesaikan masalah 13 orang 
warga-negara A.S. jang dipendjarakan di Tiongkok berdasarkan 
putusan pengadilan Peking, Spa - 

x . pembalasa, A.S. harus tjuku 

Dalam hubungan ini Dulles ja- 
kin bahwa ijara2 damai  achirnja 
akan dapat memberi penjelesaian 
dan ia menegaskan bahwa kewadji 
ban pertama dari A.S, ialah untuk 
mentjoba sepenuhnja semua tjara 

sematjam itu sesuai dengan  kewa- 
djiban2 AS. sebagai negara jg tu-! 
ruz menanda-tangani Piagam PBB. 

Mengenai pakt tsb. Dulles meng 
umumkan  bahwa-akan ditanda-ta- 
ngani di Washington dalam waktu 
2 atau 3 hari ja.d. dan ia menge- 
mukakan bahwa menteri luar nege 
ri Tiongkok Kuomintang, George 

sia 

sor bahwa ia akan 
mendapat kekalahan daripada 

menangan sebagai hasil dari agresi 
nja itu. e 

al serangan KMT ter 
hadap daratan Tiongkok. 

Pertanjaan apakah dalam pakt 
tsb. terdapat  djandji Kuomintang 
untuk tidak akan menjerang dara- 

tan Tiongkok didjawab oleh Dulles 
bahwa pakt tadi memberi ketentu- 
an mengenai perundingan antara 
A.S. dan Tiongkok Kuomintang 
dan 

: Meru
- 

Pakts“Keamanan Bersama4 A.S. Dan 
Kuomintang Dim 2—3 Hari Jad. Akan 
Ditanda-Tangani- ,,Tak Ada Daerah- 

laut dan udara terhadap RRT 

p sung 
guh2 untuk mejakinkan pihak agre- 

lebih banjak 

ke- 

“na.dalu.akan djelas kekuasaan. 
siden A.S. untuk menggunakan 

Yeh, kini sudah ada di A.S, sebagai 
pemimpin delegasi  pemerintahnja 
ke Madjelis Umum PBB. Selandjut- 
nja Dulles menerangkan bahwa 
pakt tadi. sesudah  ditanda-tangani 
akan diadjukan kepada senat A.S. 
untuk diratifikasi pada permulaan 
masa persidangan baru - Kongres 
AS. biftan Djanuari- tahun depan. 

Atas. pertanjaan  Dulles menjata- 
kan bahwa Taiwan dan kepulauan! 
Peseadore tidak akan merupakan 
pangkalan untuk djual beli” dgn. 
RRT tetapi dilihat dari sudut A.S. 
pulau2 tadi mempunjai status sama 
dengan negara? atau daerah? lain! 
jg diliputi oleh pakt?2 keamanan jg 
diadakan oleh A.S. di daerah Pasi- 
fik seperti Korea Selatan, Djepang, 
Filipina, Australia “dan New Zea- 
land. 
Tentang soal2 militer jg terlihat 

dalam pakt tsb. Dulles mengatakan 

bahwa pakt itu akan memberikan 
kesempatan bagi Kongres A.S. utk. 
menjatakan  pendapatnja tentang 
pentingnja Taiwan dan kepulauan 
Pescadore bagi keamanap A.S. sen- 
diri, dan hal ini ialah penting kare 

par 
katan perang A.S. guna memperta- 
hankan Taiwan dan kepulauan Pes- 

cadore selaku panglima tertinggi 
dan untuk melakukan kewadjiban-: 
nja konstitusionil melindungi ke- 

amanan A.S. 

Tak meliputi Ouemoy 
dan Tachen, 

Dulles kemudian menegaskan bah 
wa pakt tsb. tidak setjara otomatis 

meliputi djuga pulau2 didekat dara 
tan Tiongkok seperti Ouemoy dan 

Tachen, walaupun pulau2 'itu di du 

bahwa kerdja-sama sedemikian 

kini adalah erat. Mengenai kedudu 

kan pulau2 jg terletak dekat dara: 
tan Tiongkok Dulles mengatakan 
bahwa pulau? itu selalu 

sebagai bagian integral dari wilajah 
Tiongkok dan AS selalu memperha 
tikan pemerintahannja negara. Dji- 
ka pulau2 tadi diserang menurut 
Dulles akan diadakan perundingan 
antara A.S. dan KMT dan tinda- 
kan2 jg akan diadakan akan tergan 
tung dari pandangan pembesar? mi 
liter apakah serangan itu menjing- 
gung pertahanan Taiwan dan Pes- 

cadore. Tertjapainja pakt tsb. me- 
rupakan langkah menudju  koordi- 

nasi sistim2 keamana, didaerah Pa 
sifik, tetapi usaha mengadakan sua 

tu pakt umum bagi seluruh Pasifik 
masih menemui banjak kesulitan, 
karena a.l. pertikaian antara Dje- 
pang dan Korea Selatan. Demikian. 
Dulles. (Antara). 

Negara? Per- 
damaian 

Harus Djadi ..Tembok 
Badja”: Kata Penindjau 
RRT Dim Konp Bloskow 

PENINDJAU RRT din. kon- 
perensi keamaman Eropa di Mos- 
kow, Chang Wen Tien, malam 
Kemis menerangkan bahwa RRT 
bahu-membahu dengan Soviet 
Uni dan ,,kamj tidak takut dng. 
peperangan melawan agressi.” 
Chang mengatakan kepada para 
delegasi konperensi tadi, bahwa 

| RRT menganggap persetudjuan2 
Paris jang mempersendjatai kem- 

.duki oleh pasukan? Kuomintang. | bali Djerman Barat, adalah suatu 
Dulles membajangkan selandjutnja| provokasi. Sebelum itu Chang 
bahwa daerah2 sematjam itu dapat memperingatkan bahwa djika per 
mendjadi subjek suatu persetudjuan 
jg menjusul. 

la kemudian memberi peringatan 
bahwa djika RRT menjerang  Tai- 
Wan kemungkinan besar tidak akan 
terdapat” ,,suatu daerah Manchuria 
untuk menjelamatkan diri” seperti 
dalam perang Korea. Reaksi A.S. ti 

dak akan merasa perlu membiarkan 
wilajah Tiongkok terhindar dari se 

rangan. Dalam hubungan ini Dul- 
les memperingatkan pidatonja ba- 
ru2 ini di Chicago dalam mana ia 
telah mengatakan bahwa tindakan 

  

Djepang Akan 
Hentikan 
Dumping 

Untuk Bisa Dapat Har- 
ga Baik Mengenai, 

setudjuan2 tadi diratifikasi, maka 
negara2 Eropa jang tjinta damai 
harus mengambil tindakan2 utk. 
mendjamin keamanan perbatasan 
nja. , 

Menurut Chang, adalah perlu jg 
negara2 perdamaian bersatu padu 
hingga merupakan tembok  badja. 

Situasi baru memperlukan  konsoli- 

dasi semua tenaga dan mengambii 
tindakan2 “bersama bagi pertahanan 
diri. Demikian Chang. : 

Sementara itu para penindjau di 
Moskou malam Kemis berpendapat, 
bahwa statement bersama jg akan 

dikeluarkan oleh konperensi tadi ti 
dak akan menetapkan  ketentuan2 
militer jg dapat dilaksanakan dgn. 

segera. | 
Dalam sidang hari Rebo pembi- 

tjara2 dalam konperensi tsb. mene 
kankan kehendak negaranja masing? 
untuk hanja mengambil tindakan? 

“militer setelah persetudjuan . Paris 
|diratifikasi. Menurut para penjn 
djau tadi, statement bersama iti   Tekstielnja 

PEMERINTAH Djepang hari 
Kemis telah bertindak terhadap 
»dumping” ekspor tekstil. Kemen 
terian perdagangan telah meme- 
rintahkan pabrik2 kapas Diepang 
supaja mengurangi produksi utk. 
ekspor, ti Dian aa on 
ngurangi tekstil Djepang jang di 
kirim ke luar negeri, Penbee2. 
Djepang berpendapat bahwa tin- 
dakan itu dapat "memperbaiki har- 
ga tekstil Djepang hingga tingkat 
pasar dunia dan berharap ' tidak 
akan menurunkan hasil  devisen 
Djepang. (Antara) —— 

Radja Nepal Bo- 

, O. 5. 

Isterinja 
KONSUL djenderal Amerika 

di Zurich hari Rebo menerangkan 
" bahwa radja Tribhuvana dari 
Nepal boleh datang di Amerika 
Serikat dengan membawa 1 
orang isterinja, walaupun undang 
undang anik melarang poli- 
gami. Keterangan tadi diberikan 
berhubung dengan berita bahwa 
radja Nepal telah menunda . 
djalanannja ke Am | Serikat 
karena undang2 Amerika mela- 
rang polygami. Radja Nepal kini 
sedang berobat di Swiss dengan - 
disertai oleh dua orang isterinja, 

18 PENDAKI GUNUNG FUJI 
TERTIMPA SALDJU GUGUR. 

18 orang jang sedang mendaki 
gunung Suji, gunung tertinggi di 
Djepang. telah tertimbun guguran 
saldju Senin jl. Regu2 penolong 
hari Selasa berhasil mendapatkan 
beberapa djenazah korban2 tadi, 
dibawah saldju setebal 1 meter. 

  

akan menentukan koordinasi angka 

| tan bersendiata, antaranja tindakan? 
pertahanan strategis jg hanja aka 

“dilaksanakan - setelah  persetudjua: 
Paris diratifikasi. (Antara). 

Seorang Diplo- 
mat Indonesia: 

Tertangkap Dlm Djudi 
Di Manila? 

DIDAPAT berita dari Manila, 
bahwa 17 orang terkemuka dari 

| 
j 

anggota ,/Manila's 400”, - jakni 
“sebuah perkumpulan  perdjudian 

| disana, telah tertangkap terdiri 
ja. dari orang2 anggota kedutaan 
Amerika dan Indonesia bersama 
isteri2-nja, dalam sebuah rumah 
.perdjudian jang terdjaga, - serta 
|isimewa keadaannja, pada har: 
| Kemis jang baru lalu oleh sepa- 
sukan polisi dibawah pimpinan 
sendiri dari kolonel Hospicio 
Tuason. 

Ketika orang2 jang dapat . di 
tangkap ditanja, ternjata terdiri 
atas orang2 dari kalangan terke- 
muka, antaranja seorang menan: 
tu perempuan dari seorang terke- 
muka di Manila, bahkan  djuga 
ada isteri2 dari beberapa orang 
anggota kedutaan. 

“ Berkenaan dengan adanja per- 
istiwa tsb., para peladjar Indone- 
sia jg berada di Manila, sedang 
gel'sah, serta bertanja, dari mana 
para anggota kedutaan Indonesia 
jang ikut berdjudi itu mendapat- 
kan uangnja. sebab djika hanja 
berdasarkan uang gadjinja sendi- 
ri, sudah tentu tak dapat mentju- 
kupi. Peladjar2 itu minta kepada 
pemerintah Indonesia supaja me- 
ngambil tindakan, terhadap ang- 
gota kedutaan kita jang telah 
mentjemarkan nama baik bangsa 
Indonesia, (UN-Antara) . 

dianggap" 
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Adv, Rp. 0.80    PP 

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. |. 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

Harga efjeran 60 sen p, lembar, 

  

per m.m, kol. 

  TAHUN KE-IX No. 239, 
EDISI Yos. 

  

  

Moskou dengan meliwati Paris. 

Intisarinja 

Sunarjo Masih Tjukup 

tentang diterjimanja usul resolusi 
PBB, Menteri Luar Negeri Suna 

beda dengan apa ja 
tentu kita lebih suka apabila usul   Sudah barang tentu kita lebih 

suka apabila kita dapat apa jang 
| kita pandang pantas jajtu permin 
,taan kita pada PBB supaja meng- 
Lusulkan kepada kedua pihak 
membuka kembali dengan segera 
perundingan dibawah  pengawa- 
sannja. Tapi dimana dikira reso- 
Tusi India cs. lebih dapat diharap 
calau dibandingkan dng. resolusi 
kita untuk mendapat suara 24 
dalam sidang umum, - kita perlu 
findjau apakah resolusi 8 negara 
itu masih dapat dikatakan 

    

    
    

    
   
    

    

perpandangan itu bisa di 
| kesimpulan: bahwa PBB me 

i pendirian kita jaah soaj Iri 
t masih-retap merupakan so 

kita dengan Befanda jang he 
rus diselesaikan dan bahwa sengke 

a itu bersifat internasional antara 
! negara berdaulat. : 

Bahwa meskipun hanja dengan pa 
kai perkataan pengharapan“ sadjya, 

keinginan PBB njata masih sesuai 
lenga resobusi "kita, jakni supaja ke 
dua pihak melakukan usaha? dulu 
jang berupa rundingan jang telah pu 
US. Hu. 

4 

Inti resolusi kita masih 
dipertahankan. : 

Djuga maksud PBB sesuai de- 
ngan resolusi kita supaja diberi- 
kan pelaporan2 kepadanja ten- 
tang usaha dari kedua pihak tsb. 
sehingga soal Irian selama belum 
selesai akan tetap diadi perhatian 
PBB. Hal itu memang djadi inti- 
sari resolusi kita djuga.  Djadi, 
inti dari resolusi kita masih di 
pertahankan dalam resolusi 8 ne- 
gara itu meskipun dalam kata2 
jang masih lemah lembut. Berhu 
bung dengan tersebut tadi, dapat 
dimengerti kenapa Belanda me- 
nolak resolusi itu, jakni karena 
mereka tidak suka diawasi oleh 
World Public Opinion ig terang. 

Mereka - menganggap soal Irian 
itu semata2 hanja sebagai soal da 

lam negeri Belanda sendiri, dan bu 
kan sustu penrserketaan internasio 
nal dan karena itu PBB sendiri ka- 

tanja tidak berhak tjampur tangan 
seperti dipertahankan — diantaranja 

oleh Sir Percyx Spender “ dari Aus- 

ralia dan Menteri Antony Nutting 
lari Inggris. Dengan demikian kita 
lihat siapa ig pro dan siapa jg anti 
pendirian Indonesia dalam soal Iri- 

in Barat, jg begitu vitaal untuk ki- 
'a ini, dap siapa jg masih ragu2. 

Jang gangny. menggembirakan ja 

sn praktis sluruh negara Afro 
Asia bersama2 membantu kita dan 
'anjiik negara Amerika Latin dan 
lok Sovje:, sehingga bukan ' sad'a 
cwantitatief melainkan djuga kwali 
atief pemungutan suara itu “besar 
wtinja untuk politik Yuar Inegerj In 
lonesia umumnja dalam pelaksanz 
in selandju:nja dan mengenaj Irian 
Barat: pada chususnja. Dengan de 

ian musih $./xkup penghargaan 
terhadap resolusi tadj - karena 

  

      

tisarinja tidak beda dengan apa ig 
ita 'k: daki dan karena berarti 
vatu kemadjuan da'am penjelesaian 
rian Barat jg hingga king  terka- 

ung2 itu, dan terhadap usaha $ ne 
gara tsb. dalam masalah nasional ki 

  

Dengan pesawat terbang jang istimewa djenazah Vishinsky diangkut ke 
Dilapangan terbang Orly pembesar? 

Sovjet, Zaroubine, anggota Delegasi Sovjet pada P.B.B., Vinogradov 
Duta-Besar Sovjet untuk Perantjis mengangkat peti-mati Vishinsky un- 
tuk dioperkan kelain pesawat terbang. Dalam kamar menunggu lapangan 
terbang njonja Vishinsky dan anak perempuannja nampak sangat terharu. 

da Dgn Resolusi Kita 
WalaufBelum Puas Seluruhnja Tetapi Menteri 

Resolusi 8-Negara—Belanda Tidak Suka 

Gadji Bulan De 

& 

ak 

. Uni dipimpin oleh Kepala Polisi 

pala Perusahaan Listrik N 
djawatan2 tersebut, : 

Wartawan tuan jang selalu mengi 

pak 
kan 

in Cari dekat, dapat melapor 
. bahwa wzektu anggauta2 panitia 

penisij ik tehnis in: memasuki rerun 
tuk gedung Papak ini, api masih me 
njala. sedikit2 dibagian atas. Sekali2 
djaluh djuga abu berhamburan keba 

wah. Maksud penelitian tempat be 
kas kebakaran imi, jalah untuk . me 
ngumpulkan bahan? guna reconstrue 
ren sebab musabab terdjadinja keba 
karan ini, Mula2 diperiksa kempat ze 
kering jg. berada dipintu gerbang, jg. 
ternjata kedapatan masih baik. Pun 
tiap kamar dibagian bawah,  dimu 
laj darj kamar KPP terus dimasuki 

(Antara) 

Tak Berbe- 

Penghargaannja Thd 

Usah Merasa Chawatir 
ya Bagaimanapun 'Djuga Akan 

|Tetap Dibajar Sebagaimana Mustinja—Panitya Pe- 
njelidik Kebakaran Gedung PapakiMulai Adakan 

3 Tindjauan Teknis 
(Oleh: Wartawan kita sendiri ) 

4 & 

KEMIS pagi djam 9.00 sebuah panitia penjelidik perkara ke- 
bakaran gedung Papak telah mulai mengadakan penindjauan tehmuis 
ditempat kebakaran. Panitia tersebut terdiri dari fihak kepolisian, 
CPM dan Perusahaan Listrik Negara. Penelitian tempat kebakaran 

Wisudo Dipokusumo disertai oleh Wk. CPM Ltd. Surojo dan Ke- 
egara disertai beberapa orang ahli dari 

Kuti peritiwa kebakaran gedung Pa : 

Pegawai Seluruh Djawa Tengah Tak 
  

Djeoazah 
- Vishinsky 

  

Seksi I Komisaris Pol. Bambang 

“ Gadji dibajar terus. 

pak Kamari ini diperkuat oleh ke- 
sanggupan para kepala bagian dari 
KPP, jang dalam pertjakapan dgn 
wartawan tuan djuga “ikut hadlir. 
Pun kesanggupan demikian ini telah 
didjandjikan oleh sdr. Kamari diha- 
dapan PM Ali, jang hari Kemis pa- 
gi telah menindjau gedung Papak. 
Dengan adanja kesanggupan pak 
Kamari ini. maka para pegawai ne- 
geri akan tetap terdjumin gadjinja. 

