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Hari Rebo malam ji. bertempat di 

dang disebelah kirinja   

  

Sekolah Pelajaran Semarang dilang- 
Isungkan malam penutupan Konggres PGRI ke-VII jang dihadliri djuga 
oleh P.M. Mr. Ali Semngoiang Wide. cembak tampak P.M. Ali, se- 

d y # Ketua PGRI sdr.  Sudjono. 
  

K ibisono. » Pemerintah 
Akan Bertolak Ke Rusia" 
Usul Mosi Tak Pertjaja MulaiiDikemukakan Di 
Parlemen — Djawaban Dari 4 pM Kolombo 

Diterima—Seruan ,,Gerakan Pembebas Irian” 
SIDANG PARLEMEN PLE 

ren jang dikundjungi oleh 130 
djojo, Wakil P.M. Zainul Anung 
man, Penerangan, Pekerdjaan U: 
pendjelasan2 fihak pengusul 
Pembitjar 1 

NG terbuka hari Djum'at kema- 
anggauta dan P.M. Ali Sastroami 

lenteri Luar Negeri, Kehaki- 
dan Sosial, mendengarkan 

tidak pertiaja terhadap Kabinet. 
a2 jalah mr. Jusuf Wibi sono (Masjumi), Mr. Tadjuddin 

Noor (PIR), Subadio Sastrosatom o (PSI), Kasimo (Katholiek) dan 
ambunan (Parkindo). ” - 3 Mr. T.: 

Mr. Jusuf Wibisono “berpendapat, 
bahwa pedoman jg dipakai dalam 
mereshuffle Kabinet bukanlah guna 
kepentingan negara dan” rakjat ba- ' 
njak, tetapi semata-mata supaja da 

pat berkuasa terus dan bahwa poli 
tik luar negeri . pemerintah tentu 
akan berbelok ke Blok Soviet Uni, 
karena kedudukan PKI ig kini me- 
rupakan ,,wip”, sehingga tidak mus 

tahil Pemerintah Indonesia akan 
terpaksa turut pact non “agressie de 
ngap RRT, sedang politik dalam 
negeri akan mengalami perubahan 

perkembangan kearah totatiterisme. 
Mr. Tadjuddin Noor menitik berat- 
kan pidatonja pada pendapatnja ke 
pada  afglijdings-proses” jg sema- 
kin tjepat djalannja, terutama di 
lapangan dan perekonomian. 

Nasib makin buruk. 
Subadio - Sastrosatomo 

mengemukakan mengenai nasib bu- 
ruh, petani dan pedagang ketjil jg 

D LH Imenur: : 

    

    

nja, Karena kesalahan Pemerin- 
tah, Kasimo tentang politik pereko 
nomian jg menurut pendapatnja ha 
nja untuk kepentingan segelintir” 
manusia dan Mr. Tambunap jg me! 
mandang dari sudut formeel, jakni 

reshuffle.- Kabinet, dari sudut ma- 
terieel jakni pelaksanaan program 
Kabinet berpendapat, bahwa fraksi 
nja tidak dapat lagi memberikan 
kesempatan kerdja kepada Kabinst. 
Perhatian umum pada sidang tsb. 

besar. Pemandangan umum babak 
pertama akan dimulai Selasa ma- 
lam, tgl. 7 Desember. -. 

Konperensi Afro-Asia. 
Sementara itu menurut  ketera- 

ngan jg didapat ,,Antara”, pemerin 
tah Indonesia sudah menerima de- 
ngan resmi pernjataan 4 perdana 
menteri negara2 Kolombo, jaitu da 
ri India, Birma, Pakista, dan Sai- 
lan tentang kesediaan mereka utk. 
menghadliri konperensi jg akan di 
adakan di Bogor besuk 28 dan 29 

Desember. Seterusnja berhubung be 
rta.AFP jg menjatakan, bahwa 

Sailan telah mengirim nota kepada 
pemerintah - Indonesia, jg mengan- 
djurkan agar RRT, Djepang:, Israel 
dan Turki tidak diundang dalam 

Afro-Asia, sumber ke- 
menterian luar negeri menerangkan. 
bahwa berita itu tidak benar dan 
pemerintah Indonesia tidak pernah 
menerima nota demikian itu. Di te 

- rangkan selandjutnja, bahwa konpe 

rensi negara2 Kolombo jg akan di 
langsungkan di Bogor itulah jg 
akan diundang untuk ikut serta da 
lam konperensi Afro-Asia dan atja 

  

Peraturan | 

Gadji'Baru : 
Spj Sebelumt1 Djanuari 
Pemerentah Sudah Ambil 

Putusan 
PANITIA PERANTJANG Per 

aturan Gadji Pegawai Ta an 
sidang plenonja tanggal 25 dan 
26 Nov eMae 1954 di Djakarta 
memutuskan: t 

IL. Mendesak kepada pemeriu- 
tah: a. Supaja sebelum tanggal 
1 Djanuarj 1955 pemerintah su- 
dah mengambij keputusan terachir 
tentang peraturan gadji baru bagi 
pegawai negeri, b. Supaja kepada 
panitia diberi kesemp: 
mengadjukan pendapatnja dan di- 
dengar pertimbangannja sebelum 
rentjana peraturan gadji baru di- 
tetapknn sebagai Peraturan Peme- 

Ai Ta j ikan keputusan . Menjampaikan keputusan ini 
kepada Presiden, Wakil Presiden, 
Perdana Menteri, Wakil Perdana 
Menteri serta lam2 Menteri dan 
Dewan Perwakilan Rakjat (An 
ra). 5 5 

  

43 KAUM FELLAGHA JANG 
MENJERAH DI TUNISIA.: 
Kalangan resmi di Tunis pada ha 

ri Kemis- menerangkan bahwa seba 
gai hasil gerakan jg baru2 ini di 
dipermufakatkan oleh  pembesar2 
Perantjis dan pembesar2 Tunisia 
untuk mengachiri kegiatan kaum 
Fellagha, maka 43 orang kaum Fel- 
lagha telah. menjerahkan diri kepa- 
da jg berwadjib dengan membawa 
sendjata mereka masing2. 

patan untuk | 

4 
La ip manga ae Data ya NA x 

Ya jg akan diperbintjangkah— dalam 
konperensi Afro-Asia nanti, 

Masalah Irian Barat. 
Sementara itu berhubung dng. 

diterimanja resolusi India cs. me 
ngenai Irian Barat oleh ' panitia 
bolitik PBB, ,,Gerakan Pembeba- 
san Irian Barat” dalam pernjata- 
annja hari  Djum'at kemaren 
telah mendesak pemerintah Indo- 
nesia, supaja setjepat - mungkin 
mengundang pemerintah Belanda 
untuk mengadakan perundingan 
di Djakarta mengenai status Irian 
Barat, memprotes tindakan? Be- 
landa jang diantaranja telah mem 
perkosa penduduk Irian Barat 
tanpa pemeriksaan jang adil dan 
meresmikan berdirinja - propinsi 
Irian Barat dan pe 
rahnja. Selain itu ,,G 

pada seluruh rakjat Indonesia, 
supaja berdjalan kembali  diat: 

um revolusi kemerdekaan-b 
dasarkan Proklamasi 17. Agustus 
1945 jang ditandatangani . oleh 
Sukarno-Hatta untuk membebas- 
kan Irian Barat, apabila Belanda 
menolak undangan Indonesia un- 
tuk runding mengenai status 
Irian Barat dan bersatu untuk 
menghadapi segala kemungkinan 
dalam usaha merebut Irian Barat 
kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. 