! Gedung2 untuk KPP 
! 

Jang sangat dibutuhkan oleh para 
| pegawai KPP untuk dapat segera 
| mulai pekerdjaannja ialah tempat be- 
  

Djenazah almarhum Vishinsky jang telah dibalsem, dibaringkan dengan 

Diawasi Oleh World Public Opinion 
na 

dan diperiksa. Tapi pekerdjaan pani ' Kerdja. Sebagaimana diketahui, dulu 
tia tehnis ini sungguh tak mudah, ka @ntaranja ditundjuk gedung Komidi 
rena hampir- segala?nja telah hangus di Komedi-str. 6. Tapi keadaan ge- 

penuh kehormatan didalam bangsal markas besar delegasi Russia di PBB. 
Jang rampak berdjaga adalah Georgi Zarubin, duta-besar Russia di Ame- 

DALAM STATEMENTNJA jang dikeluarkan hari 

penghargaannja terhadap resolusi itu karena intisarinja tidak ber- 
ng kita kehendaki. Ini dinjatakannja sekalipun 

kapnja statement Sunario itu adalah sbb.: 

ikalan (remain in dispute) an: 

tania | mendjadj abu. 

Politik 
tjukup 

2 
Sudah dipegang lagi. 

Sementara itu menjambung berita 
kita kemaren, mengenai adanja “se- 
orang tahanan dalam peristiwa ke- 
bakaran gedung Papak ini, jang te- 
lah melarikan diri, dari fihak CPM 
wartawan kita diberi keterangan, 
bahwa pada hari Rebo pagi fihak 
CPM . telah berhasil menangkap 
orang itu kembali. Setelah diperiksa 
beberapa saatnja dan dianggap tak 
perlu ditahan lebih lama lagi, orang 
tadi hari Rebo sore djuga dilepaskan 
kembali. Hanja sewaktu2 masih ha- 
rus siap sedia untuk memberikan ke- 
terangan2 jang diperlukan. 

India cs. oleh Panitya 
rio menerangkan masih 

resolusi Indonesia diterima. Leng 

Belanda Sen- 
diri Jg Main 

Pakul 23 

WARTAWAN Antara” di. 
Makassar mendapat laporan, bah 
wa seorang Inspektur Polisi Be- 
landa bernama J. Brouwer di 
Irian Barat telah irimk 
Surat protes kepada pemerintah- 
na ber 

Sementara itu atas pertanjaan war- 

tawan tuan, kepala KPP (CKC) sdr. 
Kamari menegaskan, bahwa para pe- 
gawai dari seluruh Djawa Tengah 
tak usah merasa chawatir, bahwa 
mereka tak akan menerima gadjihnja 

g dengan tindakan |untak bulan. depan. ,,Meskipun ba- 
aist2 ne jang melakudan pe- gaimana tjata“kita bekerdja, meski- 

      Kh gadjih jang hilang terbakar, tapi ga- 
djih pegawai negeri untuk seluruh 
Djawa Tengah akan tetap dibajar- 
kan sebagaimana mustinja.”  Kata2 

nesia (termasuk pend ian) | 
jang ditangkap atau dituduh da- 
pat menimbulkan gangguan kea! 
mara”, 
Jang mendjadi kaki-tangan Belan 

la disana jalah orang-orang RMS 
    

dung itu demikian rusak dan penuh- 

Inja dengan barang2, hingga masih 
perlu dibutuhkan waktu jang lama 

rika. Djenazah almarhum Vishinsky tadi kemudian diangkut dgn. pesa- 
wat terbang ke Russia untuk dimakamkan disana.   
  

lagi guna memperbaikinja. Mengenai 
gedung2 perkumpulan Tionghoa, jg 
akan diminta oleh pemerintah guna 
membantu tempat untuk KPP, oleh 
bupati Sujoso dikatakan, bahwa se- 
bagian besar pengurus perkumpulan? 

itu mengadjukan keberatan?nja. Ha- 
nja pengurus Persatuan Wanita 
Tionghoa telah rela memberikan ru- 
angan disebagian gedung perkum- 
pulannja di Kranggan, untuk didja- 

- 

Irian Setjara Dam dikan kantor darurat  Burgerlijke 
Stand. 

gara itu, bahwa delegasi 
INDIA MEMPUNJAI TEM- PAT? JG: BANJAK MENGAN usul resolusi Indonesia adalah 

DUNG BAHAN ATOM. 
Homi Bhabha, seorang sardja- 

na atom India mengumumkan 
pada hari Djum'at bahwa dipan- 
tai Travancore paling sedikit ter- 
dapat 100.000 ton thorium, jang 
jimudah dapat digali. Bhabha me- 
Hagumumkan -hal-ini dalam kon- 
perensi penggunaan tenaga atom 
untuk maksud2 je bersifat damai, 
kini sedang berlangsung di New 
Delhi , 

gai usaha delapan negara   Walaupuy, 
1000 deng 

kita tidak bisa puas 

resolusi jang sekarang 
  

    

  

Disebuah tempat bernama Steenkoo1l 
penduduk menge€naj nama2 Bu Beng 
lan T. Rumengan jang “membawa 
propaganda kepada penduduk supaja 
mereka tetap dibawah keradjaan Bs 
landa djika tjita2 RMS tidak tertja 
Dai. Tindakan? pemukul dikatakan 
iilakukan sebelum pemeriksaan se , 
suatu perkara diketahui, apa jang ber 
angkutan bersalah atau tidak. Menu 
rut japoran Tu selandjutnja, jang 
sangat dipertadjam sekarang disana 
»leh Belanda, ialah usaha menanam 
benih perpetjahan dan kebentjian an 
lara penduduk asli dan pendatang 
Indonesia). (Antara). 

Pada Saj 

dapat para wartawapy mengenai 
djadi buah pikirannja. Ia berkeh 

dulu telah diterimanja dari Dewa 

  

Konperensi 
Internasional 
Ttg Korea 

Diusulkan Oleh Sovjet 

karena tanahnja telah ditempati 

reka hukum ?   TEMEKEPAIA  A U 

Indonesia Saja Punja! 
Pemerentah Harus Bajar ,,Sewa" 

SEORANG penduduk kampung-Lawijan Solo telah mengirim- 
kan surat kepada P.W.I. Kring Solo, dalam mana ia meminta pen 

donesia supaja membajar sewa tempat, sebab telah menempati In- 
donesia, jang menurut orang tersebut, adalah kepunjaannja jang 

dari Indonesia. Dan kalau sampai terdjadi pertikaian — demikian 
tanja orang itu — siapakah jang akan mendjadi hakim ? Apakah 
PBB? demikian tanjanja lebih landjut. Akan tetapi menurut orang 
itu, PBB pun akan ia tuntut djuga utk. membajar sewa tempat. 

mau membajar sewanja. Ia minta pendapat para wartawan, djika 
sekiranja para wartawan mendjadi hakim, siapakah jang akan me 

Membatja surat tersebut para wartawan hanja geleng-ge- 

     

      

   

     

dihasilka 

lusi terse 

It 

tjari 
ngan 

sengh 

  

  

Beat A3 

diuga bahwa sengk 
diselesaikan setjara damai 
| pemerintah. 

Sekarang terang persoalan 

Barat « 2ap soal kolonial. Saja 

sangat menjesal, kata Sudiarwo, de: 
legasi Belanda menentang resolusi 

    

  
US 

: antara ked 
sesuatu masaalah jang kini men- 
endak akan menuntut Negara In- 

hian 

  

. Ta mengaku sebagai pemilik sjah 

hanja membuka usaha penjelesaian 
setjara damai mengenai dispute Irian 
Barat itu. Tetapi Sudjarwo pertjaja 

djuga, bahwa pemerintah. Belanda 
achirnja akan “dapat melihat man: 

faat dari perhatian dan putusan PBB 

tersebut, jang buat rakjat Irian Ba- 

rat sendiri tentu banjak artinja basi 
nasibnja dihari depan. 

Sekitar penjeteman - usul resolusi 

8 negara tersebut dapat diterangkan, 

dgn. tiada minta izin dan tiada   
  Russia 

SOVJET UNI pada hari Rebo 
mengusulkkan supaja dalam bu- 
lan Pebruari tahun depan diada- 
kan suatu 'komperensi internasio- 
nal tentang Korea, Utusan Sovjet 
ke PBB Jacob Malik mengemu-. 
kakan usul ini dalam . bentuk 
resolusi jang diadjukan kepada 
Panitia Politik PBB. Ia menjaran 
kan Panmuniom atau Kaesong 
sebagai tempat dimana konperensi 
tadi dapat diadakan, dan mene- 
rangkan bahwa maksudnja ialah 
bahwa konverensi tsb. akan di 
hadliri oleh sebanjak mungkin 
negara2 jang bersangkutan. 

  aan 

Tapi njata hasil itu merupakan 
suatu refiex dari tingkatan sema- 
ngat persatuan dan kekuatan sen- 
diri sehingga disamping perasaan 
kita belum puas seluruhnja, kita 
harus insjafi djuga bagaimana 
pentingnja untuk lebih memper- 
kuat persatuan dan tenaga kita 
'supaja dapat kembali Irian Barat 
selekas”'-nja dengan melandjutkan 
pula sekuat2-nja usaha pemba- 

bar tampak P.M. Ali dihantar oleh   a jang sebenarnya ini. 

MENTERI LUAR NEGERI te- 
ah menjatakan kepuasannja atas ha 
il perundingan di. Manila  sebagai- 
nana telah dilaporkan oleh Delega 

si Tehnis Indonesia jg telah kemba 
Hi pada tgl. 30 Nopember  setelatr 
menjelesaikan tugas untuk — merun- 

dingkan pemetjahan masalah warga 

negara Indonesia dan Filipina jg 

masing2 memasuki wilajah Filipina 
dan Indonesia dengan tidak sah 
Jan soal persetudjuan perlintasan 
batas wilajah masing2. Perundingan 
itu diadakan dari tgl. 29 Oktober 
dan diachiri pada tgl, 28 Nopem- 

ber jg baru lalu. 1 

Setelah menerima laporan itu jg 

disampaikay oleh Wakil Ketua De- 
legasi, Mr. Nugroho, Menteri Luar 
Negeri menjatakan bahwa hasil pe   “Sunarjo Puas Den Hasil 

Pilipina Mengenai Imigrasi Jan 

ngunan kita disegala lapangan. 
(Antara)   

Perundingan 

rundingan ini memperlihatkan seka djuk wakil2nja untuk  menanda-ta- 
li lagi. bahwa dua negara Asia jg| ngani  persetudjuan itu. Menurut 
berdaulat, dalam suasana . persaha- | rentjana, penanda-tanganan akan di 

batan dan saling mengerti, telah! lakukan di Manila, sedangkan penu 

memetjahkan masalah2 setjara kon-j karan atat ratifikasi akan dilaku- 
krit dan bernyanfaat bagi ' kedua be| kan di Djakarta. k 
lah pihak dan akan makin  mem- | 
perkokoh perhubungan  persahaba-|  Rentjana  persetudjuan 
tan jg ada diantara Indonesia dan baru akan diumumkan setelah pe- 
Filipina. | nanda-tanganan itu, antara lain 

| mengandung ketentuan2 tentang: 
Rentjana persetudjuan ini setelah| a) Pemulangan sebagian jg terba 

kelak ditanda-tangani akan 'membe-| tas dari warga-negara Indonesia 

ri isi jg njata pada Persetudjuan| dan Filipina jg masing2 memasuki 

Persahabatan antara Indonesia dan wilajah Filipina dan ' Indonesia se- 
Filipina dan merupakan suatu lang| tjara tidak sah, ' 

kah madju lagi kearah penglaksana|  b) Pengesahan sebagai penduduk 
an good-neighbour policy jg di la-| tetap dari bagian lainnja dan tjara2 
kukan oleh pemerintah Indonesia. pengesahannja, : 

Pemerintah akan segera menun-  c) Penetapan 

  

siapa jg menang- 

    

Kedatangan. P.M. Ali Sastroamidjojo hari" Rebo jl. di Semarang telah 
disambut dgn. meriah oleh organisasi2 rakjat jang mengadakan barisan 
penghormatan diluar halaman lapangan terbang Kalibanteng. Pada gam- 

meriksa barisan penghormatan rakjat, sedangkan dibelakang P.M. tam- : 
pak a.l. Gubernur Djawa Tengah dan Wk. Panglima Div. P. Diponegoro. 

g Tidak Sjah 

jig isinja |" 

bahwa setelah usul resolusi tersebut 

disetem lebih dulu dan diterima, Su- 
djarwo menerangkan, karena usul 
resolusi Argentina cs: (8 negara) su- 
dah diterima, Indonesia tidak men- 

desak supaja usul resolusi Indonesia 
disetem. djuga, untuk menundjukkan 

goodwill dan kerdjasama Indonesia. 
Amandemen Colombia jang menda- 

pat sokongan dari negara? pendja- 

djah“dan menghendaki supaja ,.ke- 
pentingan dan hak penduduk. Irian 
Barat diperhatikan” ditolak. Aman 

demen Colombia itu ditudjukan ter 
hadap usul resolusi Argentina cs. 
(8 negara). (Antara). 

Digulingkan 
la Membalas Mau 
Bubarkan Parlemen 

POLITIS! Djepang jg sangat 
menentang perdana menteri Yo- 
Shida hari Rebo telah meneruskan 
usahanja untuk menggulingkan 
pemerintah Yoshida jang telah 

iberumur 6 tahun itu. Mereka 
pertjaja benar Yoshida dapat di 
djatuhkan dalam waktu seminggu 
ini. Dalam sidang hari Rebo. me- 
reka sekali lagi menuntut supaja 
Yoshida meletakkan djabatannja 

| dengan alasan pemerintah Yoshi- 
da bertanggung djawab bagi skan- 
dal perkapalan jang sangat meng 

gung beaja pemulangan dan beaja | gontjangkan - dunia politik dan 
pengesahan serta berapa  djumlah- ' industri dalam musim semi ini. 
na: Seperti telah diberitakan, para po 

d) Peraturan pengawasan lalu-lin- ' litisi jg sangat menentang Yoshida | 
tas jg disederhanakan antara dae- | telah menuntut lagi supaja Yoshida: 
rah2 perbatasan Indonesia dan Fi- meletakkan djabatannja hari Kemis 

lipina. | (kemaren). Tetapi sementara itu, da 
Perserudjuan ini setelah di tanda ri djalannja perang lidah” dalam 

tangani kelak, akan memberi dua  madjelis rendah. telah djelas bahwa 
manfaat, jakni memetjahkan suatu Yoshida — bermaksud membubarkan 

masalah jg dimasa lampau  mung- | parlemen dap mengadakan  pemili- 
kin dapat mengganggu  perhubu-' han baru, Sewaktu Kenzo Matsu- 
ngan persahabatan antara, kedua! mura menuntut ia meletakkan dja- 
negara, sedangkan « persetudjuan ini ' batan, Yoshida mendjawab — bahwa 
mengandung pula ketentuan2 untuk | #jara jg lajak untuk itu adalah me 
mengelakkan — timbulnja masalah2 | minta pendapat  rakjat.  Djawabani| 
sedemikian dikemudian hari. ini. mensperlihatkan bahwa Yoshi-' 

Demikian siaran dari Kepala Sek 'da bermaksud membubarkan parle- 
si Penerangan Kementerian Luar men dan mengadakan pemilihano ba! 
Negeri, (Antara). ru. (Antara). 

2 orang wakil organisasi untuk me- 

(Gambar: ,,Suara Merdeka”) 

| Indonesia   
  

Hasbi lndia Masih 
Dapat Bantu Kita 

Dalam Mentjari Penjelesaian Masalah - “3 

PEMIMPIN DELEGASI Indonesia di PBB Sudjarwo mene- 
rangkan kepada “Antara”, setelah diterimanja usul resolusi 8 ne- 

Indonesia sydah tentu tetap menganggap 
jang sebaik2nja 

djalan perundingan dengan pihak Belanda untuk penjelesaian -per- 
selisihan Irian Barat setjepat mungkin setjara damai. 
terhadap rentjana resolusi Indonesia memang tjukup banjak dan 
menggembirakan. Walaupun demikian kita harus dapat menghar- 

jang telah mengadjukan usul resolusi 
jang diterima- baik Panitia Politik itu dengan 34 suara lawan 14 
dengan 10 abstain untuk mentjari. djalan. tengah dalam soal jang sangat sulit ita, jang sekiranja toch masih berguna untuk “usaha 
pemerintah Indonesia mentjari djalan damai tersebut, 

». alnja Jg Hakiki 
- Belanda Tak Akan Per- 
' hatikan Nasib Rakjat 

   

jang sangat neutraal dan maksudnja | 

   
   

   
2is Kata Sudjarwo: 

untuk mentjari 

Sokongan 

Djustru Krn 
Watak| Koloni- 

  

Irian Barat 
MENDJAWAB tulisan (tadjuk) 

»New York Times” mengenai 
| Irian Barat, atase pers pada kes 
| dutaan Indonesia di Washington, 
| Harsono, menjatakan bahwa pe- . 
mer'jatah Beianda tidak “akan 
mempunjai suatu ,,semangat dan 
kemauan” jang sungguh2 mem- 
perhatikan nasib orang2 Indone- 
sia di Irian Barate Pernjataan 
Harsono tsb. dimuat dalam surat 
diawabannja kepada ,,New York ' : 
Times”. Harsono mengatakan ,,pe 1 
merintah kolonial Belanda djus- ' 
tru karena watak kolonialnja is | 
hakiki, tidak akan mempunjai 
semangat dan kemauan jang mem 
berikan perhatian  sesungguhnja 
bagi kemakmuran penduduk Indo 
nesa dj Irian Barat.” 

rada sa. pendidikan rakjat disa 
a sengat icrdbaikan, demikian Har 
ono mensnblhkan, pemerintah Be 
Mug mulehan membangunkan le 

bih rangsi2 bagi serdadu? 
Oolorianja daripada membangunkan 
ckol 12, “din lebih “banjak menba 

ikon pungkalan2 laut bagi ke 
an apa jang dinamakan ',,per 

1” bagi daerah itu. Apabi 
1 Barat dipersatukan kembali 

engan wiolah Indonesia selebiknja, 
temikl Harsono, Irian. Barat akan 
berkedudukan ' sebagai bagian dari 

ri Indonesia. Seklagai daerah In 
'onesia Irian Barat akan diberi oto 
"omi seluas mungkin. Rakjat Injlone 
ia menghargai dry kukuh meme- 
gang hak menentukan nasib daerah 
sendiri selama pelaksanaan hb itu 
tidak merusak kesatuan nasionat In 
lonssia dan mengharibat kemadjuan 
nasional ki'a, demikikn! Harsono. 

Ia menerangkan selandjutnja, bah 
wa tjita2 negara kesatuan jg di pe- 

  

banjak 

     

   

  

   2 Iri. 

Gt     
gang teguh rakjat Indonesia itu 
mempunjai alasan bahwa ,,terbagi- 
nja Indonesia dalam. banjak ,.nega- 
ra federal” akan menghilang kesem 
patan bagi kesatuan nasional Indo 
nesia jg baru tertjapai itu untuk hi 
dup-berkembang lebih djauh”.   Harsono menegaskan, bahwa apa 
bila ada tentangan” terhadap nega- 
ra kesatuan Republik  Indoftesia, 
maka  tentangan itu ditimbulkan 
oleh anasir ,,non-Indonesia”. 

Suatu perist wa jang tjelaka dj 
Maftiku Selatan jang lalu adalah 
tjontoh iang terang bahwa peris- 
tiwa tsb, dipimpin oleh organisasi 
sdoor de ceuwen trouw” ig ber- 
markas di E'ndhoven di, negeri 
Belanda, Organisasi tb. terdiri 
dari bekas2 petugas Belanda jang 
harus meninggalkan — Indonesia 
dan menggunakan beberapa tena- 
ga-tenaga ,,sewaan” bangsa Indo- 
nesia. Ir'an Barat adalah bagjan 
dari wilaiah Indonesia dan jang 
sekarang masih didjadjah Belan- 
"da. f 

Demikian djawaban Harsono, 
menurut UP, atas tulisan New 
York Times mengenai masalah 
Irian Barat jang terbit tg. 26 No.   pember jg lalu, (Antara)  
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Irian Barat 
ma 

P.B.B. 

didesakkan lagi pemungui 

dalam resolusi 
harapan”. 
— — — — — Pada waktu Indonesia 
P.B.B., 

    

— —.— Atas initiatief India dan 7 negara lagi sekarang oleh 
sudah diterima resolusi baru mengenai masalah. Irian Barat: 

Setelah diterima resolusi ini Indonesia tidak akan mendesak supaja “di- 
" Iakukan pemungutan suara terhadap usul resolusinja sendiri. Daripada 

berita2 jang datang dari markas besar P.B.B. ternjata, bahwa resolusi India isinja lebih Tu nak, daripada resolusi Indonesia jang tidak akan 
ip gutan suaranja itu. 

gunakan kalimat ,,minta dan mendesak” 
Indfa hanja mempergunakan kalimat ,,menjatakan peng- 

B., sebenarnja sudah merupakan resolusi jang lunak, Kita terpaksa 
melihat ,.lunaknja” resolusi itu dengan pengharapan agar mendapat 
Suara jang tjukup dalam pemungutan suara. Tetapi sekarang, dengan 

  

Resolusi Indonesia memper- 
(reguest and urge) sedangkan 

memadjukan resolusi kepadz 

YNA Tang 

  

   
    

  

DTJILATJAP 
| HAMPIR 152 ABAD MASIH 
Han — KUAT. 

Pak Kartoredjo didesa Sida- 

    

TUNTUTAN 5 SARBUMIKSI 

   

    
Perkara jang Pan anaan SN 

selesihan antara buruh pabrk ke- Na - 
lapa jang tergabung dalam Sarbu ii keadaan badannja 
miksi Kutoardjo dan pengusaha | kuat dan sehat, demikian 

| pabrik kelapa Sim Hin dalam pe | mbok “Kartoredjo jang 
rundingan 'terachir baru2 “ini tih|sudah satu abad. « 

  na umurnja sudah 140 
etapi 

umurnja 

(mulja Sidaredja (Tjlatiap) meski | 
un | tahun, | 

mas'h | 

pulaj . 

5 

perkembangan Organisasi, nya aki didanyah: Bandjarnegara, dan 
“edit 

    

    

| dpandjang ! 1” 

29 
La 

— Utk Menjelamatkan' N egara& Rakjat. 

| Pada siang harinja, P.M. Al: berto 
&'” “Tak ke Djakarta. 

“diadakan Rabu malam di 

kan dengan pandjang Jebar tentang 
:- shasil2 konggres dengan mengemuka 

Ikannja- resolusi India..itu, tidak mudah hilang kesan bahw: 
pada pemerintah memperdjoangkan masalah Irian Barat sudah 

" selangkah lagi. agi kalau kita hendak membanding dengan 

    

| dala 
    

     

    

   
    

  

        

    

   

     

   

    

  

emborkan pada tahun 1951, maka tuntutan sekarang 
Pee aaah lagi. Anehnja, ketika pemungutan 
55 elanda menentang: sedankan sikap Indonesi» 

tidak turut menjetem itu belumlah boleh diartikan 
sbelum menjetudjui” seluruhnja usul reselusi itu, me- 
turut pada stem ,,ja”, akan berarti resolusinja sendiri 

soal Irian Barat ini, kita dapat melihat bahwa 

ara jang dalam segala hal mau ,.lebih dari 
ternj: 

ah merentjanakan mengadjuka, usul gentjatan 
, tiba2 India mendahului. Memang, dalam hal 
   

    
» njata 

ti itan kita. : 
Bagi kita, menganggap bahwa- resolusi Indonesia sen- 

“diri sudah terlalu lunak. Djadi, kalau dijalan jang ditempuh di P.B.B 
tidak mempunjai pengharapan berhasil, djangan lantas begitu sadja me- 

nerima resolusi “India, melainkan lebih baik ditjarikan djalan lain lagi. 
Jana laa Onani melalui saluran2 diplomatik diluar gedung P.B..B. Kita 
tidak bisa bergembira melihat resolusi India mengenai masalah Iriar 

: Se nb Men Semak iba 

“Barat. Sebab 'njata bahwa djarak jang "harus kita lalui lantas terlale 

Se so. 

2 r Koto 
aa RI Harus Berdjoang 

nja—Kebon Binatang Harus'Didjadi- 
kanJ' Pusat, “ Kebudajaan“ Rakjat, 

Kata P. M. Ali 
Kedatangan P.M. Ali Sastroamidjojo di Semarang hari Rebo 

'fbl. mendapat sambutan hangat dari kalangan persatuan pengendara 
betjak, angg. L.S.O.S., PERBEPBSI, Organisasi2 wanita dll. Pada 
siang harinja P. M. Ali mengadakan pertemuan dengan keluarga 
Marhaenis di GRIS dan malam harinja menghadliri penutipan 
konggres PGRI digedung S.P.S. jang dihadliri pula oleh pelbagai 
wakil2 penindjau konggres dari luar negeri, Gubernur Djateng, 
Kepala Polisi Djateng, Wk. Panglima Div. P. Diponegoro, ketua 
DPR Prop. Djateng, Wali Kota Smg. dil. pembesar, baik sipil mau- 
pun militer. 2 

lainnja. Kemudian memberikan 
sambu'an2 alah Ketua DPR 
Kota Besar Semarang, ketua DPR 
Prop. Djateng dan Gubernur, Dan 
achirnja P.M. Ali memberi we- 
djangan jang al. menekankan, 
hendaknja Kebon Binatang d'dja- 
dkan tempat hiburan jang sehat 
bagi rakjat dan mengandjurkan 
supaia Kebon B'natang didjadi- 
kan pusat kebudajaan rakjat jang 
masih tirtanam pada djiwa rak- 

jat. “4 

: Kemis pagi jbl. PM Ali meletak 
kan batu pertama di Kebon Binatang 
Semarang dan kemudian menindjau 

Papak jang habis terbakar. 

Penutupan Konggres PGRI jang 
« ck. Pela 
jaran Semarang mendapat perhatian 

r sekali. Setelah ketua umum 
“PB. PGRI sdr. Soedjono mengurai 

kan pula -resolusi2/statement — jang 

rempatkan dirinja dalam gelanggang inter- 

sni eren ttg Ri ketika Korea masih ada pe-. 

BLORA i 

aurut keterangan, tuntutan “Sar: 
bumiksi mengenai-perbaikan upah 
dan djaminan sosial terhadap ke- 
luarganja, Direksi pabrik - kelapa 
Sn Hin sanggup : 

      

  

ja kesehatan terhadap “keluarg 
nja jang menderita sakit akan di 
bajar oleh pihak direksi. Putusan 
ini berlaku “surut mulai. bulan 
Djuli 1954. se 

SIDANG PLENO DPRDS 
KABUPATEN 

D.P.R.D.S. Kab. Biora baru-baru 
ini. bertempat di G.N.I. telah. me- 
langsungkan sidang plenonja. dengan 
berhasil mengambil  keputusan/ke- 
simpulan a.l. sbb.: 

a. Menetapkan pos bantuan desa 
jang djumlahnja diserahkan kepada 
D.P.D. untuk dimasukkan — dalam 
anggaran belandja tahun 1955: 
Membentuk Panitia untuk meniem- 
purnakan formasi pegawai. Swatan- 
tra, c. Perumahan Rakjat, direntja- 

surat kepada 
Negeri dengan  tindasan 

jang kurang penghasilannja - jang 
hingga kini belum diterimania supa- 

ja segera diberikan, e. DiP.D. di- 
Seri idzin untuk menetapkan pabrik 
283” f. Memilih sdr. Suwandi dari 
P.S.I. sebagai pengganti: sdr. Sutar- 
dji dari P.S.I- anggauta D.P-D., ig. 
kini telah actief kembali sebagai Ke- 

pala S.M:P. Negeri di. Blora. 
Dalam-pada itu oleh Seksi2 dibe- 

rikan laporan tentang: hasil: penin- 

djauannja dalam lapang: pembangu- 
nan ke pelbagai daerah: “di Djawa 

Tengah dan . Timur.- Selandjutnja 
oleh dua orang anggauta D:.P.D. se- 
laku delegasi ke Djakarta diberikan 
laporan, bahwa dalam usahanja men 
tjari pindjaman kepada Kementerian 
Dalam Negeri sebanjak 2,5 djuta ru 
piah, untuk keperluan pembangunan 
daerah kini tinggal menunggu penje- 
lesaian. Tetapi jang mengenai pem-   bangunan besar a.L:— penggilingan 
padi dan penggergadjian akan di- 
tindjau terlebih dahulu oleh Drs. 
Tjia. , g 

GOMBONG 
1061 POTONG PAKAIAN 
  

UTK. KORBAN BANDJIR. 
R. Singgih Reksodirdjo ketua PMI 

Magelang menerangkan, bahwa un- 

dapat kata sepakat jang “dihadiri 
pula oleh wakil pemerintah. Me- 

elapa |membatja surat2 itu, pak Karto | 
menambahkan: 

upah buruhnja- dengan tambahan | 
rata2 Rp. 0,25 tiap hari dan kepa 
Ja buruh bulanan Rp. 0,10. Bea- 

   
   

2 PAdipala (Fiilatiap) telah ber: mai-ra-| 

b. 

nakan akan diadakan diluar kota 
Blora (ketjamatan2), d. Akan kirim 

Kementerian  Dalimj 

“kepada 
Kementerian Keuangan, untuk men- 
desak tentang bantuan Pamong desa 

“Pekerdjaan sehari-hari dari ke- 
dua suami- sterj ini, alah men- 
djemur padi, membersihkan rum | 

(put sekitar pekarangannja dll. 
“Pada waktu menulis surat dan | 

  

Pada umumnja pertumbuhan 'ke- 
Pala ertjajaan. baru didaerah Kabupaten 
iredjo tidak memerlukan Ba Angan ini terdapat tiga ma- 
mata. R1 e -Itjam aliran, ialah: I.LH. mam Iga 

Ia sering menulis surat kepada ma Hak) K.W.N, (Kawruh Naluri) 
janak tjutjunja dan tdak djarang |gan ..Agama Merah Budha Budhi". 

juga mererima surat2 dari 'han- | Perkembansang «' didalm masbra 
1 taulannja dari berbagai tem- (kat tidak demikian pesat dan mera 

patas “Ita, hania merupakan ..gerembolan” 
15.151 EKOR HAMA TIKUS 3 BN Pain uga lain 
Kes Ta  TERBERANTAS i terdapat para penganut? K.W.N, 

Berita terlambat. menerangkan: di daerah Ketjamatan2 Rakit, Pur- 
bahwa rakiat didaerah Ketiamatan| wanegara dan Mandiradja, dengan 

|djumlah penganut 243 somah jang 
terdiri dari 1043 orang. Sedane pe- 
nganut2 dari Agama Merah Budha 
Budhi terdapat didaerah Ketjamatan 
Purwanegara, Mandiradja dan Pur- 
waredja Klampok dengan. pengikut 
sedjumlah 73 orang.  Selandjutnja 
aliran jang disebut ILLH. adalah ter 
dapat didaerah Ketjamatan Susukan, 
dengan  djumlah pengikut/penganut 
64 orang. 
|- Pada .umumnja ketiga aliran ke- 
| pertjajaan tersebut mempunjai per- 
Isamaan maksud, ialah apa jang dise 
but: MELANGSUNGKAN ADAT 
(TATA TJARA DJAWA KUNO. 
Hanja beberapa adjarannja. terdapat 
perbedaan, ialah diantaranja : 

1. KAWRUH NALURI: - 
K.W.N, ialah dari perkataan 

,Kawruh Naluri”, jang artinja 
Naluri atau melangsungkan adat 

katja- 

2 

mai mengadakan gerakan ,penangka- 
foan hama tikus, karena terniata di- 

laerah tersebut terdiangkit hama ti: 
kus jang merusak sebagian tempat? 
Dersemaian, jang mengakibatkan ke- | 
rugian besar Bagi kaum tosni | 
Geraakn tersebut terniata banjak 

hasiinia. Jang telah tertiatat ialah | 
tapat terbunuh sedjumlah 15151 
skor tikus. Perlu diterangkan bah- 
wa gerakan tersebut hinga kini ma- 
sih berlangsung. 

TUREBON 
RAPAT UMUM PSI Di 

TJIBOGO. Kh 
Pada hari Minggu jbl. didesaf 

Tjibogo ketj. Waled Kab. Tjire- 
|bon, PSI Ranting Waled telah me 
|ngadakan rapat umum jang di-f : : : : g, 
kundjungi oleh kl. 3000 orang. | Ban aa 
Dalam rapat umum itu telah ber kai adat tata tjara dari bangsa 
bitjara pemuka2 PSI dari Tjire- Fiain, sebab tap2 bangsa diseluruh 
bon jang pada pokoknja selain Fdunia mempunjai tjara sendiri2 | menguraikan azas tudjuan . dani galam melakukan adatnja. P mpi 
|perdjuangan PSI, djuga mengu ian pusat dari pada aliran ini 
pas program nasional dan situasi! ialah seorang jang bernama R. 
poltik dewasa ini. Selain itu di Nurhadi dari Gombong. Selan- 
kupasnja dengan djelas masalah? | djutnja dalam tanja djawab mere 
jang berhubungan dengan pemili-|kg mengatakan bahwa K.W.N. 
han umum. — jadalah bukan suatu agama, teta- 
PENANAMAN ANGGUR .Ipi hanja suatu Kawruh sadia. Pa- 
Persemaian bibt anggur seluas | nutannja ialah Pemerintah jang 

3!2 Ha dikebun bibit pertiobaan sedang dialami, karenanjalah ma 
Djawatan Pertanian Rakjat Kabup 3 en 
paten di Kasenden, Tjirebon, di-f 
harapkan dtahun 1955 jad, akan i 
sudah dapat mulai mendjual bibit | 
anggur kepada umum. Dalam perj 
semaian anggur itu kini ditanam 
kl..700 batang bibt anggur, Bibit| 
anggur itu ditanam sedjak 2 b 
lan jang lalu dan menurut kenja 
taan anggur dapat hidup dengam 
baik di daerah kabupaten 
Kota Tjirebon,” sehingea tim 
harapan bahwa-d'tahun2 jad, 
erah. Tjirebon akan dapat mer 
produsir- anggur jang'sama ku 
teitnit dengan anggur Dja 
Timur. 

  

  

    

jang k'ni sedang hangat d bitjarakan, sehing : 
ngan adanja ,,Pakem”, maka untuk lebih memberikan gambaran . | 
| oembatja, dibawah ini. pembantu: kita dari Bandjarnegara sadjika n kesan2 dari pada hasil penin- 
djauannja sekitar pertumbuhan Organisasi Mystiek d daerah Kab upaten Bandjarnegara: 

   

      

   

      

   
   

  

   
   

diambilnja, kemudian P.M. Al: mem 
berikan sambutannja. Antaranja be 
liau mengatakan, bahwa PGRI mena 
ruh kepertjaiaan kepada Pemerintah 
dan maksudnja minta perbatian. Re 
solusi2 tadi akan menambah peker 
Sjaan saja, demikian PM Ali menja 

| takan jang mendapat sambutan me 
Tiah sekali dari para hadlirin. Seian 
Gjatnja beliau mengatakan, bahwa 
PGRI sekarang ini merupakan orga- 
nisasi masa jang dapit dibanggakan, 
baik langkah2nja kedalam maupun 
“keluar. Beliau jang dapat 

achirnja mengharapkan, supaja PGRI 
mengadakan dubbej perdjoangan un 

“tuk menjelamaikan negara dengan 
rakjatnja. 

Kemudian oleh wakil2 dari IPPI. 
“Chung Lien Huj dan Pemuda Rak 
jat diberikan tanda2 mata jang be 

— rupa ,,lambang negara” kepada tamu 
tamu dari Juar negeri, seperti darj In 
dia, Malaya, Filipina, RRT, Shili, Pa 
ra peladjar tsb. memberikan salam 
“persaudaraan kepada para “ peladjar 

» jang berada dimasing2 negerinja. 