4 (Antara) 

    

  

#Akan Digunakan Utk| 
Penjelesaian Kewarga-| 
negaraan Rangkap — 
Hasil Sementara RRT5 
Dan Indonesia? 1 

MENURUT wartawan ,,Times 
of India” di Peking, maka RRT | 
dan Indonesia telah bersepakat 
pada azasnja untuk mengachiri 
kewarganegaraan rangkap bagi 
orang2 Tionghoa jang berdiam di ' 
Indonesia, demikian Reuter ka- 

  

anna pena kini se- 
dang berlangsung mengenai pe- 
bekas ta ersetudjuan tersebut. 
Menurut rentjana persetudjuan | 
tersebut, demikian harian itu, 

kini mempunjai kewargaan Indo- 
nesia dan Tionghoa (dobel) akan 
diberikan optie didalam satu ta- 
hun untuk memilih kewarganega- 
raan Indonesia atau Tionghoa. 

Sisanja jg 1,2 djuta dari 2 djuta 
orang Tionghoa di Indonesia itu 
akan diperlakukan sebagai orang 
asing dan tidak akan  diperkenan- 
kan ikut serta dalam politik di In- 
donesia. Setiap orang Tionghoa jg 
ingin mendjadi warganegara Indo- 
nesia akan diharuskan melepaskan 
kewarganegaraan 
mikian ,,Times of India” menurut 
Reuter. Di Djakarta belum  terda- 
pat keterangan2 mengenai soal ini. 
Sebagai diketahui,.. pembitjaraan jg 
kiri sedang dilakukan di Peking 
adalah baru bersifat pendahuluan. 

(Antara). 

18 PENDAKI GUNUNG FUJI 
TERTIMPA SALDJU GUGUR. 

18 orang jang sedang mendaki 
gunung Fuji, gunung tertinggi di 
Djepang, telah tertimpa guguran 
saidju Senen jl. Regu? penolong 
hari Selasa berhasil mendapatkan 
beberapa djenazah korban? tadi, 
dibawah saldju setebal 1 meter. 

Denda 3 Djuta 
#Dollar - . 

Bagi Miljuner Onassis 
Akan Dibajar Djuga?   

intah dae- | 
takan Pem J djuta dollar jg didjatuhkan “atas 

#bebasan Irian Barat” berseru ke ' diri Aristotle Onassis, miljuner Ju- 

   

HARIAN ,Cronica” pada hari 
Kemis mewartakan bahwa ,,Lloyds 
of London”.. telah setudju untuk 
membajar hukuma, denda sebesar 

nani pemilik kongsi2 perkapalan, 
oleh pemerintah Peru. Harian pro- 
emerintah-di- Peru tsb. — selandjatr- 
nja mengatakan bahwa pembajaran 
hukuman denda tadi akan memba- 
wa pembebasan - dengan segera 5 
buah kapal penangkap ikan paus 
milik Onassis jg kini ditahan oleh 
pemerintah Peru berdasarkan ata- 
san melanggar daerah perairan ter- 
ritorial Peru. Di London sementara 
itu ,,Lloyd's” menjatakan tidak da 
pat memberi pembenaran atas beri 
ta ini. (Antara—Reuter). 
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ditandatangani oleh menteri Juar 
dan menteri luar negeri Tiongkok 

pihak dengan tindakan jg. sesuai 

Perdjandjian ini berlaku untuk 
waktu jang tak terbatas, tetapi 
pihak jang satu dapat mengachiri 
perdjandjian ini asal sadja riem- 
beri tahu pihak jang lain 1 tahun 
sebelumnja. Upatjara  penanda- 
tanganan telah dihadliri djuga 
oleh wakil menteri luar negeri 
|A.S. urusan Timur Djauh Walter 
Robertson, duta-besar .Kuomin- 
tang untuk A.S. Dr. Wellington 
Koo, ketua gabungan kepala staf 
angkatan perang A.S. laksamina 
Arthur Radford dani pembesar? 
tinggi kementerian luar negeri 
A.S.- lainnja. Kabinet  Kuomin- 
tang telah menjetudjui rentjana 
verdjandjian tsb. dalam sidang 
istimewa di Taipeh pada malam 
Djum'at. 

Eisenhower tak akan me- 
ngadakan tindakan jang 
membawa risiko perang. 

Sementara itu dalam  konperensi 
pers di Washingtop pada hari Ke- 

| mis. presiden A.S. Eisenhower  me- 

Injatakan bahwa suatu blokade ter- 
hadap pantai Tiongkok akan meru 
pakan suatu tindakan perang dan 
ia tidak aka, mengadakan suatu 
tindakan jg membawa risiko perang 
atau mengadakan — tindakan “impul- 
sif tanpa membitjarakan lebih dulu 
dengan Kongres A.S. Seperti di 'ke 
fahui blokade pantai Tiongkok itu 
ialah andjuran pemimpin Partai 
Republik dalam madjelis tinggi AS 
senator William Knowland sebagai 
tindakan pembalasan dijika RRT ti 
dak mau melepaskan 13 orang war 
ga negara A.S. ig berdasarkan tudu 
han melakukan kegiatan mata2 te- 
lah didjatuhi hukuman  pendjara 
oleh pengadilan Peking. 

Selandjutnja Eisenhower  me- 
ngatakan bahwa PBB kehilangan 
harga diri djika tidak mengambil 
tindakan2 untuk pembebasan 13 
orang A-S. itu, karena mereka te- 

'lah melakukan suatu tugas untuk 
komando pasukan2 PBB di Ko- 
rea. Ia mengemukakan  djika 
kontrast antara suara jang lebih 
lunak. dari Moskow dan  huku- 
man2 jang telah didjatubkan atas   
nentukan bahwa ,setiap pihak mengakui 
di daerah Pasifik Barat jang “di tudjukan terhadap daerah? wilajah 
salah satu pihak akan membahaja kan perdamajan dan 
bagi kedua pihak dan bahaja bersama akan dihadapi oleh setiap 

Eisenhower Tak “Akan 
Ambil Risiko Perang 

Dalam Menghadapi Perkara 13 Orang Ame- 
rika Jg Ditahan RRT - Pakt Keamanan Bersama 

Amerika-Taiwan Ditandatangani 
PAKT KEAMANAN Bersama antara A.S. 

Kuomintang pada malam Djum'at telah ditandatangani di gedung 
kementerian luar negeri A.S. di Washington. 

dan Tiongkok 

Perdjandiian tadi, jg 
negeri A.S. John Foster Dulles 
Kuomintang, George Yeh, me- 

serangan bersendjata 

keamanan 

dengan prosedur konstitusinja.” 
diri 13 orang A.S. oleh penga- 
dilan RRT adalah hasil suatu 
putusan masak para pem'mpin 
dunia komunis, maka perkataan? 
mereka tentang perdamaian di 
Eropa akan mendjadi ,,@dj3kan 
jang lutju”. Dalam bubuazan jni 
Eisenhower djuga mengemukakan 
bahwa pada umumnja tindakan? 
bara pemimpin komunis lebih 
dulu dipersiapkan dng sunzrah2, 

Kemungkinan mem 
kan kepada Pgp, Na 
pada itu delegasi A.8. 

kepada para utu- 
ATI Negara2 jg telah 
Orea bersama Ai: 

Dalam 
ke PBB 

Orang A.S. jang UKuman pendi ji berdasarkan kuda 4 Tadaba mata-mata, 
elegasi A undans : Pi " uda 2 eluarkan 

| Eisenhower dalam SI. pers menjatakan PBB mengambil tindak membebaskan 13 orang tsb jan sebagian besar adalah angeote angkatan udara A.S. 
(Antara-AFP) 

Pengakuan 
KEMENTERIAN Luar Negeri 

dewasa ini sedang mempertimbang- 
kan dengan seksama hasil2 lapuran 
penindjau2 diplomatik  (M. Mara- 
mis dan Drs. Sani) ig dikirim oleh 
Kementerian Luar Negeri ke Indo 
Tjina beberapa waktu jg Talu. Dari 
kalangan Kementerian Luar Negeri 
Antara” mendapat keterangan, bah 
wa berdasarkan hasil2 penindjauan2 

an2 untuk 

itu akan ditentukan negara2 Indo 
Tjina ig mana ig akan mendapat 
pengakuan pemerintah Indonesia.   Sebagaimana diketahui, Vietnam te 

'barkan dari New Delhi. Menurut | 

maka 800.000 orang Tionghoa iz 6 

Tionghoanja. De- 1-5 

  

    

Jg 

WARTAWAN TUAN JA 
perkara terbakarnja gedung 1 

bahwa hari Djun'at fihak Panitia 
ruskan pemeriksaan pada tempat 

dasar penjelidikan. e 

Sampai sekarang belum 1 
adakan penahanan2 baru, 
disini dapat dikabarkan, | 
pegawai Kantor Gubernur 
menumpang dirumah bel: 
kantor Papak, jang dulu 
dan kemudian melarikan 
seperti telah kita kabarkan 
ren sudah kepegang serta lalu 
lepaskan kembali, kini telah 
han kembali. S3 

Sementara itu fihak peme 

pusat telah menerima laporan 

     

      

agak lengkap. Laporan2 ini . 
buat oleh Komisaris Besar Pol 
Sukardjo dari Djawata 
minil Pusat, jang kini sudah kem- 
bali ke Djakarta lagi setelah meng- 
adakan pemeriksaan di Semarang 
beberapa hari lamanja.  Laporan2 
ini langsung diserahkan kepada  De- 

wan Keamanan Nasional jang lang- 
sung berada dibawah Kabinet. 

Akan makan waktu lama. 
Sementara itu dari fihak jang ber- 

sangkutan wartawan kita mendapat 
keterangan, bahwa penyelidikan per- 
kara terbakarnja gedung Papak ini 
akan memakan waktu jang sangat 
lama. Tapi ia pun jakin, bahwa 
'achirnja fihak jang berwadjib tentu 
akan dapat menjingkap ,.tabir raha- 

sia” ini. Penjelidikan setjara luas te- 
lah dimulai dengan mengerahkan 
segala tenaga, tidak sadja pada tem- 
pat terdjadinja kebakaran, tapi dju- 
ra pada segala peristiwa dan dari 
segala segi, jang kiranja akan dapat 
membawa kedjernihan. 

Pemeriksaan dan bantuan. 
...Dalam hal ini sangat diharap- 
kan bantuan masjarakat ulmum- 
nja, agar membantu pekerdjaan 
fihak jang berwadjib, dengan 
suka melaporkan segala sesuatu 
jang kiranja dapat membantu me 
(metjahkan rahasia gedung Papak 
ini. Segala pelaporan, bagaimana 
pun ketfjilnja, akan dihargai. Pun 
menurut fihak jang bersangkutan 
tadi, pemeriksaan terhadap orang 
orang jang kiranja dapat didengar 
keterangannja, akan dilakukan se 
tjara lebih luas lagi. Tidak hanja 
terbatas pada orang2 jang kini 
ditahan itu sadja. , 

Sukar terbakar. 
Seterusnja menjambung . pendjela 

san mengerai ,,analisa tentang ter 
bdakarnja gedung Papak, seperti jang 

   

        

   
   
   

    

   
     
   
   

    

     

djakan pemotretan2 pada tempat2 

       
    
     

        

  

       

  

       
     
     

  

   

   
Bertempat digedung Kesenian Bodjong Semarang hari Rebo tgl. I Des. jl. 
“telah diadakan pertemuan antara keluarga Marhaenis di Djawa Tengah 
dan Pak Ali Sastroamidjojo. Pada gambar tampak Pak. Ali sedang 
memberikan amanatnja, sedang duduk disebelah kiri beliau adalah Ketua 
Dewan PNI Prop. Djateng sdr. Sarino Mangunpranoto dan Gubernur 
Djawa Tengah Mangunnegoro. Disebelah kanan tampak Wakil Ketua 
DP PNI Prop. Djateng sdr. Hadisubeno. Sebagaimana diketahui, per- 
temuan itu mendapat kundjungan besar dari para pendukung Front 

Marhaenis. 

engusutan 
Papak Akan Lama 

emerintah Telah Menerima Laporan 
Agak Lengkap—P 

kan Sangat Lengkap : 
Kebakaran” Telah Membuktikan Bhw 
Pantung Rokok Tak- BisaiMembakar 

Tumpukan Kertas 
(Oleh: Wartawan Kita Sendiri). 

5 selalu mengikuti perkembangan2 

: 

Gedung ' 
  

, 
: 4 H4 1 

enjelidikan” Dilakus 
—Seorang ,,Ahli— 

seterusnja dapat mengabarkan, 
1 Penjelidik Tehnis masih mene- 
kebakaran itu. Terutama diker- 
jang dipandang penting untuk 

Menteri D.N 

Sunarjo: 
|Gangguan Keamanan Ti- 
dak Akan'Sebabkan Ter- 

halangnja Pemilihan: 
Umum 

     

   

: JL. TELAH tiba di Jo 
Menteri n 

Sur AT) jang si | 4 . F u akan 

fivggal di Jogja beberapa hari la- 
manja. Kepada pers Menteri Su- 
narjo menerangkan sekali lagi, 
bahwa soal pemilihan umum sg 
merdapat perhatian jang besar da. 
lam memangku djabatannja seka- 

disamping soal2 lain jang 
penting. Mengenai soaj mutasi da- 
lam kalangan kepamongpradjaan 
Menteri menegaskan pendiriannja 
bhw mutasi2 harus dilakukan dgn 
dasar ,,/the right man in the right 
place”. Menteri sangat tidak setu- 
dju, bahwa mutasi2 itu didasarkan 
atas kepeniingan partai semata2 

Szlandjutnia Menterj Sunarjo me 
nerangkan. bahwa gerakan keama 
nan “dibeberapa tempat jang masih 
ada sekarang tidak akan menjebab 
kan terhalangnja pelaksanaan pemi 
Jihan umum. Di-terrpsi2 jang ter 

ganggu keamananr/a, menurut Men 
kri, dapa: diadakan peraturan chu 

sus untuk pelaksanaan pemilihan 
nmum.itu. Selah satu hal jang masih 
hrus mendapat perhatian pemerin 

tah ialah kurangnja alat2 adminisira 
si dan perhubungan dibeberapa dae 
roh, sehingga melambatkan  djalan 
nja pemilihan umum. 