Di Kebon Binatang. 
Kemis pagi jbl, P.M. Ali me. 

letakkan batu pertama di Kebon 
Binatang Semarang jang hendak 

“Giluaskan. Sesudah ketua pantia 
membuka pertemuan kemudian 
oleh Wali Kota didjelaskan ten- 
feng maksud membangun Kebon 
Binatang, dimana bajanja dapat 

—— pindjeman dari Pemerintah Pusat 
- sebesar Rp. 12,5 djuta. Uang ini 
sebagian akan dipercunaken pula 
untuk membangun 3 bwah pesar 
dan perbaikan waterle'drg. De- 
ngan d bencunnia Kebon Rina'ana 
d'maksudkan pula utk. mentjari 
penghas.lan2 guna pembangunan 

Penil'k S.M.P. Partikelir 
Dengan sjarat2 : 

t: 

3. 

ditutup tgl. 15 Desember 1954. 

. 
“ 

    

£ Rupat   

merasai 
«si dari pada djiwa resolusi2 tadi   

Jajasan Masjarakat Pusat 
Tromol pos 131 — Semarang. 

Memberi kesempatan untuk para putra/putri dididik sebagai 

Tamat dari S.M.A. atau setingkat. : 
2. Selama beladjar dalam 1 th. uang asrama dipikul sendiri 

sebanjak Rp. 150,— tiap bl. 
Setelah tamat sanggup diangkat sebagai Penilik S.M.P. 
Partikelir didaerah mana sadja. 

Tjara mendaftarkan : Tertulis dialamat tsb. diatas. 
lesan tiap2 pagi djam 8 — 12 di Kp. Melaju kalitjilik 105/b. Smg. 

   
...minumlah de. 

») ngan tertentu 
satu sendok 

rtulon 
3 OBAT (TERKENAL UNTUK SEGALA 

PENJAKIT KERONGKONGAN 

  

H. 23 M NTA KORBAN. 
Seorang anak berusia -7 tahun pa- 

da Minggu siang jbl. telah mening- 

gal seketika akibst ketabrak mobil 

persoon H-23 didjalanan umum desa 
Kuripan jaitu antara Mranggen — 
Demak. Korban itu bernama Pasi- 
man tinggal didesa tersebut dan ka- 

rena luka2 berat pada kepalanja ma! 
ka,ia meninggal sesaat itu  djuga. | 
Menurut keteranga, mobil itu dike- 
mudikan oleh Patih Demak. Fihak 
jang berwadjib segera melakukan 
mengisntan. 

KARENA RUSAK MESINNJA. 
Pesawat Convair  menda- 
rat darurat di Kalibanteng 

Hari Kemis pagi jbl. pesawat 
terbang Convair dari GIA jang 
berangkat dari Surabaja djam 
6.53 pagi dan hendak menudju 
ke Djakarta telah mendapat ke- 
rusakan mesin diatas daerah Tji- 
rebon. Pesawat 'tu tidak dapat 
meneruskan ke Djakarta, dan ber 
putar lagi kemudian melakukan 
pendaratan darurat dilapangan 
terbang  Kalibanteng Semarang 
diam 8.27 pagi. Hingga berita 
ini d'tulis djam 11,30 siang pe- 
sawat tsb. masih diperbaiki, se- 
dangkan penumpang2nja sedjum 
lah 31 orang masih menunggu di 
lapangan Kalibanteng. D'antara 
para penumpang itu terdapat Mr. 
Pringgodigdo. 

KONPERENSI SOBSI 
DJATENG. ag 

Sobsi Daerah Djawa Tengah akan 
mengadakan konnerens: pada besok 
tangral 3s/d 6 Desember 1954 ber 

tempat dihotel Merdeka. Tawangma   ng. Solo. Konperensj ini diadakan 

untnik- menehadanj konggres — nasio 
nal Sobsi ke-2 di Djakarta pada bu 
lan 'Djanuari jad. 

  

- 

Bila dengan 

   

  

“   
    

tuk meringankan penderita jang men 
diadi korban bandjir di Sempor pa- 
da awal minggu jang lalu,“ kepada 
wedono Gombong Suparman, PMI 
Magelang telah menjerahka, 1061 
potong pakaian untuk diberikan ke- 
rada mereka jang sungguh2 mem- 
butuhkan. : 

Seperti pernah diberitakan, akibat 
bandiir besar itu 385 buah rumah 
rusak. 126 hanjut, kerugian ditaksir 
Rp. 268.889.—. Sebanjak 1876 dji- 
wa penduduk terpaksa harus segera 
diberikan pertolongan. f 

Mengingat adanja pakaian belum 
mentjukupi kebutuhan, kini oleh 
PM! Magelang sedang merentjana- Semarang, 4 Desember 1954: 
kan akan mengadakan pengumpulan . Diam 06.10 Instrumentalia: 06.40 

pakaian dan mengadjak kepada or- ae La aa Pata 
isasi2 jang ada di Magelang. yangan, , rkes Henri Rene: 

Pa 2 Hn s Hn Orkes Hawaiian Putri Malu- 
T IDZ us 14.10 Aneka warna siang: 17.00 

MARI aa MAN Taman kanak2: 17.40 Kwintet Har- 

bembeli2 bibt tjengkeh “itu 'ada- 
lah terdiri dari para petani didae- 
rah pesunungan - seperti daerah 
Kab. Kunngan dan Madjaleng- 

RADIO 
SIARAN RRI 

  

Sementara itu persemaian bibit |“ 
tjengkeh d' Sindanslaut jang th - 
mendiual bibit tjengkehnja sedjak F “ 
beberapa bulan jl kini telah menf 
tiatat pendiualan iang baik dar- ft 
pada dugaan semula. Kebanjakant    

Makam Pan 

  
'Oleh Dewan Pemerintsh Daerah '1Y: 18.00 Obrolan pak Patrol: 18.15 

Kota Besar Semarang diumumkan, | Mataraman sendja: 19.30 Pantjaran 
bahwa untuk mendirikan dan me-- Pelangi, 20.30 Pantiaran Pelangi 
rombak bangunan2 dalam daerah (landjutan), . 21.00 Siaran - Penera- 
Kota Besar Semarang harus menda- Ngan, 21.15 Concerto in ja 22: 

dari DPD Kota 21.30 Krontjong Asli: 22.15 Peng- 
hantar keperaduan: 22.30 Tutup. 

Sirakarta, 4 Desember 1954: 
Djam 06.10 Rajuan Ratna dan 

Bing Slamet: 06.15 Hidangan Em- 
pat Sekawan: “06.30 Gamelan De- 
gung, 13.10 Orkes Studio Djakarta: 
13.45 Hidangan 
Trio, 14.10 Klenengan Djawa Ti- 
mur, 17.05 Dunia kanak2: 17.30 
Disco Varia: 18.15 Seni Karawitan: 
19.30 Trio Nila Kirana: 19.45 Kon- 
tak dengan Pendengar: 20.30 Kiri- 
man dari Sumatera: 20.45 Arti Ke- 
budajaan, 21-15 Senandung Hidup, 
22.16 Tutup” 

Jogjakarta, 4 Desember “1954: | 

pat idzin tertulis 

Besar Semarang. 5 

Untuk lebih djelas harap memper- 
hatikan iklan DPD Kota Besar Se-' 
marang jang. dimuat hari ini. 

TEPUNG TERIGU 10.000 BAL 
Menrut keterangan Menteri 

Roosseno, maka sedjumlah 10.000 
bal tepung terigu akan sampai 
di Indonesia pada tg. 23 Desem- 
ber j.a.d. dari Australia. Dari 
sumber jang Jain didapat ketera- 
ngan Hun dalam Desember ig 
akan datang masih akan sampai 
djuga tepung terigu dari Singapu- 
ra dan negara2 lainnja. Dengan 

datangan tepung terigu itu, ma | agar senada Da terigu ig! Diam 06.10 Irama, Mars Barat, kini tera dika abia dapat 06.35 Kesenian Surobojo: 07.10 Mu 
d'atasi untuk beberapa waktu Ia- sik meriah dikala pagi: 13.10 Bunga manja. Rampai: 13.45 Konsert untuk Piano 4 dan: Orkes: 14.10  Hiburan/siang: 

17.00 Lagu2 untuk kanak2: 17.40 
(f-Gema Tri Irama: 18.00 Sedjenak 
(4 Musik  'Tzagano: 18.15 Tembang 

| Sunda, 18.30 Tjatatan dua pekan 
Studio Jogjakarta: 19.40 Malam me' 

'raju, 2045 Buah tiipt. Johannes 
' Brahma: 20.30 Radio Tonil Wajang 
Kulit: 24.00 Tutup. 

Djakarta, 4 Desember 1954: 
Djam 13.10 Lembaran Wanita: 

114.10 Orkes Radio Diakarta: 17.00 
: Seni Djawa Studio Diakarta: 18.30 
Orkes Gumarang: 19.20 Orkes Kron 
tjong: 21.15 Orkes. Melaju Kena- 
ngan, 22.30 Tutup. | 

MARS WANITA? DAN | 
“MARS HARI IBU” ! 

Untuk -menjongsong peringatan 
Hari Ibu pada tgl. 22 Desember ig. 
akan datang, tiap2 hari Rebo diam 
5.30 sore dan 9 malam RRJ Pusat 
akan menjiarkan peladjaran nianiian 
.Mars Wanita” dan 

| Ibu”. 

        

INVALID | 

ROA 

    

    pe'adiarah nianjian itu dengan per- 
as antaraan radio. 
  

Tanggal 1 s/d 7 Desember 1954 
TIAP HARI MAIN' djam 9,30 PAGI 

SILVANO MANGANO — VITTORIO, GASSMAN 

ANN A" 
Dara dibawah umur 17 tahun | 
  

larang keras menjaksikan film ter- 
sebut,     

  

  

      

The Jerry Allen ' 

"perlawanan, karena Pangerap Hadi- 

Bendera dari gerakan ,,Agama” Merah Budha Budhi. 

geran Widjil 
“Akan Diperbaiki Lagi 
Disediakan Biaja Rp 40.000,— Mengenang Djasa 

Seorang Pahlawan Dimasa Silam 
(Oleh Wartawan Kita). 

DENGAN PASTI bisa dika barkan, bahwa Djawatan Kebu- 

ka Pemer'ntah oleh K.W.N. di- 
anggap - sebagai. )KALIFATUL- 
LAH. Dasarnja adalah. Ke Tuha- 
nan. Dalam kata2 . jang mereka 
berikan sering2 menggunakan 
beberapa ajat2 Our'an jang me- 
ngandung  petundjuk2 kebaikan, 
dan manusia harus melaksanakan 
nja. 

wan. tidak: « “mempunjai tiare 
beribadat seperti jang lazim dilaku 
kan pada Agama2 lain, tetapi meni- 
tik beratkan kepada pergaulan2 “ig. 
baik. didalam masduhakat, misalnig 
mereka mempunjai saat utk. BER- 

PUASA selama satu tahun kurang 

satu hari, ialah mendjalankan' segala 
jang baik bagi pergaulan hidup, ti- 

dak. mendengki dan berbuat djahat 
kepada orang lain, sedang waktu sa 
tu hari ialah digunakap untuk ber- 
senang2 ialah pada hari Raya tgl. I 

Siura. Pada kenjataannja usaha2 jg. 

tampak keluar dari pada aliran ini 
dan Ketaatan “kepada Peraturan2 
Pemerintah. Dalam melakukan per 
kawinan merekg tidaly mau persi 
menjaksikan ke Penghulu tetapi 1ju 
kup bertempat dirumah jang telah 
disediakan ialah jang dinamakan ru 
mah KESATUAN dan tjukup disak 

sikan oleh Pamong desa setempat 
dan orang2 sekitarnja, setelah siap 
dengan sjarat2nja, ialah — Pengantin 
Ik2/Perempuan dan Orang tua ma 
sing2. 

Dalam achir2 ini mereka telah 
mengadakan suatu persidangan 
untuk mendirikan suatu N.V. de 
ngan mengadakan andeel, dima- 
na setelah diketahuinja bahwa hu 
bungan Uni Indonesia Belanda 
telah. putus. 

Selandjutnja 
bahwa p mpinan 

perlu diketahui 
K.W.N,- untuk 

daerah Kab. Bandjarnegara ialah 
seorang bernama Sanmukri dari 
desa Somawangi (Mandiradia). 

2). AGAMA 
DHA BUDHI: 

MERAH BU- 

SEBAGAIMANA PERNAH dikabarkan dalam . har'an ,,Sua 1 Merdeka” ini, tentang adanja 
jawa 

ngga mendapat perhati an dari pada Pemer ntah ialah de 

  

  

  

Tengah pada umumnja 

setjara concreet. kepada sidang 

Berbeda dengan K.W.N. aliran 
ini adalah menamakan dir'nja se 
bagai suatu kepertjajaan Agama. 
Seluruh penganutnja adalah be- 
kas anggauta dari K.W.N. Mere- 
ka mem.sahkan diri karena meng 
anggap bahwa K.W.N, masih ku- 
rang sempurna, karena bukan 
Agama tetapi hanjalah  merupa- 
kan suatu kawruh sadja. Sedang 
Merah Budha Budhi 'ang mere- 
ka anutnja sekarang adalah Aga- 
ma. Nama MERAH dalam isti- 
lah agama ini adalah mengambil 
teladan dari pada warna KULIT. 
ORANG - DJAWA, sedang BU- 
DHA .BUDHI adalah mengambil 
dasar dari pada 'KESUTJIAN 
HATI DAN DASAR TABIAT 
serta ADAT ISTIADAT DJA- 
WA KUNA jang . dianggapnja 
sudah baik. Dalam melakukan 
atjara perkaw'nan tidak berbeda 
dengan K.W.N. Hanja aliran ini 
mempunjai .tata tjara BERSEM- 
BAHJANG dan 'MENGUBUR 
MAJAT JANG tersendiri ialah: 

a. MEREKA melakukan iba- 
dat bersembahjang dengan tijara: 
menggenggam kedua tangannja 
dan menghadap kedjurusan sela- 
ten: d mana Pemimpinnja berada, 
ialah seorang jang bernama Ma- 
ngunprajitno didesa — Kaligede 
Gombong (Dalang Djarimat Pur 
wasentana), dengan mengutjap- 
kan do'a sbb: 

Nijatingsun mudji 'Alam, 
Djagad Dewa ja Bethara, 
Bapakku Angkasa, 
Ibuku Pertiwi, 
Njembah gunung Maha Meru, 
Puser bumi siti m'ring. 

Upatjara ini menurut keterangan 

nja mempunjai waktu lima kali da 
lam satu hari/malam, tetapi karena 
murakhnja idin katanja, maka boleh 
dilakukan sewaktu ingat sadja, asal 
tiap harinja djangan melalaikan. 

b. Sebutannja, ialah kalau meng- 
hadapi sesuatu jang mendadak, me 
reka mengutjapkan ,,DJAGAD DE 
WA JA BETHARA”. 

c. Pergaulannja dalam masjarakat 
tidak ubahnja dengan K.W.N. 

d. Kalau mengubur majat mem- 
budjur kebarat, dan ini pernah di- 
lakukan dua kali, satu kali didesa 
Merden Ketj. Purwanegara dan satu 
kali didesa Purwasaba Ketj. Man- 
diradja, tetapi didesa Merden mere 
ka mendapat tentangan umum, se- 
hingga mendjadi keputusan “desa: 
bahwa. untuk selandjutnja tidak bo- 

leh. lagi menggunakan - kuburan 
umum, harus mentjari tempat tersen 
Giri, tetapi karena kesukarannja tem 
pat lalu, mengikuti aturan jang ber 
laku dikuburah umum. Dalam perta 
njaan mengapa  majatnja dikubur 
membudjur kebarat, mereka mendja 
wab, bahwa ini adalah mengambil 

teladan dari pada djalannja Mataha 
ri ialah Hidup/terbit dari sebelah 
timur dan mati/terbenam disebelah 
barat. 

e. Dalam menjiarkan Agama- 
nja, mereka mengibarkan BEN- 
DERA jang bernama  Renggono 
Sari jang berwarna: H'tam-Me- 
rah-Putih (periksa gambar beri-   

1 

dajaan seksi Makam, dari Kementerian P.P.K., telah memberi ban 
tuan kepada usaha untuk memuljakan makamnja Pengeran Widiil 
11, didesa Bintoro, 
oleh Jajasan Kadilangu, 
djil II adalah Pudjangga 
mulaan Surakarta dan wafat pada 

sebelah Selatan kota Demak, jang digerakkan 
banjakn ja Rp. 40.000,—. Pangeran Wi- : 
Keraton Kartosuro terachir, pada per- 

permulaan pertengahan abad ke 
XVII. Ia terkenal sebagai salah seorang pelopor jang menentang. 
masuknja pengaruh V.O.C. kedalam Pemer'ntahan Kartosuro se: 
djak van Imhoff mulai merubah 
litik kontrak, terutama setelah I 
karta, 

Bersama-sama - dengan beberapa 
Pangeran, ia melakukan  perlawa- 
ndn untuk ' mengusir kekuasaan 
asing, tetapi ternjata tidak berhasil, 

karena dengan  keangkatannja Pu- 
ngeran Mangkubumi mendjadi Ha- 
mengkubuwono 1 di Jogjakarta, dan 
Pangeran Sambernjawa  mendijadi 
Mangkunegara 4, “perlawana, men- 
djadi berhenti, ketjuali dari fihak- 
nja sendiri dan Pangeran  Hadiwi- 
djojo. Beberapa bulan kemudian ha 
nja tinggal ia sendiri jg melakukan 

widjojo telah tertangkap: didaerah 
Kedu, dan dibunuh oleh tentara Be 

berdjandjian dagang mendjadi po 
bukota Mataram pindah ke Sura- 

pada saat2 akan wafatnja Pakubuwono II. 

buat ,.Djangka  Djajabaja”, rama- 
lan tentang nasib tanah air kita, sC- kan dalam adat tata tiara dalam 
diak diaman Keradjaan2 ig telah la: Keraton Djawa. Dalam berpakai- 

kakinja |an mereka 
»Wewe Putih” dari sini karena pak | kedjawan beserta topi bentuk pa- 
saannja bangsa berkulit kuning, pe tjul gowangnja. 

lu. sampai pada angkat 

ngawakan tjebol kepalang jg ber- 

kuasa disini hania ,,sakumure dja-| saka jang berwarna Putih dan bej 
gung”. 

Untuk mengetahui apa ig dimak "langgeng. Adapun pengibaran2 ben 
sudkan isi2 Anna PDA abaja” dera tersebut ialah dilakuka, pada 
sangat sulit,. sebab hampir semua 
nja merupakan kiasan, tetapi ba 
gaimana djuga pengaruhnja pada 
dj wa revolusi kita sangat besar. 

Bean , Achirnja sangat  disajangkan, 
landa. Sedjak itu, ia lalu — menga-' bahwa tulisan Mia menekan singkan diri, 'achirnja Ik. 10 tahun induknja ,,Djangka Djajabaja” 
kemudian, ia wafat dan dimakam- 
kan di desa Bintoro. 

Setono Gendok, demikian na 
manja makam itu, sedjak dahulu 
tidak terpelihara, nampaknja sa- 
ngat seram, sebab Pangeran Wi- 
djil HI -sedjak hidup didalam kese 
pian itu, telah mendjatuhkan sum 
pah, sapa sadja jang turut Belan 
da, tidak diperbolehkan mengin- 
djiak rumahnja, dan kalau ja 
sudah wafat, - tidak diperkenan- 
kan mengindjak makamnja, sekali 
pun kepada anak tjutjunja sendi 

itu sampai sekarang masih belum 
bisa d ketahui siapa jang menjim 
pannja, meskipun  Radya Pusta 
dan belakangan Djawatan Kebu 

kuat?nja untuk mentjarinja! 

ANT TGT 
:BUA PERWIRA DILANTIK.   ri. Inilah sebabnja — makamnja 

mendjadi demikian rupa, sebab 
didiaman jang lampau, « hampir, 
tidak ada keturunannja jang bera 
ni berdjiarah. kesitu. Tetapi seba 
liknja pada djaman revolusi, ter- 

»Mars Hariutama pada djaman clash kedua, Pada waktu tsb. para wanitamakamnja Len : boat "dan pemudi2 disndirtkan mengikuti ramai, ' sebab tiap2 pemuda jang | diaja TT V. Pelantikan itu NY 
Es | 

tiap malam sangat : 

akan berangkat kemedan pertem 
- puran, tentu berdjiarah dan mo- 
hon berkah disana. 2 

Salah satu tulisan Pangeran Wi- 
djil ig sangat berharga, adalah ra- 

malan2 tentang djatuh  bangunnja 
Keradjaan2 sedjak Madjopait sam- 
pai achirnja  Keradjaan Mataram | 
dan angkat kakinja kekuasaan “Be- | 
landa dari sini, berdasar perkemba ' 
ngan politik dan kebudajaan. Tuli: ' 
san itu sebagian adalah saduran da 
ri tulisan peninggalan  Njai Ageng 

Ngampel. Dap dari surat itu, Kiai 
-.Ronggowarsito telah berhasil mem- 

  

Bertempat di. Taman Majangkara 

Surabaja Selasa pagi Major Tjipto 
Harsono dan Major Abdusjarief, te 
lah dilantik oleh Kolonel Sudirman, 

masing2 sebagai Kepala  Penerang 
an Angkatan Darat  Brawidjaja/ 
TT V dan Kepala Bagian V/Brawi 

oleh Gubernur Djawa Timur, 
pala Kepolisian Djawa Timur. Let- 
nan Kolonel Imam Sukarto Kepala 

ibormat WIJOSAN GHA'IB. 

idajaan sendiri telah berusaha se- 

  
Penerangan Angkatan Darat Pusat , 
dan sementara undangan. 

MECHANISASI PERTANIAN 
DJAWA TIMUR DITINDJAU 

WAKIL F.O.A. ' 
Tanggal 29 Nopember telah 

tiba di Surabaja Andrew Peyton 
ahli mesin pertanian FOA jang 
maksudnja menindjau keadaan 
mekanisasi pertanian di Djawa 
“Timur sampai tg. 18 Desember 
jg akan datang. 

  

"selenggarakan 

kut. Hitam berarti LANGGENG. 
(Kekal). Merah berarti berani. 
Putih berarti Sutji. . 

f. Sedang soal2 lainnja banjak 
mempunjai persamaan dengan 
K.W.N. 

3). LLH. 
Ialah dari singkatan Iman Iga 

ma Hak dengan dasar Ke Tu- 
hanan atau Hidup Betul, dan 
mereka menamakan kepertjajaan 
nja sebagai suatu Agama, jang 
mendjadi ,,panutannja” jalah SLI 
RODIWISMO selaku pimp'nan 
pusatnja. Dalam pertemuan2 ig. 
diadakan dinamakan Pasewakan 
dan berlaku sembah dan djong- 
kok sebagaimana lazim d'laku- 

mempunjai uniform 

Aliran ini mempunjai bendera pi 

hulu hitam, artinja ialah sutii dan 

hari2: S 
a Rabu pon —'ialah untuk mens 

» b. Senen pon — ialah untuk meng 
hormat WIJOSAN PANUTAN. 

Cc. Saptu Paing — ialah untuk 
menghormat DHAT SUTJI. 

d. Pada tgl. 1 Sjura, ialah pad: 
tahun baru Djawa. 
Sebagaimana K.W.N. maka aliran" 

inipun -mempunjai tjara- untuk mel: 
kukan perkawinan. tersendir! jang 
tidak mau pergi ke Penghulu, tstz 
pi tjukup dalam keluarganja sendi- 
ri, setelah memenuhi sjarat2nja. Se 
bab pada hakekatnja dari ketiga ali- 
ran tersebut diatas (K.W.N. — TI 
H. maupun Agama Merah B.B) mx 
namakan perkawinan dalam Kanto 
Agama (Penshulu) adalah ad»t tat: 
tjaranja “orang 'Arab. “Pada ha 
orang Djawa sudah mempunjai adat 
tata tjara sendiri. 

RAPAT UMUM P.N.I. 
SEMG.-BARAT, 

Nanti tgl. S5 Desember j.a.d, ber 
tempat dilapangan ,.Panti Pemuda” 

Bulu akan diadakan rapat umur 
PNI ranting Semg. Barat. Jg akar 

bitjara ialah sdr. Soetoko dari De 
wan Tib. PNI..ni. S. Surya HT: 
dan sdr. Hadisoebeno  Sosrawardo 
jo dari Dewan Propinsi ' Djateng 
Rapat tsb. dimulai diam 8 pasi, 

KHONG KAUW HWEE 
Atjara pertemuan untuk umum 

dalam bulan Desember 1954 ig di 
oleh Khong Kauw 

Hwee di Gg. Lombok 60 dari djam 

16.30—18.30 sbb.: Tgl. 5 tjeramah 
tentang ,,Peladjaran Sekolah 50 th 
jg lampau”, oleh sdr. Lie Ping Lien 

  

3 Agama Baru Di Bandjarnegara 
Kawin Tidak Mau Ke Pengulu—Mendirikan N.V. Setelah 
Penghapusan Unie Indonesia-Belanda — Mengubur Majat 
Membudjur Ke Barat—Bersembahjang Menghadap KeSelatan 

— Pemimpin K.W.N. Dianggap Sebagai Kalifatullah 
—— (Oleh: Pembantu kita di Bandjarnegara). 
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SI GRUNDEL 
Ian kalau semua-semuanja 

mau keliling dunia: saja teri- 

mah keliling BERGOTA sa- 
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EKONOMI 
MINTA HARGA MINIMUM 
TEMBAKAU VIRGINIA- 
KENTUCKY SPJ DITE. 

TAPKAN PEME- 
R NTAH. 

Ketua Dewan Pemerintah Dae 
rah kabupaten Magelang Arwoko 
telah meminta kepada Kementeri 
an Pertanian supaja menetapkan 

harga minimum tembakau Virg'- 
nia-Kenteki (Kentucky), karena 
tak lama lagi didaerah kabupaten 
Magelang akan sampai saat panen 
tembakau. Perlu d ketahui, bah- 
wa biasanja kaum tani tembakau 
didaerah - Magelang mendjual 
tembakaunja sebelum diolah men 
djadi krosok dan untuk melindu- 
ogi kaum tani tersebut maka d'- 
minta supaja Pemerintah menetap 
kan harga minimum tembakau jg 
belum diolah itu. 

Harga. teh kembali me- 
n.ngkaf. 

»Aritara”. Amsterdam mengabar 
kan, bahwa harga teh” divelelangan 
teh Amsterdam pada minggu jl. kem 
bali meningkat. Darj ekspor teh tam 
sak kekualan pembelj ianz besar de 

ngan harga 10 sen Izbih tinggi dari 

pada pelelangan teh jl. Teh  ,.Sou 

shons” mermdapat tawaran jang ha 
ngat dengan beranj menaikkan harga 

antara 10 — 30 sen. Harga? :2h 'jg. 
dibajar dalam pelelangan tsb. tertia 

tat 340 sampai 395 sen per 15 kg. 

dalam irterpot, sedangkan dalam pe 
lelangan tzh jl. 321 sampai 384 szn. 
Penawaran dalam pelelangan tech 

'iang terachir dalam tahun ini jang 

ikan datang, terdapat sebanjak 3.190 
Seti teh darj Djawa dan 1.100 peti 
eh dari Sumakera. 

Koperasi Perusahaan Me- 
tal Nasional Indonesia ber 
dri. 

Di Solo kini telah didirikan 
sebuah koperasi perusahaan2 me- 
tal nas'onal, jang diberi nama 
Koperasi Perusahaan Metal Na. 
sional Indonesia, atau  disingka 
.Permeni”, jang diketua' ole! 
Suhardi dan sebagai wakilnja Si: 
wohartono. 

Adapun jg diterma mendjai 
anggota koperasi tersebut - jalh 
semua warganegara Indonesia ali 
jang mengusahakan perusahaai/ 
perbengkelan metal jang bera 
didaerah Surakarta. 

Sport 
Dim. pertandingan sepakbola :ari 

Rebo sore jl. di Makassar, terrjata 
kes. Kalmar FF dari Swedia tak nam 
pu mengalahkan Kes. Bond Mikas- 
sar. Pertandingan tsb. berachit de- 
ngan angka 2—2, sedangkan pada 
waktu beristirahat - Bond Makassar 
dapa leading 2—0. Salah satu goal 

: Mari fihak Makassar dibikin oleh pe- 
main Ramang. Didalam babak ke- 
dua fihak Kalmar melakukan! sera- 
ngan2 . hebar pada “garis pertahd- 
nan Makassar sehingga dapat meng 
getarkan gawang Makassar sampai 
2 kali, hingga pertandingan tsb. di- 
achiri dengan angka tersebut diatas. 

KES. KOMISAR:!:S POLISI 
4 LAWAN KES. PGRI. 
Bertempat dilapangan. polisi Kali 

ari Semarang, pada-Selasa sore jl. 

celah dilangsungkan pertandingan se 
seikbola antara, kes. Komisaris Po 
isi S'marang lawan kes. Konggresis 
Cm PGRI jang“berachir dengan ang 
“a4—2 untuk kemenangan kes. Po 
isi Angka waktu istirahat menun 
Wukkan: 2-—0 untuk Polisi. Dapat 
“Yemhahkan, bahwa kes. Komisaris 
Polisi dalam pertandingan ini diper- 
wat oleh 3 pemain kompetisi kelas 
3 

  

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”, 

Semarang 2 Desember '54 : 
24 karat, djual....... Rp. 50.25 

Belt 5 asi Rp. 49.75 
22 karat: Ijual....... Rp. 46.-— 

beli ...... Ro. 44.50 
Djakarta, 1 Desember ?54: 
24 karat tiap gr. ...... Rp. 50,75 
22 karat tiap gr. ...... Rp. 49, 75 
Surabaja, 1 Desember '54: 
Tidak ditrima tjatatan harga. 
Singapura, 1 Desember '54 : 
Tidak ditrima tjatatan harga. 
Londen, 1 Desember ?54: 
Harga emas internas'onal menu- 
yut hitungan dollar Amerika ada 
'ah sbb. : 
Emas Berut tiap ounce 35.20 
Emas Macao . tiap ounce 37.47 
Emas Hongkong tap ounce 37.74 
Emas Bangkok tiap | Ounce 38.11    Toro MAB 

Telp 336 
Korean MEEPAN 2 Cemapang 
  

  agan ongis snaaannnis mn 

KABAR SENANG 
Tuan2/Njonja2 jang menderita 
sakit. WASIR (Aambeien) dan 
sudah. berusaha di-mana2 dengan 
tidak. berhasil. Datanglah pada 
alamat dibawah ini untuk obati 
WASIR dengan garansie sembuh 
di dalam 12 hari sampai RON- 
TOK akar2-nja, ZONDER OPE- 
RATIE. 

M. S5. RAHAT 
ib   tgl. 19: Soal tanja-djawab jg dipim 

pin sdr, Lie Ping Lien, 

Tab 
SETERAN 109 — SEMARANG   

  

d
e
a
 

mo
p 
P
M
»
 
MA
ER
:M
ma
 
AN
 

An
 

P
A
P
A
N
 

ee
 

  

  

  

 



  

i
t
a
 

Atu
 

f 

.. Of Mont- 
— martres 

Mit
a..

. e
w
e
a
n
 
m
u
a
 

In
na
 

as
ih

 i
e
 

PEN
 N
N
 

A
N
N
 

: 
- 
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. Tidak Sesuai Dengan 

c@peretta jg lutju ini, Madjalah res- 

ta ini ,,tidak memperlihatkan dan 

. 

. Perhitungannja : 
ea »New 

MADJALLAH AMERIKA ”Newsweek” mengabarkan dalam 
siarannja pada hari Selasa, bahwa 
“Serikat dalam strateg'nja belum mempunja' s'kap jang tegas jalah 
Asia Tenggara, iaitu daerah daratan dan pulau2 jang terletak di | 
dekat pantainja. Dikatakan, bahwa kalargan resmi di Wash'ngton 
sering mengatakan, bahwa politik Amerika Serkat di Asia Teng- 
gara Memang sengadja dibikin tidak tegas untuk mengzyaukan 
pihak komunis. 

Akan tetapi sekarang mendjadi ma- 
kin -dielas, bahwa Amerika Serikat 
sebagai pihak jang djustru mendiadi 
katjau sendiri perhitttngannja, meng- 
hendaki supaja segala sesuatu men- 
djadi dielas, sekalipun andai kata 
kaum komunis lalu mendjadi tidak 
bingung lagi karena nendielasan da- 
lam sikap Amerika Serikat itu. 

Menukes makalah tersebut, ,.ka- kkesatuan2 angkatan laut dan udara 

um komunis” terus mensadakan te- 
kanan2 dan pertjobaan2 didaerah 
tersebut, karena mereka ingin me- 
ngetahui, sampai berana diauh. me- 
reka dapat terus mendesak sebelum 
Amerika Serikat mendesak. kembali. 
Alasan jang mendorong mereka. un- 
tuk berbuat demikian ialah, oleh ka- 
rena Washinaton tidak tahu, sampai 
berana djauhkah kefentuan2 untuk 

bertindak jang sekarang danat di- 
pergunakan. Jang ada pada kita se- 
karang ialah hania setengah-keten- 
fuan2, dan diatas batas itu dak ada 
kenastian untuk bertindak. Demikian 
.Newsweek”, 

Selandjutnja madjallah tersebut 
mengemukakan, bahwa mengenai so- 
al pertahanan Asia di Amerika ter- 
dapat 2 aliran. Aliran pertama, jang 
diantaranja dianut.oleh sebagian be- 
sar dari kepala2,staf, menghendaki 
supaja tiap2 bagian dari daerah Asia 
Tenggara jang diserang oleh ,,ka- 
um komunis” dipertahankan dengan 
kesauan2 angkatan darat dan laut, 
sedangkan aliran jang kedua" ber- 
pendapat, bahwa suatu peperangan 
lokal tidak akan dapat dikendalikan 
sampai didalam batas2 jang terten- 
tu sadja dan oleh karena itu “aliran 
kedua ini lebih tjondong kepada 
Suatu politik ,,menunggu dan meli- 
hat” dengan harapan, bahwa resim 

  

»The. Violet 

Ditjela, Keras Oleh" 
»Musik Sovjet” Krn” 

'Kehendak Partai 
— 

11886 sebagai anak seorang ahli ar. 
zheologi. Sedjak usia jang masih sa"! 

| Tak Tegasnja Politik| 
(AS Di Asia “Tenggara 

' Sebabkan Amerika Sendiri Jg -Katjau| 
Kata Madjallah! : | 
sweek” |. 

satu2nja daerah dimana Amerika 

komunis akan berobah atau berdiri 
tegak. Demikian ,,Newsweek”. 

Sekarang setelah soalnja mendjadi 
|djelas dan tegas, demikian ,,News- 
| week", maka apabila terdjadi sesua- 
itu peletusan disalah satu daerah di 
Pasifik. Amerika Serikat dapat me- 
ngerahkan 1, 2, 3 atau 6 divisi jang 
tengkap bersendjata dalam waktu 
24.djam untuk bersama-sama dengan 

mentjoba mengatasinja, . — (Antara) 

  

| Propaganda 
“ Perang 
Dilakukan Oleh Djer- 
mon Barat:# Tuduh 
& Tjekoslovakia 
" DELEGASI Tjekoslowakia da- 
lam Panitia Poliik Madjelis 
Umum PBB, Dr. Nj. Gertruda 

| Sekaninova Cakrtova (pembantu 
menteri L.N.), hari Selasa dalam 
mendjelaskan rantjangan resolu- 
0. mengenai ye. PBB me- 
arang propaganda ang,  me- 
ngatakan bahwa Digraan Barat 
kini sedang giat melakukan pro- 
paganda perang itu dan mengan 
|tjam keamanan Tjekoslowakia. 

Ia, berkata lebih djauh bahwa ke 
djadian2 dewasa ini membuat orang 
teringat kepada propaganda Hitler 
ig menentang .negara2. demokratis 
ig achirnja mengakibatkan petjah- 
aja perang dunia II. Ditambahkan: 
aja bahwa djika orang menengok 
kembali ketahun 1038. orang akar 
melihat bahwa propaganda perang 
adalah salah satu dari tjara2 utk 
mempersiapkan perang dunia II 
itu. Ditekankannja bahwa propa- 
ganda bersifat membalas dendam di 

Djerman Barat dewasa ini terhadap 
keamanan Tjekoslowakia dan nega- 
ra2 lain tak dapat diabaikan. 

  

Wilhelm. Furtwaengler, pemimpin 
orkes Djerman jang tersohor, hari 
Selasa meninggal dunia dalam se- 
Suah sanatorium didekat Baden. 