Haj.ini tidak lagi akan dapat di 
atasi setelah alat2 jang dipesan oleh 
pemerintah darj luar negeri tiba di 
Indonesia. 

Atas pertan/aan mengenai “ masa 
lah Swapradja Surakarta Menteri 
menerngkan, bahwa hal itu ' perlu 
didengarnja laporan2 dan advies2 ter 

lebih dulu. Demikian Menteri Dalam 
Negeri Mr. Sunarjo. f   kita kemukakan beberapa hari j., 

lebih diauh seorang jang ahli dalam 
soal2 kriminil, istimewa expert da- 

lam masalah2 kebakaran ' menegas 
"kan kepada kita, bahwa susah seka 

li tumpukan kertas jang padat "itu     dapat terbakar. Hal ini sudah ditjo 
ba dengan melemparkan sebuah pun- 
tung rokok pada tumpukan kertas, 
jarag lama tak bisa terbakar. Apala 
gi kertas arsip, tang menjusumnja. pa 

dat sekali. Djadj lebih terang lagi, 
bahwa sebab-sebab kortsluiting” pa 
da kebakarnja gedung Papak jang 
katanja dimulai dibagian arsip, itu 
sukar untuk diterima begitu sadja. 

GURU” P.G.R.I. KISARAN 
ANTJAM MOGOK. 

Para guru ig tergabung dalam 
PGRI di Kisaran (kabupaten - Asa- 
hap di Sumatera Timur), menurut 
keterangan diperoleh, mengantjam 
akan melakukan pemogokan seren- 
tak mulai pertengahan Desember jg 
akan datang. 

Dalam perdjalannja kembali ke 
| Djakarta nanti Menterj akan singgah 
Idi Semarang guna menjaksikan ke 
'bakaran atas gedung pusat pemerin 
tah Djawa Tengah jang membawa 
kerugian ratusem -“djuta rupiah. 

(Antara) 

LABOUR KRITIK PIDATO 
MAHKOTA INGGRIS. 

Partai ' Buruh Inggris malam 
Kemis telah mengadjukan 2 mosi 
dalam parlemen jang mengkritik 
pidato mahkota karena tiada me 
ngumumkan tindakan2 bagi ke- 
adilan sosial dan tidak menjebut- 
njebut masalah bom atom. Mosi 

.jang ke-3 mengenai politik luar 
negeri jang menjarankan  supaja 
segera diadakan perundingan de- 
ngan Sovjet Uni setelah ratifikasi 
persetudjuan2 London dan Paris 
akan diadjukan oleh Labour hari 
Senen jang akan datang. 
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Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. W.— dalam kota Smg, 

Adv. Rp. 0.80 

Rp. 12- luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

pr aa, bob 

Harga efjeran 60 sen p. lembar, 

  

XX. 
  
  

Perkara Mendjual Nega- 
ra Akan Terus Diperiksa 
Meskipun Andaikata Kabinet Ali Sampai Djatuh- Kini 

—Kedjaksaan A 

MESKIPUN ANDAIKATA kabinet Ali 
nja, baik disebabkan oleh usul mosi tidak 
mosi lainnja jang akan menjusul, usaha 

|tuduh :,mendjual Negara kepada bangsa asing”, 
akan terus didjalankan oleh pihak Kedjaksaan Ag 

Beberapa Djaksa 
(Oleh: Wartawan Kita) 

penjelidikan 

(Sudah Ada 1 Bundel Tebal Hasil Pemeriksaan Sementara 
gung Kerahkan Tambahan Tenaga 

sekarang ini terpaksa harus mengembalikan mandaat- 
pertjaja Mr. Jusuf Wibisono maupun oleh usul-usul 

terhadap orang2 atau pemimpin2 jang ter- 
sebagaimana jg. disinjalir oleh Presiden Sukarno, 
ung. Demikian. keterangan jang didapat »Suara 

Merdeka” dari sumber ig. dekat dengan Kedjaksaan Agung di Dja karta. Keterangan tsb. diberikan 
jukannja usul mosi tidak pertjaja terhadap Pemerintah oleh par- terutama sekali berhubung dimad 

tai-partai oposisi dalam Parlem e 

Dikalangan para politisi di-ibu- 
kota dewasa ini ada kesan, seakan2 

pihak Kedjaksaan Agung akan meng 
hentikan usaha pengusutan terhadap 
orang2 jg tersangka dalam perkara 
apa jg disebut ,,pendjual Negara” 
itu gpabila kabinet sekarang ini 
bubar. Menurut sumber tsb seterus 
nja, sebagai suatu instansi  penun- 
tut tertinggi dalam negara demokra 

si jig mendjundjung tinggi dasar2 

hukum, maka pihak  Kedjaksaan 
Agung akan 'mendjalankan tugasnja 
seperti biasa dengan tidak. dipenga- 
ruhi oleh siapapun dan keadaan apa 
plin. djuga. Pra 

Diterangkan, bahwa banjak orang 
mengira bahwa pengusutan terha- 
dap perkara tsb. akan dibatalkan 
atau tidak diteruskan apabila Peme 
rintah Ali diganti oleh Pemerintah 
jg lain. Dugaan jg demikian itu ada 
lah salah sekali dan terhadap siapa 
pun dalam Negara ini jg bersalah, 

tetap akan dilakukan penuntutan 
terhadap dirinja sesuai dengan ke- 
hendak hukum. 

Kedjaksaan Agung te- 
tap g'at. 

Sampai pada hari Kemis kema 
ren dulu waktu berita ini dibuat, 
Kedjaksaan Agung masih terus 

melakukan pemeriksaan2 dengan 
mendengarkan keterangan2 mere 
ka jang d'anggap bisa menjingkap 
tabir dari soal2 jang disinjalir 
oleh Presiden itu. Demikian g'at 
pemesiksaan dilakukan “sehingga 
  

3 ANAK PEREMPUAN TER- 
BENAM DALAM LUMPUR. 
Didekat asrama AURI Marga- 

haju (Bandung) 3 gadis jang ber- 
umur antara 7 dan 8 tahun telah 
terbenam dalam lumpur hingga 
.tewasnja. Ketiga gadis itu adalah 
anak 2 pegawai AURI. Menurut 
keterangan peristiwa itu terdjadi 
siang hari kira-kira pukul 12.30 
hari Senen jl. Waktu itu hudjan 
lebat baru berhenti terun. Maka 
5 orang gadis ketjil2 bermain di 
dekat pekarangan asrama tsb.: 
tiba-tiba 3 orang anak perempuan 
diantaranja kelelep dalam lumpur 
sampai beberapa meter dalamnja, 
sedang jang 2 orang lagi lari 
memberitahukan kepada orang 
tuanja. 

Penduduk didaerah Margahaju, 
jang letaknja kira-kira 5 km se- 
belah Barat-daja kota Bandung 
itu, menerangkan, bahwa ditem- 
pat kefjelakaan itu dulunja terda- 
pat lubuk sungzi, jang kemudian 
mendjadi rawa. 

Keadaan Pausj 
Sangat Pajah, 
Kalangan Vatikan Chawa 
ir Paus Djuma'at Su 

dah Tidak Melihat) 
Matahari Lagi 

KALANGAN VATIKAN jang 
tidak resmi menerangkan -hari 
Kemis, bahwa keadaan Paus Pius 
XII mendjadi lebih buruk, dan 
malam Djum'at adalah. penting 
baginja. Kata sumber keterangan 
ini, Paud menderita penjakit 
dalam perut dan keadaannja sa- 
ngat lemah. Keadaannja pada hari 
Kemis pagi agak lumajan, tetap! 
siang harinja dengan sekonjong2 
berubah. Nama Latin penjakit ig 
dideritanja ialah gastritis returnid, 

Dokter” jang merawatnja, Prof. 
Riecardo Galeazzi Lisi (bangsa 
Italia) dan Dr, Paul Niehans (se 
orang spesialis Swis) berdjaga ber 
giliran 24 diam. Ia sudah pernah 
menderita penjakit ini dalam mu- 
sim dingin jang lampau. 

Sabtu j.l. Paus kembali di Va- 
tikan dari peristirahatannja di 
villanja di Castel Gandolfo sela- 
ma 4 bulan. 

Keadaan Paus Pius sa- 
ngat mengchawatirkan : 
serangan djantung. 

Kalangan Vatikan Djym'at meng- 
umumkan, bahwa Paus Pius XII jg. 
sedang menderita sakit keras itu, 
dengan mendadak mengalami  sera- 
ngan djantung. Dokter2 jang mera- 
watnja sudah memperingatkan sebe- 
lumnja, bahwa Paus — jang sudah 
10 bulap lamanja djatuh2 sakit — 
bahwa pada penjakitnja ada satu ba , 
haja jang inherent, ialah kelemahan 
djantungnja. Serangan djantung ter- 
djadi pada hari Kemis sore. 

Kalangan2 Vatikan chawatir, bah j (1951) dengan menjetudjui usul-nota 
wa Paus mungkin tidak akan meli- 
hat matahari terbit pada hari Djumi- 
'at pagi. (Antara). 

Terhadap Negara2 Indo China Se- 
dang Dipertimbangka 
lah dibagi dalam dua daerah, jaitu 

. bagian Utara dikuasai oleh pemerin 

'tahan Ho Chi Minh dan bagian Se 
latan jg dikuasai oleh Bao Dai. Per 

satuan Djenewa telah menentukan, 
bahwa pasukan2 Perantjis dibagian 
utara harus ditarik mundur (kini te 

lah selesai dilakukan) “dan pemili- 
Iban umum akan dilangsungkan di- 

seluruh | Vietnam pada tahun 1956, 
Sementara itu pemilihan  umurm- 

pun akan dilangsungkan » dinegara 
La0s dan Kamoodja pada  tanun 
1250. widapat kererahgan SElatnuyut- 
Iya, Dauwa Peligyan uan 
ALUOULI Cdi 

Pentelunan 
auuap k€Uga Jaa 

IU akad UetenuRkar SeouuaL dig 
sal PEMUDA Liu UluJalankal 

Pekat tsb. Akan tetapi, menu- 
rut keteranga, kalangan Kemente" 
rian Luar Negeri itu, berhubung ke 
daulatan jg mengenai negara Laos 
dan Kambodja tidak : merupakan 
persoalan lagi, maka sangat mung- 
kim sekali pemerintah tidak akan 
menunggu hasil pemilihan umum 
dan akan menentukan pendiriannja 
dengan segera untuk memberikan 

pengakuannja kepada Laos dan 
Kambodja. Demikian didapat kete- 

rangan dari Kementerian Luar Ne- 
geri, (Antara), 

  

1 

  

n. 
pihak Kedjaksaan Agung ' pada 
waktu ini sudah mempunjai bun- 
del tebal jang berisi proses2 ver- 
baal dari mereka jang didengar 
keterangannja selama ini. 

Meskipun sampai saat ini oleh 
Kedjaksaan Agung belum 
umumkan nama2 dari orang2 jg 
telah diperiksa, tetapi sepandjang 
keterangan jang didapat, peme- 
riksaan telah meliputi djuga ang- 
gota2 Pariemen. 

Bilamana perkara tsb.- dapat 
dimadjukan kepada kehakiman 
untuk diadili belum dapat diten- 
tukan waktunja. Jang terang 'ia- 
lah, bahwa pihak Kedjaksaan 
Agung tidak merasa terdesak oleh 
situasi politik sekarang ini, akan 
tetapi ini tidaklah berarti bahwa 
pemeriksaan tidak didjalankan 

di- 

dengan tjepat. Adanja kesibukan 
bekerdja pada Kedjaksaan Agung 
ini dapat diketahui dengan dike- 
rahkannja beberapa orang djaksa 
untuk membantu menjelesaikan 
pemeriksaan di Kedjaksaan. 

Harapan, kalau boleh dikatakan 
harapan, bahwa De terha- 

dap orang2. jg tersangka dalam. per 
kara ,,mendjual Negara” akan di 
batalkan djika kabinet sekarang di 
ganti oleh kabinet jg.laim, telah di 
lenjapkan sama sekali dengan: ada- 
nja pendjelasan diatas. Harapan ini 

sangat mungkin terdapat dikalangan 
tertentu, dalam kalangan mana: ke- 
betulan terdapat pula orang2 ig ki 
ni sudah diperhatikan oleh Kedjak 
saan Agung dalam hubungannja «- 

ngan apa ig disebut sebagai ',,pen- 

djual2 Negara”. 

  

PNI Cs 

mengenai masalah 

Sumafsdno pengusul — nota-ke- 

ngerahan alat2 sendjata setiara be- 

ser-besaran, ketika mendjawab ,,pe- 
njerang2nja” antara lain menegas- 
kan, bahwa semua ,.penjerangrjz' 

tidak sama sekali menjerang gerom 

bolan D.I./T.LI. akan tetapi malah 
mengutamakan serangannja terhadap 

pemerintah pusat jang sekarang. Su 

marsono merasa gembira, bahwa 
para ,,penjerangnja” tak ada jang 
dapat membantah terhadap berarnja 
kekuatan asing (Belanda) turut ms 
ngemudikan gerakan gerombolan 

bersendjata jang hendak meroboh- 
kan negara R.I. 