Ia dilahirkan di Berlin dalam th      Kominis s ME 

TEATER OPERETTA - Moskow 
mengalami tjelaan sangat keras da- 
ri .madjalah .,,Musik Sovjet”, ialah 
suara resmi -komponis2 Sovjet, ka-$ 
rena pertundjukannja ,,The Violet 
of Montmartre”- sangat tidak sesuai 
dengan apa jg dikehendaki oleh Par 
tai .Komunis, walaupun para penon 
ton tertawa gelak-gelak menonton 

mi tadi berpendapat bahwa operet- 

mempertadjam sengketa2 sosia?”. Tje 
riteranja menggambarkan kehidupan 
seniman2 di Montmartre, Paris, jg 

miskin tetapi hidup “bahagia.” Mu- 
siknja ialah tjiptaan Imre Kalman, 

  

ngat muda ia telah terdjun dalam 
dunia musik. Ia beladjar di Munick 
dibawah pimpinan Max von Sechil 
ling. Furtwaengler adalah dirigen 
dari orkes simfoni besar Berlin, Wi- 
na, Leipzig dan- Frankfurt. Akan te- 
tapi dengan orkes fi'harmoni Berlin 
lah namanja mendjadi terkenal di 
seluruh dunia. (Antara). ' 

UTJAPAN SELAMAT NEHRU 
KEPADA €HURCHILL: 
”UTK. PERDAMAIAN” 

Diantarai rjbuan  suratkawat 
utjapan selamat jang diterma P. 
M. Inggeris Churchill pada hari 
ulang tahun kelahirannja ini, ter 
dapat Dula sebuah suratkawat 
rari rekannja di India, Jawahar- 
lal Nehru. Kata Nehru : ,,Mudah-   seorang komponis Hongaria jg sa- 

ngat terkenal. (Antara). 

mudahan Tuan melandiutkan pe- 
kerdiaan tuan iang mulia untuk 
perdamaian, bertahun-tahun lagi”. 

  

  

Sep sag 

  

ri! celah mempergunakan sebuah model kapal selam 
amakan X-51 dan jang hanja mempunjai anak buah 

sebanjak lima orang. Mengenai persendjataannja tidak diumumkan, 

“kan di Washington pada malam 

rocket kelahiran Djierman ig telah 
turut. berdjasa - dalam kemadjuan 
Dembuatan 

  

  

"Seorang pemain sandiwara kelahiran 

'Ingigeris, Kalerie Vernon, menjata- 

kan di Roma baru2 ini bahwa ia se- 

dia kawin dengan miljuner Sheikh 

Izzat Gaafar dari Kuweit jg. achir2 

ini dikabarkan akan kawin dengan, 

bekas ratu Narriman. Sheikh terse- 

'but chabarnja telah memasang ad- 

pertensi dalam sebuah surat kabar 
Roma mentjari djodoh, dengan sja- 

rat bahwa tjalon isterinja tadi harus 

sedia memakai kudung dan sedia: 

bertinggal di Kuweit. Nonah Valerie 

menjatakan bahwa ia tidak kebera- 

tan untuk memenuhi sjarat2 terse- 

but. Katanja: memakai kudung tam- 

Ipaknja malahan lebih manis............ 

Tetapi walau nonah Valerie sudah 

djelas menjatakan keinginannja tadi, 

Sheikh “Gaafar tetap formeel sekali 

dalam sikapnja. Ia menuntut agor 

Valerie setjara resmi menulis kepa- 
danja sebagai djawaban atas adper- 
tensi itu, sebagaimana telah dilaku- 
kan pula oleh Lk. 15 orang2 wanita 
tjantik lainnja jang telah mendjawab 

iklan perkawinan tersebut. 

  

Dim Waktu 10 

(Tahun Jad 
A. S Dapat Bikin Sa- 
telliet Dunia Diangka- 
sa: Kata Von Braum 

PROF. WERNER von Braun, 
direktur laboratorium  penjelid!- 
kan militer untuk peluru2 jang 
dikendalikan di Redstone, negara 
bagian Alabama - A.S., mengata- | 

ON) Selasa "bahwa A.S. dalam waktu | 
WILHELM FURTWAENGLER | 10 tahun jad. dapat membuat 

MENINGGAL. sebuah pangkalan-angkasa dari | 
mana akan mungkin untuk me- 
njelidiki semua 5 benua jang tcr 
dapat di dunia. 

Professor tsb. ialah seorang ahli 

rocket2 V-2 Djerman 
ketika perang dunia ke-2 dan sesu- 
iah perang ini berachir melandjut- 
kan penjelidikan2nja di A.S. Von 
Braun meramalkan bahwa landasan 

tahun ini, bahwa radia Irag men 

Ali Sastroamidjojo meneran 

jang mendalam 

F SISTA ALL LL 

0 ' 33 Pidato Mah- 
1 5 Tm kota Irag:: 

|Irag Bermaksud Batalkan 
Perdjandjian -perdjandji- 
“an Dengan Inggeris 

8 RADJA IRAO FAISAL IL 
hari Rebo telah membuka pers:- 

| dangan parfemen, dim mana ia 
menjatakan dalam p.dato mahko- 
tanja bhw pemerintah Irag mera- 
sa puas bahwa antara Mesr dan 
inggris telah terijapai persetudju- 
an mengenai penarikan kembali 
|pasukan2 Inggrs dari daer 
Suez. Radja Faysay menjataken 
pula, bhw dalam bulan Agustus 
jl. telah dilakukan tukar menukar 
surat antara dia dan perdana men 
ter, Irag Nuri as-Said, mengenai 
politik pemerintah. 5 

Surat2 ini mengumumkan bah- 
wa pemerintah Irag bermaksud 
mengach ri perdjandjiannja dgn 

   

  

Inggris dari tahun 1930. memper 
erat hubungan dengan negara? 
Arab dan negara2 tetangga Wrag 
innia serta djuga dengan nega- 
ra2 pen'j'nfa damaj jang di 
kill dm PBB. | 

Pidato mahkota jang ke 3 dalam tabsa Wi nanti sadja akan diutjapkap dimukc 

Ini adalah ketiga kalinja dlm 

dsf'nsikan politik kabinet Irag. 
Peda tgl. 6 Diuli jl. radja Eaga 
berpidato dimuka parlemen ba- 
ru, dalam mana ia mengumum- 
kan pembubaran kabinet al Uma- 
ri dan politik jang dipers'apkan 
un'uk pembentukan kabinet baru. 
Asustus jl. madilis rendah Irag di 

hubankan: kemudian diadakan pemi 
lihan lagi dan pada tgl. 16 Septem- 
ber Radja Faysal ' membentangkan       

  isb. jg dapat mendjadi sebuah sate- 
'it dari dunia dapat ditempatkan pa 
ia diarak kira2 1.000 mii dari du- 
nia tanpa membutuhkan personil: 
guna. pemeliharaannja dan. sebuah 

dasan tadi potret2 dari dunia dgn. 
tjara televisi. (Antara). 

i 

dha Djepang 
Gabungkan Usaha Ka- 

um Budha Untuk 
Mentjapai Perdamaian 

60 ORANG penganut agama" 
Budha dari Djenang jg mewakili 
kaum Budha sebanjak 48  djuta 
orang dinegara ini dalam Konpe- 
rensi internasional ke-III kaum 
Budha di Rangoon, hari Selasa 

|telah . meninggalkan Tokio. 8 
: |Orang pada 18 5 Desember jad. 
“Jakan menjusul. 690 Orang itu 
|imembawa sebuah artia dari Bu- 
Idha beserta dengan sebuah do'a 

jang telah diutiapkan oleh presi- 
| den Federasi kaum Budha di Dje 
pang, Abbot Koche Otan', dikuil 
Tukiji Songanji sebelum mereka 

| berangkat. 

Otani dalam upatjara ini me- 
ngatakan: ,,Saja mendo'a bahwa 
konperensi Budha di Rangoon itu 
hendaknja akan berhasil ba'k se- 
hingga kaum Budha diseluruh 
dunia dapat menggabungkan usa- 
ha-usaha bersama mereka guna 
melaksanakan tugas sutji untuk 
memadjukan perdamaian dunia 
dan ketenangan dan kesedjahtera 
an seluruh ummat manusia.”   

  

  

      

  

   

  
  

teleskop akan meneruskan dari Ian ' 

ngan utjapannja dalam konperen- 

DoaKaum Bu-: 

dja memburukkan nama-baik ke 
dua orang tsb. 

politik luar negeri Irag, diant 

maksudnja untuk membatalk: 
diandjian dengan Inggris dari 
1930 dan bahwa Irag perlu 
mempererat hubungannia demi 
gara2 Arab dan negara2 tetas 

Dalam pidato mahkota. pad 
Rabu. Radia Faysal seterusni 
njatakan, bahwa pemerintah 
lah mensrima baik bantuan 
Amerita Serikat ,,tanpa sesu 

rat.” (Antara). : 

St Makmur Dan 

   
    
    

   
    

   
   
   

     
      

  

B2 

. . | seda ang jang tak bonafide tadi. 
T adjuddin Noor Se 'kata P.M. AT. Tentang 

Mengadu 
DIBERITAKAN, bahwa hari 

Selasa jl. Mr. Tadjuddin Noor 
dan S. St. Makmur telah menjam | 
paikan pengaduan kepada pihak 
| berwadjib supaja Djaksa 
Agung menuntut h. Sadak, 
anggota Parlemen, berhubung de- 

si PIR Djawa Barat di Bandung 
pada tg. 31-10-1954. Dalam surat 
pengaduan itu dikatakan, bahwa 

Badak dengan sengadja mengu- 
japkan tuduhan palsu terhadap 
Mr “Tadjuddin Noor dan S.. St. 
Makmur, seolah2 kedua orang 
ini berbuat sesuatu  kedjahatan 
terhadap negara, dan dng. senga- 

Dalam konperensi tsb. Sadak me 
ngatakan, bahwa S. St. 'Makmur 
telah menerima uang berdjuta2 ru- 
piah dari negara asing, untuk me-' 

ngambil initiatief mendjatuhkan ka 
binet Ali-Wongso dan berdasarkan 
ini, kedua orang itu telah melaku 

ikan perbuatan berchianat dan men 

OA AN TT An AT Tan daa An Broo! 
CAR, F t 

DALAM PERTJAKAPAN d 

sepsi penutupan Kongres PGRI. Tapi dalam tu di ang 
pai dimana djauhnja kerugian2 dan kehambatan djalannja roda pemerintahan pusat 
ngah akibat terbakarnja Gedung Papak. | memang pad 
rintah pusat di Djakarta telah me ner'ma berita tentang kebakaran 'ini, tapi belum disertai laporan 

  

. 

( Oleh: Wartawan sendiri ). 

Hanja memang sudah diterima se- 

djadikan bahan peladjaran, agar ke- 
lak kalau membangun gedung pe- 

merintahan, terutama akan diusaha 

batasi seketjil mungkin. Pun dengan 

terbuktilah, bahwa perlengkapan Ba 
risan Pemadam Api di Semarang 
minta perhatian dan perbaikan, de. 
mikian P.M. Ali. Hal ini pup akar 
dipikirkan oleh pemerintah. Tapi di: 
lam pada itu P.M. Ali menjerukar, 
bahwa kita tak perlu berketjil hati 
Bagaimana pun djuga gedung pusa 
pemerintahan Djawa Tengah « akai 
segera dibangun kembali. Dan se 
mentara ini, meskipun ada sediki. 
keseredan, pemerintah Djawa Te 
ngah tetap akan bekerdja terus. 

Pemerintah pasti menang. 
Mengenai. - adanja mosi .tak- per 

tjaja jang akan dibitjarakan dalam 
parlemen dalam bulan Desember 

ini, P.M. Ali menegaskan. kejakinan: 
nja, bahwa pemerintah akan me- 
nang. Suara2 jang mengatakan, bah- 
wa reshuffle ini belum selesai  di- 
bantah oleh P.M. Ali. Pun peme- 
rintah mempunjai tjukup alasan, bah 
wa pergantian menteri2 dalam kabi- 
net itu, tjukup mempunjai dasar2 
jang sjah. Alasan2 apa, P.M. Ali 
belum bersedia menerangkannja dan 

parlemen dalam perdebatan menge- 
nai mosi tak pertjaja itu. 

T.dak benar beli Gorkom. 

Atas pertanjaan, benar tidak- 
aja kabar2 jang mengatakan, bah 
wa bekas menteri Iskag telah 
membeli apotheek2 Van Gorkom 
dan badan penerbit Van Dorp se- 
Indonesia, P.M. Ali dengan tegas 
menerangkan, bahwa 'kabar2 tadi 
tak benar sama sekali. Berb'tjara 
tentang mr. Iskag selandjutnja 
P.M. mengatakan, “bahwa  me- 
mang banjak usaha2 dari peratu- 
ran2 menteri perekonomian jang 
,.disaboteer” oleh manipulasis pe 
Peranan nasional jang tak bona- 
ide. 
dengan memberi lisensi2 pada 
.mportir2 nasional itu ialah utk. 
mengangkat deradjat “pengusaha- 
wan-pengusahawan nas onal. Tapi 
sajang, lisensi2 demikian ini bu- 

#kannja lalu diusahakan sendiri, 
tapi banjak jang terus didjual ke 
pedagang2 asing. Dan kalau ter- 

dj demikian, menter' 
- Ana Sahari Bukan 

   

skag 

sergeluaran uang kertas baru 
Rp. 1000,— dikatakan, bahwa 
disamping mengeluarkan djumlah 
yang, pemerintah pun akan me- 
narik sebagian djumlah uang jg 
beredar. Seterusnja P.M. Ali me 
mudji  'inisiatief — industrialisas 
Jogjakarta jang giat. dilakukan 
oleh Sri Sultan. Ini patut ditjon- 
toh dan pemerintah selalu siap 
menjediakan: bantuannja. : 

.. Politik bebas jg aktif. 
Mengenai masalah Irian dika- 

akan oleh PM, bahwa pemer.n- 
tah tetap mempertahankan inti 
sar) dari resolusi kita jang telah 
d'adjukan pada PBB. Tapi pun 
ditegaskan, bhw kalau resolusi ki- 
ta itu gagal, toch masih banjak 
dialan damai Jainnja jang dapat 
ditempuh, untuk mentjapat mak 
sud kta itu. Tentang polit'k luar 
negeri kita dinjatakan. bahwa ki- 
a tetap mend'alankan politk be- 
bas ang aktip jang menudju ke 
serdamaian dun'a. Dasar demi- 

“kian “tu pun nanti jang @djadi- 
kan pedoman... dim Konperensi 
Afro-Asia.. Sambutan dari luar   djual bangsa dan negara. 

Selain itu kepada ..Antara” dika- 
barkan, bahwa Mr. Tadjuddin Noor 
dan S. St. Makmur telah mengadu 
kan djuga mingguan. ,,Berita Ming- 
gu” kepada Djaksa Tinggi di Dja- 
karta, berhubung dengan karikatur 
dalam mingguan itu tgl. 31-10-54, 
jg menggambarkan dan menimbul- 
kan kesan seakan2 Mr. “Tadjuddin 
Noor menerima uang asing $ 1. 
000.000. day membagi2kannja pa- 
da S. St. Makmur, Mr. Hazairin 
dil. Tulisan2 dan gambar ,,Berita 
Minggu” itu dianggap oleh.Mr. Ta 
djuddin Noor dan S. St. Makmur 
sebagai suatu penghinaan terhadap 
diri mereka. (Antara). 

Kata Feather: 
Russia Punjai 20.000 
' Pesawat Dan 200 

Bom Atoom 

KOLONEL E. H. Feather, di- 
rektur pusat latihan pertahanan 
sipil Pennsylvania, pada ' malam 
Selasa menerangkan di Pitts- 
burgh, bahwa Sovjet Uni kin. 
mempunjai 20.000 buah pesawat 

Amerika. Menurut pendapat Fea-   
    

(Antara) 

£ as ih Nan sasak Be ae Sa sa mac. . 3 

Hasil Undian Uang Besar Djakarta 
Hadiah dari Rp. 150.000.— 09 - 267590 272122 203177 4406905. 372130 268304 196505 
PAN uk 188120 213446 258196 380491360370 319508 373206 11293 

(Malang) " 17664 330810 62553 295641118032 -114830 328392. ' 93206 
Hadiah dari Rp. 2 s.000— 114218 313106 109575 3825654 407082 216034 25285 283202 

13410427 L.. “396791 172506 268337 361341/201483 379812 173030 119833 
Hadiah dari Rp. 50.000-— 206108 385909 23747 204114! 81895 207496 186732. 304091 
121882 97806 37756 270597 58459 341934| 80078 227392 198054. 329191 
(Djakarta) — (Bandung) 151534 355258. 166275 235141150180 -174221 256584. 98126 

Hadiah dari Rp. 25.000-— 47743 296052 335509 3855821/355984 320787 297050: 194890 
255859 349397. 269979 — 85361 238474 241109 142733 131225 222163 
Hadiah dari Rp. 10.000.— 158581 245582 318792 . 60639 

284015 312128 166942 244828| — Hadiah dari Rp. 500,— 219465 256062 400523 297454 
332165 356506 167896 3540401 12616 . 86418 163209 .47056 
157650 252089 266502 225454/170833 - 14336 362408 235881345763 317473 30614. 71742 
363352 361147 117006 186381 29034 121600 270901 171476/293905 381780 268752 24116 
304720. 85978 242169 3243201251720 383676. 28378 261376292991 141665 86810 329500 
166469 “ 112715- 21729 233150 179461/164600 258802 126601 331776 

Had'ah dari Rp. 5.000.— 99885. 333559 152437 101623121767 309243 330974 333252 
104393 153915189110 3246591 37342 264143 221119 182291409566 313262 368263 197200 
1115707 186313: 101054.3254601. 15098: 222497 394408 247179131870 161493 83357 223141 
(31560 377163. 202137 1358051185196 52897 335693 280147377476 364755 325921 150373 
401731 268315 253296 2978421162906 289881 243389 302659196167 211892 120107 292261 
57741 213922 406002. 321644 | 108162. 93886 312649 112756/378672 359326 149195 29024 

512539 305631 310366 109064346481 275848 394461 317143) 20398 253123 250806 
30724 181257118236 708431338040 370105 162865 3211261236419 321115 282851 351199 

294798 4 Na 112150343704. 138038. 127791 280749 292430 46967 187947 
43388. 331731 111660 3675071225862 73988 12330 320786 1224772 147440 328007..140322 

249341 155168. 76767, 108344 1194926 352919 195272 150934290390 32821 214454 320465 
Hadiah dari Rp. 1.000.— 54999 TIS1S 66132 323252 |209956 306786 329152 63298 

269469 27731 47830 2933851 92999 54740 111866 357474| 44149 66177 267006, 284253 

38397 400755 199634 991624131464 399698 274192 274192150178 211369 90733 262600 

57104 68248 47166 351535 333098 271058 344919. 70897. 72096 160743 

Ipembom musuh 

iher, Sovjet Uni k'ni mempunjai 
persediaan 200 buah bom atom,     

     

   

3 dan meskipun pertahanan Ameri- 
ka Serikat didasarkan kepada 
suatu djala alat2 radar jg sangat 
rapi dan kekuatan pesawat2 pem 
uru jang luar biasa ketjepatan- 

nja, namun harus disadar', bahwa 
7 dari tiap-tiap 10 buah pesawat 

1 akan dapat me- 
njelesaikan tugas pemboman me- 
reka terhadap kota2 Amerika. 