Ia tetap berpendapat, bahwa da- 
lam usaha membasmi gerombolan 
bersendjata jang sudah dan sedang 
didjalankan itu belum ada koordi- 
nasi jang tepat diantara alat2 negara 
dan rakjat sendiri. ,,Meskipun usul- 
nota kami akan ditolak oleh sidang 

DPRDS dengan kelebihan suara, sa- 

ja jakin, bahwa rakjat diluar gedung 
persidangan akan menjokong”, kata 
Sumarsono. Anggota Murad dari 

PSI membantah Sumarsono dan 
menjatakan bahwa kalau tidak ada 
suara2 jang menjerang gerombolar 

D.L/T.LI. itu tidaklah berarti bah- 
wa memberika, pembelaan terhadap 
gerombolan pengatjau. 

,Mari runtuhkan dulu ka- 
b net AL, baru ada keama- 
nan. 

Rusjad Nurdin (Masjumi) antar: 
lain menjatakan, bahwa Masjumi s: 

tudju untuk menggempur, gerombo 
lan bersendjata jang mengganggu kc 
amanan, tapi tjara2n/a harus tepa 

dan 'selandjutnja dikatakan: timbu' 

kan dulu kepertjajaan rakjat terh:   
dap pemerintah. Menurut pembit:: 
ra, pendirsan dan sikap Masjumi su 
dah djelas, jaitu tidak -menjetud'ui 

adanja pemberontakan2 dan mendi 
rikan negara dalam negara. 

Kepada pengusul nota-keamanar 
rang baru (Sumarsono cs) dan kepe 
da sidang pembitjara mengadjak 
.Mari kita runtuhkan dulu kabinet 

Ali-Arifin sekarang ini: selama kabi 

net Ali-Arifin masih 'berdri,  dja 
ngan harapkan pulihnja keamanan,“ 

Pembitjara mengatakan' pula, bat 
wa usul-nota Sumarsono cs itu di 
maksudkan untuk mendapatkan keun 
tungan politik bagi golongannja, 

amanan jang berpokok kepada pe-'! 

Mengapa Tidak Menje- 
rang Gerombolan DI/TII 
Tapi Malah Menjerang Pemerentah ?— 

Hendaki'Penjerahan Segala Alat? 
Bersendjata — Masjumi- PSI Hendaki 
Bukannja Dgn Kekerasan Semata-Mata. 

PERDEBATAN dalam sidang DPRDS Propinsi Djawa Barat 
memulihkan keamanan 

dengan hebatnjas diikuti oleh 13 orang dalam babak pertama '(4 
kali sidang) dan 8 orang dalam bab4k kedua. Persoalannja tetap, 
ialah satu pihak tidak menghendaki pembasmian gerombolan ber- 
sendjata dengan kekerasan semata-mata dan satu pihak lagi dengan 
mengerahkan segala alat2 bersendjata setjara besar-besaran. Pihak 
pertama terdiri dari anggota2 fraksi Masjumi dan PSI, pihak kedua 
anggota2 dari kalangan Postel, PNI, sedang pihak Murba menghen- 
daki bidjaksana kedalam tetapi tegas keluar. 

sedang berlangsung 

“Serangan 
Atom Rusia 

Akan Ditudjukan Lang 
sung Pada Amerika 

AMERIKA sendiri dan bukan- 
lah sekutu-nja jang akan mendja- 
di korban pertama suatu serangan 
umum atom djika Sovjet melun- 
tjurkan perang, dem'kian peringa 
tan djenderal Benjamin W. Chid- 
law, kepala komando pertahanan 
udara A.S. iang' baru sadja di 
adakan, pada hari Kemis di Wash 
ington. Diterangkan oleh Chidlaw 
bahwa mereka jang mengenal 
rea'sme pemimpin2 Kremlin, me 
njadari bahwa pemimpin2 Krem- 
lin sekarang tidak akan membuat 
kesalahan menjerang dulu nega- 
ra-negara sekutu A.S. dan mem- 
biarkan A.S. memasuki ' medan 
perang sesudah A.S. selesai dng. 
persiapannja. Ch'dlaw memberi 
pernjataan ini dalam pertemuan 
para wali kota dari seluruh A.S. 

(AntarP-UP) 

Politik Jg 
har 1 

4.7 Lunak 
Conant Mengenai Arah 
Politik Djerman Diwasa 

Ini 

JAMES CONARNT, Komisaris 
Tinggi Amerika Serikat untuk 
Dkrman Barat, malam Djum'at 
mengatakan di Chicago bahwa 
penjatuan kembali Djerman me- 
rupakan salah satu ,,tudjuan jang 
terpenting dari politik Amerika 
Serikat.” Selandjutnja Conant me 
nambahkan ,,djika perundingan2 
mengenai soal persatuan Djerman 
tidak dipetjahkan sesuai dengan 
hukum2 elementer sifat manusia 
dan kelakuan internasional, maka 
kami akan tidak mentjapai achir- 
nja dijalan menudju keamanan 
dan perdamaian.” 

Menudju politik jang 
lunak, 

Tendens umum - di Dierman 
Barat, kata Conant selandjutnja,   Seperti telah dikabarkan, pihak 

Masumi, PSI, dan Murba memperta 
hankan nota-keamanan ' jang lama 

Husein cs jang mempersilahkan ps 
merintah menindjau kembali nota 
tsb. serta segera 'menjempurnakan 
penglaksanaann/a. (Antara). 

  

KEDATANGAN U NU DI PE- 
KING- MEMPERKUAT POLI- 

TIK 5 PASAL. 

Kundjungan perdana menteri 
Birma, U Nu, di Peking telah 
memperkuat politik 5 pasal, jakni 
saling  harga-menghargai, non 
agressi, non intervensi dalam uru 
san dalam negeri, persamaan dan 
hidup damai berdampingan jang 
hendak diperluas oleh T, India 
dan Birma diseluruh Asia Teng- 
gara, demikian hari Rebo dite- 
rangkan oleh kalangan jang me- 
ngetahwi di Peking. (Antara) 

jialah menudju kepolitik jg Tunak 
sekalipun masih ada oposisi jang 
timbul dari scbagrah bekas Nuzi. 
Sekal'pun demikian, kata Conant, 
dalam pemilihan jang terachir ini 
sebagian terbesar dari gakjat 
Djerman menolalk: kaum ekstre- 
mis jang kanan maupun ig kiri. 
Tahun 1954 merupakan laagkah 
madju jang pasti, demikian Co- 
nant, dan kami sekarang lebih 
kuat daripada pada permulaan 
1954. Achirnja Conant mengata- 
kan ,Saja tidak memaksudkan 
semata2 kekuatan  djasmaniah, 
tetapi kekuatan jang timbul dari 
maksud jang: satu. Perdjandjian2 
Paris mendjelmakan kekuatan ini. 
Perdjandjian2 itu memperluas se 
tjara menentukan kelonggaran 
keamanan kami dan dng demiki- 
an tahun 1955 mengandung ha- 
rapen2 kemadjuan jang besar, 
demikian Komisaris Tinggi A.S. 
untuk Djerman Barat. 

(Antara-AFP) 
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'Pem.Propinsi Diba ngun 

  

  

KOTA GTA ONE NN 
sedang Darurat Untuk 

BU Ooo RP Aa 

  

Ka ena 

DgnlBiaja Rp 1 Djuta—Disebelah ' Sela, 
tan Stadion---Bentuknja Seperti Sekolah 

   . SEDUNG DARURAT untuk Kantor Propinsi Djawa Tengah kini sudah mulai di akan « Dao ngan 

  

pembangunan ini Pemerintah Propinsi pada hari 
sebanjak Rp. 500.000,—. 

ah Selatan Stadion  berdjadjar 
dung Semarang. Pembangunan gedung 

anggap sangat perlu, karena. pembikinan gedung pro- 2 jang permanen didekat SMA/b Semarang akan dikerdjakan 
alam djangka pandjang. Gedung jang permanen ini akan dib'kin setjara modern der Ka ND asalan kelder dan akan menelan 

biaja sedikitnja Rp. 10.000.000,—. , 

KPP, Beker- 
| dja Terus! 
“Soal (Gadji1Pegawai 
Nege Pe hanggung Beres 

MR 1G berita kita ke- 

Untuk keperluan 

  

     
    

      

   

   

    

  

    

  

“Gedung darurat jang sudah mulai 
dibangun ini akan selesai kira2 da 
lam waktu 5 bulan dan bentuknjs | dibikin serupa dengan bentuk gedung 

an apa sekolahan. Sebab di 
bila gedung darurat ah d'pa| 
kai sebagai Kantor Propinsi 'akan 
@igunakan untuk sekolahan. Sela 
djutnja untuk keperluan ' pembe 

    NG      

   

  

       

      ian' | Mk NI alat2 kantor termasuk dj iga medja | maren- tentang k anggupan sdr. kursi, almari du. sebagaj pengganti Kamari, kepala KPP (CKO), jang alat2 kantor jang sudah terbakar, di | 
taksir Pemerintah Propinsi akan me 
ngeluarkan uang sedikitnja Rp. 60 
ribu. Sedangkan untuk keperluan 
alat2 tadi guna Djawatan2 jang ter 
masuk lingkungannja Gubernuran, 
menurut Bupati Sujoso, telah dike 
luarkan uang sebanjak Rp. 54.000. 
Inipun baru sebagin ketjil alat2 ig. 
diperlukan. $ f 

Akan diadakan peraturan, 
Daerah mengenai keba- 
karan. 1 

Dalam pada 'itu Ketua DPRDS 
Prop, Djawa Tengah Muljadi Djojo | 
martono menjatakan kepada warta 
wan kita, bahwa dalam sidang pleno 
DPRDS jad. “akan diadakan pula su | 
atu usu, untuk mengadakan suatu 
Peraturan Daerah guna membatasi 
adanja bahaja kebakaran. Dalam per 
aturan itu a.l. akan diszbutkan, bah 
wa semua gedung2-besar milik par 
tikulir. atau Pemerintah jang beraday 
“daerah Djawa Tengah harus terda: 
pat alat2 pemadam kebakaran. 

Dikatakan, selandjutnia, bahwa 
rentjana anggaran belandja  Propin 
si th. 1955 berikut arsip?nja, tdak 
ikut terbakar karena rentjana ang 

garan belandja tsb. pada waktu itu 
tidak disimpan digedung Papak. Le 
bih diauh dinjatakan, bahwa Keuang 
an milik Pemerintah Propinsi jang 
ikut terbakar sedjumlah Lk. Rp. 50 
ribu. Tapi Pemerintah Propinsi ma 
sh memiliki uang sedjumlah Lk. 
Rp. 60.000.000,— jang disimpan da 
lam Kas Negeri. 

c Menag ani anna 2 

menegaskan, bahwa para pegawa 
seluruh Djawa Tengah tak usah 
gelisah tentang gadjnja, lebih 
djauh dim pervjakapan dgn war- 
awan kta diterangkan, bahwa un 
ng sebagian besar dari siukken 
dan alai2 KPP dapat disslamat- 
kan dar, bahaja api. Kurang lebih 
50 sampai 707c dari mesin? tulis 

| selamat, media kursi jang selrmat 
| 1da kira2 50760. Sedang mandaat? 
jang sudeh d ceken, semuanja ter 
to'ong. Pun berkat tindakan jane 
Tepet dari pak Kusen serta pak 

| Marsoro. uane m'lk KPP dan 
Konerasi KPP sebanjak Rp. 
12.000 dan Rp- 50.000 semuanja 
se'amat- 
Dengan selamatnja stukken? - dar 

mandaat2 itu, mulai hari Selasa pa- 
jra pegawai KPP sudah dapat beker 
dja kembali. Malah banjak man- 
daat2 untuk gadjih para pegawai di- 
daerah2 buat bulan Nopember hari 
Selasa itu sudah dikirimkan ke fi- 
hak2 jang bersangkutan. Dan pengi- 
riman ini berangsur2 terus sampai 
sekarang. Djadi sekali lagi para pe- 
gawai seluruh Diawa Tengah tak 
perlu gelisah. Djuga untuk bulan? 

|jang akan datang. Asal pengiriman 
staat gadjih dari djawatan2 itu &e 
KPP tidak "sampai terlambat mele- 
bihi tanggal 10 tiap bulannja, Insja 
Allah gadjih dapat keluar sebagai- 
mana lazimnja. 

Bekerdja dirumah. 
Seterusnia kepada para pembuat 

daftar gadji dari djawatan?2 sudah 
di-instruksikan, agar selaih daftar Lena Ipa 4 Kran gadjih itu, pada pengiriman pada 

ALAMAT2 BARU PEMERIN- (KPP djuga. disertakan leggers:nja 
TAHAN PROPINSI. mpogeaai bulan Nopember''j.l. Jang M aoi laci Yaa masih sangat dibutuhkan oleh fihak pin Da Ten arena. Man KPP ialah tempat bekerdia. Dari dufig “Papok amula Djum'at pagi il. 350 pegawai itu, jang kini masih 

telah ditetapkan lagi sbb: DPD Pro membutuhkan tempat lagi ada se- pinsi dengan Sekretariaat dipendopo banjak 200 orang. Guna memetjah- 
Kabupaten. Bagian Kas dar Uru Kan -kesulitan ini, sementara pega- san Perdjalanan Propinsi di Kantor Wai ada jang diperkenankan menger 
Kabupaten. Bagian Perbendaharaan Yiakan tugasnja dirumah » Mesreke Propinsi — d'gedung perkumpulan masing2. Mengenai pekerdjaan KPP 
»Union“ Dil. Seteran. Dan sisa pe dapat diterangkan, bahwa KPP: gawai2 bagian Keuangan di” Soos Wengurusi gadji pegawai negeri di 
perkumpulan Tionghoa dekat SMA Diawa Tengah dari pemerintahan 

  

#donesia Kemiri disingkat Isi. 

     

KEPUTUSAN SIDANG HARI- 
AN K.D. P.P.D.I. DJATENG 
Dalam sidang hariannja Komis 

ariat Daerah P.P.D.I. Djawa Te- 
ngah baru2 ini di Tjomal (Pema 
Tang), at. telah mengambil bebe- 
rapa kes mpulan sbb. : 

   

    

PURWOREDJO: 
LSI. IKUT MENGISI 
KEMERDEKAAN. 