(Antara) 

143 ANGGOTA HUK MENJE- 
RAH DI ALBAY. 

Komandan daerah militer II 
Filipina, Brigad r-djendral Alfre- 
do Santos, malam Sabtu j.l. me- 
ngumumkan bahwa “perlawanan 
pasukan2 Huk diprovinsi,. Albay 

  

sudah patah sama sekali. selama   gota Huk sudah .menjerah, 

terbang jg dapat mentjapai kota2 

| jas dan Zaifudin Zuhri (NU) 

di Luzon timur boleh dikatakan 

kup banjak, hingga memberi ha- 
rapan besar, bhw konperensi ini 
aan membawa manfaat jane 
baik bagi kta utk ikut aktif 
menggalang perdamaian. 

V Ditindjau dulu. 
Ach'rnja PM Ali  menerang- 

kan, bahwa kini pemerintah be- 
lum dapat Na keputu- 
san teniang usuj Kongres PGRI, 
supaja anggaran belandja PP&K 
dinaikkan dari 670  mendjadi 
2590 itu. Hal ini akan dtindjau 
lebih djauh, sampai dimana' ke- 
mungk mannja. Memang dalam 
negera 'ang mash dalam taraf 
pembangunan ini, semua-semua- 

Hari Kemis ini PM Ali akan ter 

terusnja dapat dikabarkan pula. 
bahwa menteri DN baru, Sunar- 
jo, pun besuk Senen akan da- 
ang di Semarang. Terutama un- 
tuk mel'hat keadaan pusat peme- 
rintahan di Djawa. Tengah. sete- 

Papak. 

MEMANG dalam segala usaha, 
saling mengerti itu penting. Ruslan 
Widjaja, dari pimpinan pusat 
KP menguraikan hari Selasa 

SB 
dide 

kan, bahwa untuk mentjapai  keme- 
nangan kita harus bersatu dan 
ling mengerti. Tak salah pepatah 
mengatakan, bersatu kita teguh, 
bertierai. kita lumpuh —Natzir, dr. 
Sukiman (Masjumi) Arudji dan An 
war Tjokroaminoto (PSII)  Hadji 

te- 

|lah bersama-sama mengetok kawat 
kepada PM Mesir, minta perhatian 
akan nasib Al Hudaibi, pemimpin 
Ichwanul Muslimin. jang oleh djak- 
sa agung Mesir telah dimintakan 
hukuman. mati. Djuga ., Wali Alfa- 
tah, pemimpin Hizhullah — katanja 

  
2 bari jl. ini, dan 143 orang anghari Kemis mengirim delegasi ke 

mmkedutaan, Mesir untuk hal jang, se 

  

engan pers di Semarang pada hari Rebo sore, 
gkan, bahwa kedatangannja di kota ini terutama untuk menghadliri re- 

pada itu di Semarang ini PM menindjau djuga sam- 

. Ditegaskan, bahwa mem 

Bahan peladjaran. 

buah laporan singkat, jang bisa .di- 

kan agar bahaja kebakaran dapat d | 

adanja kebakaran gedung Papak ini | 

Maksud baik. pemerintah 

neger' thd. Konp. Afro-Asia tiu- ' 

nja membutuhkan biaja jg besar. | 

barg kembali ke Djakarta. Se-|' 

| PM Ali: ,,Pasti- Men 
| Dalam Menghadapi Motie v. WantrouwenY Nanti—Terba- | 
Ikarnja Gedung Papaks Tak. | L Bangua Geduog Jaog :Barw - Tidak Beaar ...Iskag Beli Van Gorkom Dan. Van. Dorp 

Usah. Ketjilkaa Hati — Kita 

Djawa Te- 
ang pada hari Senin pagi peme- 

Untung Ruginja 
.. Masuk Seato 
Akan Dipeladjari Oleh 

Malaya — Merdeka 
MALAYA JANG merdeka 

ikan mepeladjari untung ruginja 
mend,adj anggauta SEATO, kata 
“Yungku Abdul Rahman, ketua 
dari UNNO (Organisasi Kebang 
saan Persatuan Melaju), dalam 
Sua Uu interviu tanjadjawab. Selan- 
djutna Rahman mengatakan bah 

|wa ,maksud dan trdjuan SEATO 
baik, karena” SEATO menghor- 
mali persamaan Jak dan me- 

Jnentukan nasib sen !iri bag, rakjat 
sedangkan para per andatangan de 
ngan sungguh2 berusaha supaja 
semua rekfit dan negeri berpe- 
merinfahan sendiri dan merdeka. 
Kemudian Rahman menambahkan 

bahwa dewasa ini soal pertahsnan 
Malaya adalah ditar zan Inggris dan 
karena itu orang2 M-laju tidak mem 
punjaj hak apa? dalam hal itu. ..Apa 
bila kami sudah mampu untuk me 

nentukan sendiri, maka rakjat Mala 
ya pada saat itu akan mempunjai 
kesempatan "untuk imempeladjarj ur 
tung ruginja  mendjadi anggauta 
SEATO”, demikian Rahman, Mc 
“genai hal2 lain Rahman menjata 
san, bahwa. penanaman modaj asing 

Ikan didorong guna mendjamin sr: 
bilweit ekonomi dj Malaya jang mer 
deka, 2#kan tetap: penanaman medal 

itu Udak boleh berarti penghisapan. 
Mengenai soal bahasa dikatakan 

olehnja bahwa seperti di India di 
Malaya jang merdeka akan dipergi 
1akan bahasa Inggris sebagai baha 
sa resmi. (Antara). 

  

Tilpon An- 
tar Mobil 
TIDAK LAMA lagi pengen- 

dara2 mobil di Perantj's akan da- 
pat mempergunakan pesawat2 
telpon radio bagi mereka jang 
mengingini dengan harga kira2 
400.000 franc (1.140 dollar). Hari 
Selasa malam di Paris telah di 
adakan pameran mengenai hal ini 
kepada pers. Pesawat2 telpon ra- 
dio itu terdiri dari sebuah pesa- 
wat penerima ig rizlalui pesawat 
radio dapat berhubungan dengan 
suatu schakelbord sentral, jang 
menghubungkan dengan nomor jg 
diminta oleh seorang pengendara 
mobil. 

Sebaliknja, schakelbord itu da- 
pat menjiarkan panggilan kepada 
setiap mobil dan menjambungnja 
djika sudah ada djawaban. Dewa 
sa ini di Par's telah ada schakel- 
bord sematjam itu, akan tetapi 
ini belum akan dipergunakan 
sampai terdapat tjukup perm nta- 
an dari para pengendara mobil 
sehingga vekerdiaan ini dapat me 
nguntungkan. (Antara) 

ladonesia 

| Akan Ikut 
Serta 

Dalam Festival Tari Dan 
Musik Internasional 

Dacca 
. Sedjumlah besar penari dan ah 

-ti musik terkenal dari Indonesia, 
Burma dan Thailand akan turut 
serta dalam perajaan tarian dan 
musik internasional jang akan di 
buka di Dacca — Pakistan Ti- 
mur — pada tanggal 25 bulan 
Desember. Hal ini dumumkan 
oleh rombongan beranggota dua 
orang dari Dewan Kesenian Pa- 
kistan sekembalinja di Dacca se- 
telah mengelilingi negara2 Asia 
Tenggara.  Perajaan itu, disusun 
oleh Dewan Kesenian Pakistan, 
akan berlangsung selama dua 
minggu Demikian diumumkan 
oleh Djawatan Penerangan Kedu 
taan Pak'stan di Diakarta. (Ant.) 

PERSENTASE KENAIKAN 
PRODUKSI ALBANIA, 

Bertalian dgn hari ulang tahun ke- 
10 daripada pembebasan — Albania 
'fachir. Perang Dunia II dinegeri 
ini), harian Rakjat Peking tulis bah- 
wa pada achir t:hun 1954 djumlah 

penghasilan industri . Albania rakan 
1,4 kali besarnja daripada sebelum 

  
  lah terdjadin'a kebakaran gedung 

pan buruh PAL Surabaja menegas-, 

sa- 

petjah perang. Dilapangan pertanian 

pir 7096 -ebih besar. (Aniara) | 

rupa tadi — Makin lama makin 
banjak grombola, jang menjerahkan 
diri di Sulawesi. Tanggal “29 No- 
pember jl. Kadir Jassin, komandan 
Brigade Lereng Tjinta” bersama 

120 anak buahnja, telah menjerah- 
kan diri. Penjerahan ini disertai 
djuga dencan sendjata2 berupa bren 

gun, karabijn2, ower-guns dls — Ki 
ni kantor pos, Makasar sedang ribut. 
Rp. 75.000 jang disimpan dikantor 
tadi hilang. Seorang pegawai berna 
ma K. jang sedang berdjuti kini di- 
tahan — 164 orang hari Kemis di- 
hadapkan didepan Pengadilan Ne- 
geri Bandung. Sebabnia karena me 
reka "haus tanah”. Mereka . telah 
menggunduli hutan2 seluas 30 ha. di 

perdana menteri 

3
 

a 

PN - 

ang   

  

Pasukan udara angkatan laut A.S. 
sawat penjelidik jang baru. Keungg 
perlengkapannja dengan alat? 

RRT 

PEMBUATAN DJALAN R 

    
sekarang diperlengkapi dengan pe-! 

ulan pesawat tadi, chabarnja adalah 
radar jang serba modern 

menemukan kedudukan2 lawan denga 

  

Pesawat 
Penjelidik 

  
| 

| e 
jang dapat 

n sangat tjepat dan ' tepat sekali. 

Terus Mem bangun 
Djalan Raja Sikang-Tibet Pandjang 2.255 KM Se- 
lesai Dibikin—Dlm Suhu 16 Deradjat Dibawah 
Titik -Beku Celcius Buruh Tetap Terus Bekerdja 

   
Djalan raja baru ini pandjangnj 

sa, ibukota daerah Tibet, dan pro 
4 tahun j.l., telah selesai pada hay Sabtu tgl. 27 

AJA jang menghubungkan Lha- 
vinsi RRT Sikang, jang dimulai 

November jl. 
a 2.255 km, menempuh pegunu- 

luas tanah jang ditanami ada: ham 

' matra Selatan. Untuk tahun 

ngan2 tinggi dan djurang2 jang 
ngai2 Yangtse, Mekong, 

ja ini telah berdjumpa disatu tem 
timur Lhasa. 

Iring?-an truck jang pertama 
malam harinja sudah sampai di 

jang baru sadja selesai. Truck2 
ini mendatangkan bahan bangun 
bangunan untuk membuat djem- 
batan sungai Lhasa, apabila djem 
batan ini sudah selesai, maka 
seluruh djalan raja jg pandjang- 

Djepang Bajar 
4'/,Djuta Pound 
Kepada 1 Palang : Merah 
Internasional Sbg Ganti 

Kerugian Perang 
MENTERI LUAR negeri Ing- 

gris, Sir Anthony Eden, pada hari 
Selasa mengumumkan di Madje- 
lis Rendah, bahwa Djepang telalh 
berdjardji akan membajar seba 
njak 4.500.000 poundsterling 
(12.600.000 dollar) kepada Pa- 
lang Merah Internasional dj Dje 
newa sebagai pembajaren peng- 
ganti kerugian kepada bekas 
tawanan2 perang. 

Eden menerangkan, bahwa pa- 
da hari Selasa telah tertjapai per 
setudjuan ' dengan kementerian 
luar negeri Djepang di Tokyo 
mengenai pembajaran pengganti 
kerugian kepada bekas tawanan2 
perang di Djepang, sesuai dengan 
perdjandjian perdamaian. 

(Antara) 

  
97,9870 DI TJEKOSLOWAKIA 

MENJOKONG TJALON2 
FRONT NASIONAL. 

Radio Praha harj Selasa malam 
mewartakan bahwa 97,9876 dari 
para pemilik di Tjekoslowakia 
pada hari Minggu jl. dalam pe- 
milihan par, anggota Dewan Per- 
wakilan Rakjat telah menjatakan 
suara mereka menjokong tialon2 
Frast Nas onal. Bersama itu ra- 
radio Hongar'a hari Selasa djuga 
mewartakan bahwa setelah pemi- 
I'han2 utk para anggota Dewan 
Ko-apradia Budapes Dewan ini 
telah memilih Dewan hariannja. 

PIR MANKISHARIF, pem m- 
pn opossi dim madjiis leg sla- 
tif Provinsi Perbatasan Barat. 
laut Pakistan, malam Rabu il. 
bersembahjang Isa dalam masdjid 
di Peshawar, dengan menj mpan 
sepu juk revolver- d dalam saku- 
pja. Waktu ia sedang bersudiud, 
'revoiver djatuh, rupa2nja firekker- 
nia tersangku's revoiver meletus. 
pelurunja menembus kaki kiri- 
njs, Orarg jang sedang 'bersem- 
bahisrg lan2nja tentu sadia ter- 
ketipt 293 bur revo'ver d da- 
lam masdjd. Pir Mankisharif 
data, dalam kceadasn juka2 ma- 
rah, lalu diangkut kerumahsak t. 
Merurui dokter, keadaannja per 
bahaja, 

  

dalam, 
Salween 3 

pekerdja2 jang membuat bagian dara hat PAN 

melintasi bagian ulu su- 
itu djuga, 

an bagian timur djalan ra 
pat jang letaknja 328 km sebelah 

Lhasa, melintasi djembatan Paho: 

nja 2258 km ini akan terbuka 
bagi lalulintas. Djalan raja ini di 
buat oleh beribu-ribu orang dar: 
daerah pedalaman, orang2 Tibet 
setempat dan serdadu2 RRT. 

Djalan T bet-Changhai 
tinggal 80 km lagi. 

Sementara itu pembuatan djalan 
raja jang akan menghubungkan Si- 
ning, ibukota provinsi Chinghai, de 
ngan Lhasa, sudah hampir s#lesai 
pula, tinggal 80 km sadja jang ma- 

sih harus dibuat, dari djalan raja jg. 

pandjangnja seluruhnja lebih ' dari 
2000 km ini. Dimusim saldju jang 
sangat dingin inipun pekerdja2 mem 
banting tulang, dibantu oleh pendu 

duk setempat, supaja seluruh djalan 
ini sudah selesai pada achir tahun 
ini. Djalan raja ini melintangi timur- 
laut (Sining) — barat-daja (Lhasa) 
dan. menghubungkan pedalaman 
RRT, menempuh pegunungan2 Ba- 
yan Kara, Tangh!la, Nyenchen Tang- 

hla dan daerah rawa (pinggir2nja). 

Bendungan 1.000 meter 
dekat Chungking. 

Berita darj Chungking menga- 
takan bahwa kini sudah dimulai 
pembuatan sebuah bendungan jg 
pandjangnja 1.000 meter, .di-isi 
dengan batu, dalam - pembuatan 
sebuah waduk bagi setasiun pem 
bangkit tenaga listrik jg terbesar 
di Tiongkok - barat-daja, dekat 
Chungking. Setasiun pembangkit 
tenaga ini sebagian sudah” akan 
bekerdja dalam tahun 1956. Ben 
dungan ini dibuat disungai Lung- 
ki, anak-sungai Yangtse. 

Akan d'buka: 170.000 ha 
di Kansu. 1, 

Rombongan2 “pengukur tanah " 
telah menetapkan batas2 daripa- 
da daerah kosong jang luasnja 
170.000 ha diprovinsi Kansu. un 
tuk dbuka bagi pertanian. Dae- 
rah ini letaknja ditepi djalan kafi 
lah antara Tiongkok dan barat, 
ditepi sungai Shu Le. 

Dihutankan: 
di K'angsi, 

Selama 5 tahun jl, ini, daerah 

270.000 ha ' 

begunungan gundul seluas 270, 
000 ha diprovinsi Kiangsi telah 
didjadikan hutan. Menurut ren- 
tjana jang sudah disusun oleh 
kaum buruh penghutanan, dalam 
tempo 3 tahun jad. ini luas hutan 
baru akan ditambah lagi denran 
466.000 ha. T 

Suhu 160 C, terus be- 
kerdja keras. ' 

Dari Tiongkok timur-laut di- 
wartakan, bahwa suhu disana 
pada waktu ini serendah 16 dera 
djat dibawah titik beku Celsius. 
Namun demikian, kaum buruh 
terus bekerdja giat mendirikan 
pabrk mobil ig pertama di RRT, 
dan membuat bangun2-an perin- 
dustrian penting lain2-nja dikota? 
Anshan dan Shenyang (Mukden).   
  

  

robot — Surat selebaran ”panggil-dung pada Masjumi untuk memper 

lan pada gerombolan” jang disehar| gunakan mesdjid tadi guna meraja- 
didaerah Bogor tanggal 30 Nopem 

ber telah habis waktunja. ' Sesudah 

batas waktu surat pangci'an ini ha 

bis, kepada grombolan jg. memban- 
del akan diambil gerakan “serentak 
— Lagi kabat dari Djawa Barat. Da 
ri. seluruh Djabar: sampsi sekar 
jang ditransmigrasikan, ada: sebanjak 

4576. djiiwa. Mereka dipindah ke, Su 

1955 
akan dilakukan . lagi - transmigrasi 
setjara besar2an— 3 orang anggau 

ta DPRDS Djawa Barat telah me- 

ngadjukan pertanjaan, apakah mes- 
djid agung Bandung itu termasuk 

ng 

daerah: Nangeleng. Sesudah itu lalu) milik negara: Sebab merurut Mayju 
diperluas lagi dengan 
hutan seluas 60 ha. Djuga 40 ha 

penebangan" mi, mesdjid ini adaleh ik umet 

Islam. Pertanjaan ini diadjukan ber- 
tanah milik OKD di Tjiwidej dise-kenaan adanja larangan DPKN Ban 

ma
na
 

    

kan ulang tahunnja ke. 9 baru2 ini. 

— Sekarang berita dari Juar negeri 

"New York “Times” menjarankan, 
supaja Amerika mengadak#n teka- 
nan ekonomi terhadap RRT dengan 
mempergunakan PBB  — Gelaran 
jang diberikan pada PM Afrika Sela 
tan jang baru Johannes Strijdom 
memang serba ,,anti”, Ta ditjap: Anti 
Inggris, anti Jahudi, tapi disamping 
itu djuga ada jang mehamakan dia 
pro menjendirikan bangsa kulit her 
warna dan pro republik — Konsul 
Amerika di Djenewa hari Selasa ma 

rah2. Ia sampaikan protes Keras pa 
da djendral RRT Chen Ping, kare- 

na katanja ada 13 orang warganega 

ra Amerika didjatuhi hukuman di 
RRT, 
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STEMPEL At pon Ge aa , A5 : Telahs masuk sedjumblah | ketji : 1 E . g 

SOEJADI: Syatu jang baru tentang , Parker menemukan suatu 
& i ti UU : : tjara, jang membuat pena 

Karangkebon Selatan 366 Gen. Koelkast Ba te Ke 2 lebih litjin dituliskannja 

: BA : erti ta' ernah oran Electric S& 1954 k p . mapan ap KP 
s Ft dengan kapal »Polyphemus" dari Amerika. . ar er en : p 

7ET DiSTRIBUToRs 3 $ snja : ,,Eleciro - Pos 5 my. » Zonder Uang ! e Ha otr NEW COLOR, NEW BEAUTY ............... II 1 2 : Dn Gan Eta 
. y 331 . At i « & 

Pane Gula» Kop « Yeh «Sabun A COMPACT MOST-FOR-YOUR-MONEY, MODEL 1 jang hampir ta bisa 
dan lain? bahan makanan. 2 . : . Tjampuran jang mengan- 
KITA DAPAT MELEVER DE-| Kutika baik untuk membeli sekarang! Bp 5 BN , dung listrik untuk meng: 
NGAN CREDIT 1 BULAN KE aU "5 Ta di | t | . hilangkan tiap kekasaran. 

PA SA PEN, IN Tit TYPE YOU WANT, Iperijaja | 
Harga ditanggung tidak Jebih dari ai | AND THE s1zE you NGEP. : Hasilnja : Udjung Ma ti 

t Silahkan datang. ? Parker ,,51” 22 

: Fi irma USAHA BERSAMA YOU CAN PUT Te CONFIDENCE ga Proses baru, mendjadikan Parker "S1" . ba S3 djuga dimana 2 
Dil. Mataram 396 : aa Semarang. TE Pe alat jang paling enak dituliskannja. : belahan pena itu sangat . 

5 “ng “. litjin. Suatu prestasi jang P — GE REFRIGERATORS Plum lama Ii Gian : ay. .. K Z ta' mungkin oleh para T Ditjari 5 ASK THE LADY WHO OWNS ONE! : | Anti ba 
7 87 SETERAN SEMARANG ISO PHONE pan i || " . : SATU LOPER untuk Wassery Pa an ena an NN , 2 

& (Lebih disukai jang mempunjai | — Pena " 

s sepeda) 3 » $ 

£ Pelamaran di: af lah M Untuk Hari : ? 
: BODJONG 34 - SEMARANG Bantu! . R M.I. : TAN d 2 Parker nomor satu lagi : 
: Na sa ne ST, NI 13 Ki : | an : Baru Parkerslah jang 
j an anna N en tan Ni P: . mempunjai  Electro-Po- 
K STOOM & CHEMISCHE " E Al J X , : lished Point ini, jang me- . 
Ft WASSERY ,NANKING KE RST-CAD LIA . : mudahkan tjaranja . me- £ 
: Bodjong 34 — Telf. 1187 — Semarang. . : nulis. , 1 

: DAPAT MENISIK PAKAIAN DENGAN RADJIN. aa ne ANAK2 TUAN/NKONJA 3 : 5 
Ditanggung memuaskan ! ! Tjobalah Parker ,,51" de : 

5 Dan aa | Matjam2 boneka dan matjam2 8 ngan mata-pena ini! 

! SEDIA Gramophon Automatic ISA nang Dnngma tt : : Udjung mata-pena dapat 8 

i GARRARD RC. 90 pakai VERSTERKER dalam koffer. KRETA ANAK. | : dipilih dalam segala uku- & 
, GARRARD RC. 90 pakai koffer/ unit Peer gantung, vernikkel, tjat. : ran. " 

GARRARD RC. 80M & RC. 80 biasa unit Sport-model, dan lain-lain. $ 
2 GARRARD RC. 70B unit H 10 w 
2 GARRARD record player Model T. SPEDA ANAK. 5 3 Agri, yanapa ian H 
B PHILIPS CHANGER type AG. 1000 Roda 2, roda 3, dengan bontjengan , 3 i Tetanfa Se TN 
£ PHILIPS enkle plaat type AG 2106 , . atau zespan. . Kalah Parker @vinkia 
5 Matjam2 piring hitam, lagu populair dan klasiek, Christmas AUTO-JEEP, AUTO-PED, KUDA-GOJANG. : pakai,solv-x, 
Be platen. serta lagu2 paling lama sampai paling baru, ANGIAN : . 
E- HARGA SELALU MELAWAN, datanglah sekarang. WANGI-W Potlot: Rp 2409 
Ki TOKO PIRINGAN HITAM Maxfactor set, Yardiey set, Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp. 430:— Potlot: Rp 46 

. Lae ane Donat Mam it mkahaka €.. Boldoot set, Maja set. | Perwakilan Poberik dan Servis-Reparasi: 
s Lang | K 

YTH, TABU, 4711. . Pa Pa | LAWSIM ZECHA & Co., N.V. Nosantara 9 (otas) Ojekaga 
: Penerima'an terbaru : 

: Saputangan wanita dalam doos . 1 4 

: Tjing Hoeng San Tjap Bintang 1 dengan tjorak dan warna indah. | 4 

5. Ne i 3 Tas-tas wanita aneka warna dan anta mam - ta ia - 

.. modet terbaru, PEMBERIAN.TAHU E" a a 2 AN , i $: N MAN ENJAKSIKAN pe p : SILAHKAN MAMPIR DAN M dari Fa: ,,ACTIVA” Trnding Coy. Purwosari 26. Tel. 1598 3. | e » EMARANG. 
K 1 oko sEUROPA N. V. “ Diberitahukan dengan hormat kepada Instansi2: Militer dan 5 K 
k f 9 BODJONG 17/19 — SEMARANG — TELP, 1080 iviel, para langganan, dan umum, bahwa dengan persetudjuan kita 
p- " : ama, firmanten (pesero) : 

   
DALAM 5 MENIT DAPAT MENJEMBUHKAN : Sakit 

Panas, Sakit Kepala, Pilek, . Masuk angin, Rheumatik, Mun- 

tah2 dan Jain2. 

Bisa dapat beli diantero warung? dan toko2 obat.   
- na 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 

INI MALAM PENGHABISAN 

GRAND 5.7.9. (17 tah) 

sTHOSE REDHEADS 
from SEATTLEs 

Technicolor Musical 

Besok malam premiere GRAND 

Film Terbesar penuh sensatie ! 

Get out of his way 
«us before it's 

too late! 

  

INI MALAM PREMIERE ! | 
. LUX 5-7-9- 07 tah) 
3 Sebuah film dengan Tjerita 

JANG LUAR BIASA ! 

   
   

A DEAD 
MAN'S 
BRAIN 
TOLD 

  

     
    

      

HIM 
TO 
KILL... 
KILL... 
KILL. 
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: ba da 
that startled 
millions : 
now shocks : 

.. #ha screen! Belonsad tiru United Ardnin 

1 ega im ! ERON 

MITCHE LL: BANCROFT - (ter Itom 
PANORAMIC PRODUCTION » Released by 20th Century-7- 

(Pesan tempat saban pagi 
djam 11 — 12) 

Pengaruh dari orang jang sudah 

k mati untuk Membunuh ! 

(Pesan tempat dari dj. 11 — ?2)   
  

INDRA 4.30 7.00 9.30 INI MALAM PREMIERE (u. 13 tah.) 

BHAGWAN — BABURAO — - KAMAL — dim. Film India 
berbahasa Indonesia 

DAKKAI LUTERA”" 
BADJAK-LAUT ,,DARYAI LUTERA” jang gagah berani melawan 

pengchianat Perdana Menteri jg. mau djatuhkan dan merebut keradjaan. 
Penuh sensatie dan pertarungan hebat ! 

ROYAL -5.00-7.00-9.00 INI MALAM (u. 17 tah.) 
(HUSNARA — ANIL KUMAR — DEVRAJ dalam film India menarik 

. JADU-I-ANGOOTHI" 
Kisah dari seorang Pemuda Miskin — gagah berani jang melamar 
PUTRI dengan 1 Sjarat mendapatka, TJINTJIN WASIAT ! 

: Ie OKI 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 

: -CHAO YEN SHANG TE YEN MEN” 
t BANJAL Bu RUMPUT” Fim RRT. jang 

memikat — Gempar! 

v Han 

  

  

  

LAN KELAMAAN Nana 

2 Suara Merdeka 

  

  Type Pertj. "SEMARANG" Idzin Ne, 1882/111/A/171: 
Yi & 

  

  
- 

  

Pengumuman 
No. 16/1954 

Dengan ini diperingatkan kepada segenap penduduk 

Kota Besar Semarang. bahwa untuk mendirikan, merombak, 

mengubah dan/atau memperbaiki bangunan2 didalam daerah 

Kota Besar Semarang diwadjibkan mendapat izin tertulis dari 
Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang berdasarkan 

pasal 1 dari Peraturan untuk mendirikan dan merombak 

bangunan2 didalam daerah Kota Besar Semarang. 

Kepada 'mereka jang tidak mengindahkan peraturan 

tersebut akan diambil tindakan seperlunja. — 

Semarang, 26 Nopember 1954. — 

A, n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH 

KOTA BESAR SEMARANG 

Ketua, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO 

  

   
   
   tai “mengakdkakan ri dati Fa? ACTIVA. 

medefirmante : 
Sbg. Wk. Direktur. 

1. R. KOESNO SOEBROTO: 
2. R.M. HARJOTO SOERJOKOESOEMO: 

1 MEI 1954, dinjatakan dengan ACTE Notaris 
SIOE Semarang, No. 7 tanggal: 3 NOPEMBER '54, te- 

  

i dari tanggal : 

Dengan adanja perobahan perseroan ini, diangkat mendjadi 
Nj. ZORAIDA, dengan pegang pimpinan 

A.n. Fa: ,ACTIVA? 

S. HADISURJO 

Direktur. 

  

“IMPORTIR NASIONAL 
MINTA : i emarang 

1. 4 TYPISTE jang berpengalaman, pandai bahasa 

Indonesia, mengerti bahasa Inggeris/ Belanda. 

1 MESIN TULIS keadaan 50X | 
keatas, baru. 

Keterangan lengkap pada harian ini, adv, no.: 5/3551. 

a
a
 

2, lange wagen, 

  

  

  

BLORA” HALLO BLORA 
DITJARI SATU RUMAH SEWA dikota BLORA tjukup 
buat & 7. djiwa. Suka kasih ongkos pindah setjara berdamai. 

Akan ditempati mulai 1 Djan. 1954. 

Surat” supaja dialamatkan kepada: KUNTJORO, Tromolpos 
No. 145 Semarang.” 

2 

  
  

Baru Terima : 
2? PITA TAPERECORDER 
« PHILIPS PLATENSPELERS 3 speed 

Selalu sedia: 

GARRARD RC 80M, RC 90, PHILIPS AG 1000. 

RADIO OMEGA 
DJL. MATARAM (Kr. Turie) 572 — TILP. SMG. 1937 

:-# ACCU RADIO'S, LUIDSPREKERS 6 sampe 12 inch, « 

  
  

  

Mendaftarkanlah 

Akan dibuka 7 DJANUARI 1955 
Di Djalan Saidan No. 2 

Guru2 beridjazah, achli dan berpengalaman. 

KURSUS MENGARANG BUNGA 

       
  

DITJARI: 
Satu Perusahaan Indonesia 

di Semarang, jang bonafide dan dapat dipertjaja, untuk 
mewakili suatu perusahaan Import, jang sudah ada -pengaku- 

an Import. 

Condities memuaskan. 

Surat? dengan keterangan lengkap (refe- 
renties Bank dil.) No, 5/3550 Harian ini,       

Kebahagiaan Rumah Tangga, 
Perbaikan Keturunan, 

  

Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung, 
menurut surat P.t. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indone- 
sia tg, 
Problem” tidak ada keberatan. 

Idam'an Tiap Manusia !!! 
Idam'an Tiap Bangsa!!! 

Buku: SEXUAL PROBLEM 
Bahasa Indonesia. Oleh: Sapphire. 

Isinja a.l.: “ Kebahagiaan Hidup dan tjaranja 
mentjapai Keberuntungan Rumah Tangga: — 
— “ Apa jang seorang Suami Harus Tahu: — 

“ Apa (jang seorang Isteri Harus Tahu: — 
“ Daja upaja Spi. Bisa Dapat Keturunans — 

“ Daja upaja spj. bisa Dapat Keturunan 

Laki? atau Peremvuan, menurut keing'nan, 

1g. Tjakap atau Tjantik, Sehat, Tjerdas Pan- 
dai dan Berbatin Luhur: — Dan banjak lain2 

“soal pula, jang mengenai seluk-beluk Penghidupan Bersuami Isteri. 
Digubah menurut pendapat 25 Professor” dokter, 

Djakarta, dan 

14-1-1953 No. B.T./582/27, pendjualan buku , Sexual 

BUKU INI MELULU UNTUK ORANG DEWASA !!! 

1 buku tebal, serba mewa (Edition de Luxe), dihias dan 

diterangkan den. baniak gambar2, kini harga mestinja Rp. 30.— 
Harga Reclame untuk sementara ................... 

(Luar kota tambah ongkos kirim 1040). 
.Rp. 25.— 

Persediaan Terbatas! Seseorang hanja dapat membeli 1 buku. 

KWA GIOK DJING 
Dji. Ngantenan No. 2-4 S. — KUDUS. 

mane Ban 

  

THE ALL-STEEL BICYCLE 
  

    

INI MALAM 
Premiere Besar ! 

Orion 
5.-7-9.- (17 th.) 

jean Saban | 
Sore dj. 3.00 

AA MA MIA ITA Ta MAN TKA 

Tiga bintang filnf' 
terbesar dalam satu 

film jang tegang, 
romantis dan aksi! 

Perkelahian untuk 

merebut Kedok 
Emas dari Moloch 

jang berbahaja, 
mereka saling mengchianat dan membaik Film dibuat dipedalaman 
Afrika asli!!! 

  

ai CMARLES GOLDNER 
JAgul$ #hantOiS 

INI MALAM D.M.B 

GRIS 
5-70 (17 th.) 

Hutan jg. luas......... 
Daerah tanpa un- 

dang-undang......... 
Sebuah film penuh 
aksi — avontuur 
jang hebat ! 

  

  

DJAGALAN INI & BESOK malam Penghabisan 5.-7.-9.- (Seg. umur) 
IE SHU CHIU — PE YEN — YU KUANG CHAO — WANG PO 

Film Tiongkok tjeritaan .OUW PEH TJOA” 
Siluman Ular jang tersohor : 
Malam bermalam penuh sesak! Datanglah siangan ! ! ! 

BESOK MALAM. 

PREMIERE ! 

REX 
PIR AS: 
SAPTU PAGI « 
5-TI-9— (17th) 

diam 10.00 

  
  

Sebuah film 
M.G.M. jg. sangat 

mendirikan bulu 
dan menakuti ! 

Apakah betul dunia ini ada HANTU? 

Ini malam penghabisan: “ 

4.45 7.00 9.15 (IT th.) .The Story of Three Loves" coin 

AKAN DATANG: JOHN GARFIELD — PRISCILLA LANE 

»DUST BE MY DESTINY« 
      

  

   
    

OL0 CAMP TO SEE IF SHE COLLP RECALL WHO KAIDEP 
jt -- BUT TKEY'RE NOT AROUND! 

IM WORRIED, 
BERTHA! 1 DON'T SEE 
ANY- SIGN OF THEM 
HAVING BEEN HERE, 

EITKER! 
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— Willie temanku: Roy berkata dia membawa Peggy kemari ke- 
perkemahannja jang lama untuk melihat2 barangkali dia dapat meng- 
ingat2 kembali siapa jang telah merampoknja — tetapi mereka tidak 
ada disekitar sini! 

— Saja susah, Bertha! Saja tidak dapat melihat tanda2 salah se- 
orang dari mereka telah berada disini! 

2( WILLE BOY, ROY SAID HE WAS BRINGIN' PEGGY HERE TO HER    
            

LET GO, BERTHA! WEVE GET 'EM UP, O'DOOLEYI GRAB BIG 
GOT TO LOOK FOR THEM! F BERTHA, HIPPO! WE NEBO THAT 

BUCKEOARD TO GET Ane) 1 g 

     
     
     

    
      

      

   

sa 
53 ht. 

    

  

  
    

    

— Keluarlah, @Dooley! Tangkap- 
lah  si-Gendut Bertha itu, Hippo! 
Kita membutuhkan kereta itu untuk 
menudju ke pertambangan! 

Bertha! — Mari kita pergi, 

Kita harus mentjart mereka! 

ROY ROGERS — Na, 59, 
  

    | Pa 1 
Ke akn Tik an BEA aa amalan Bni ba ina 3