Dengan dipelopori. oleh sdr. Soe- 
trasto pensiunan Wedana . Kemiri 
baru2 ini di Ketjamatan Kemiri te- 
lah terbentuk Ikatan Sosiawap In- 

| Anggauta dari Ikatan tsb. terdiri 
dari para bekas pengikut kursus. so 
sial A jg diselenggarakan oleh Pe- | 
merintah pada tahun 

bekas pengikut kursus sosial, wakil 
dari instansi2 pemerintah dan, orga 

nisasi2. : 
Badan tsb. berazas:: Kesosialan, 

bertudjuan memperwudjudkan tang 

wa sosial didalam masjarakat dgn. 
sebaik-baiknja, untuk mentjapai ke- 
sedjahteraan sosial. Perlu diketahui, 
bahwa kader sosial diwilajah Kabu 
paten Purworedjo hingga kini te-, 
lah tertanam 1200 orang. 

HONORARIUM PAMONG 
, DESA. 

. Pada hari Senen tg. 29 Nop. 
ibl. bertempat di pendopo kawe- 
danan Djuwana telah dilangsung 
san pembagian honorarium ke- 
saga pamong desa dari ketj. Dju 
vana dan ketj. Batangan bagian 
“wartai ke II. Jang wadjib mene 
rima honorarium itu ialah pamong 
desa jang memang kurang hasil/ 
tidak mempunjai bengkok. 

Bagi ketj. Djuwana terdapat 8 
desa jang tidak mempunjai beng 
kok dengan itu 8 desa tadi men. 
dapat honorarium sedjumlah Rp.j 
3442,50, dan bagi ketij. Batang- 
an mendapat honorarium sedjum 
lah Rp. 1230— untuk 7 desa.” 
« Adapun pendapatan tiap2 pa- 
mong desa (pulisi desa) menurut 
tingkatan djabatannja 

  

B.T.I. RANTING MARGO- 
MULJO TERBENTUK 

Dari Djapen Ketjamatan Djuwa- 
na diperoleh keterangan, bahwa pa 
da hari Selasa sore tgl. 30 Nop. 
jbl. bertempat dirumah sdr. Sastro-   

rintah supaja : 

1951. (Ke- Ta integral an masih adanja 
menterian Sosial). Pada waktu pem, Pena Y 

i li k 3 - Ang ia bentukan badan tsb. hadlir PA ena da Pamong Desa. dikantor? 

| Ketjamatan2, karena sudah tidak 
“ #sesuai lagi dengan keadaan. 

sa, baik Lurah/ Kepala Desa mau 
gung djawab sosial berdasarkan Sl | daknja benarI didasari bae Ke 

. dari Desa (Rakjat) jang bersang- 
ikutan. Segera - diber.kan besluit 

tan Pamong2 

Mendesak/minta kepada Peme 

“1. segera dihapuskannja setja- 

1, “ antilong, 

jang diwadiibkan 

2. Pengangkatan Pamong De- 

un Pamong2 Desa lainnja, hen- 

putusan dan/atau pertimbangan 

pengangkatannja. | 
3. hendaknja ditjegah pemetja 

Desa jg dan tidak 
sengketaan Pa, 

daknja diselesai- 
sana, mend        

   

     

sangkutan supaja d-beri kesempa- ' 
Baba anna membela diri. 

4. supaja ditjegah tindakan jg 
membiasakan/mempermudah me 
nahan Pamong Desa jang dituduh 
melakukan sesuatu ketahanan 
langgaran. Segera membebaskan 
dan/ktau mengadjukan d'muka 
hakim terhadap: - Pamong? Desa 
jang sudah berbulan2/ bertahun2 
ditahan. 
  

TJIREBON 
ate sanam em uan intan Sana 

BALAI KOTA BELI ,, TAMAN 
f CHANDRA" 2 
Balaikota -Tjirebon baru2.ini telah 

n2 jang diadjukan oleh Ne ai 
(Rakjat) jang bersangkutan | dan 
(rpp. Paming Te jang ber- 

Birma Bimbang: 

bungan baiknja 

geri. 
Kenetralan ini tidak berarti, 

bahwa Birma pro-Blok Timur 
atau menentang negara2 Barat. 
Ini adalah disebabkan oleh ke- 
i annja jang tulus kepada per 
dai n, agar dia sempat menga- 
dakan pembangunan dinegerinja, 
jang banjak rusak selama Perang 
Dunja kedua, 

   
    

  

berpendapat, bahwa politik netral 
itulah jang bidjaksana, karena ke 
dudukan geografisnja sangat su- 
lit, dan batasnja jang 800 mil 
pandjangnja dengan 
djuga tidak begitu djelas. 

Sepaham 'Nehru tentang 
»Daerah Damai” 

    

    
teri India, Jawaharlal  Nehru, 

ahwa di Asia Tenggara " haruslah 
ada daerah damai”, ig berdiri di 
luar blok apa sadja. Sebab itu, ma 
ka tidaklah mungkin Birma akan 
suka menjerdai persetudjyan perta- 

jin dengan Negara2 Barat, atau 
4 enanda-tangani satu perdjandjian 
non-agressi bilateral dengan Tiong- 
kok. 
“Pada waktu persetudjuan pertaha 

nan Asia Tenggara ditanda-tangani 
di Manila, pihak resmi di Rangoon 
tidak hendak memberikan kommen 
tarnja. Tapi kalangan jg biasanja 
mengetahui di-ibu-kota Birma itu 
menjatakan pendapatnja, bhw .mes- 

dap karena politik netralnja tidak 
dana menjokong " itu, tapi dia ti- 

lak menentangnja.   membeli bekas tempat hiburan 
umum ,,Taman Chandra” didjalan 

Kedjaksan dengan harga Rp. 290. 
000,— jang dilelangkan . oleh fihak 
penjita Dr. Thio Swie Lam dan Kan 
tor Padjak daerah Tjirebon. Selan- dirono oleh para anggauta B.T.I. 

desa Margomuljo Keti. Djuwana 
telah diadakan rapat jg dihadliri 
oleh 70 orang anggauta dan dari 
instansi2 Pemerintah setempat. 
Rapat dipimpin oleh Dewan Pim 

pinan Tjabang $B.T.I. Pati, al. di- 
terangkan azas tudjuan dan per- 
djoangan B-.T.L., K.M.B., Kabinet 
dan masalah pemilihan umum. Da 
lam hal ini B-T.I. tidak mentjalon 
kan diri, hanja diandjurkan -kepada 
segenap anggauta?nja, supaja ac- 
tief dan sungguh? membantu. 
Dalam pembitjaraap, selandjutrja, 

disarankan tentang perlu dibentuk- 
nja organisasi B.T.I. karena meng- 
ingat” banjaknja  anggauta2 “didesa 

djutnja bekas tempat hiburan itu 
oleh Balaikota - akan dipergunakan 
sebagai kantor Djawatan Peke-djaan 
Umum Kotabesar Tjirebon lergkap 
dengan emplasementnja, jang kini 
masih menempel dibagian belakang 
kantor Balaikota. 

BANDJ:R DI MADJALENGKA 
Karena hudjan lebat terus mene- 

rus selama beberapa hari baru? 
ini, maka diketjamatan Radjaga- 
luh Kab. Madjalengka telah terdja 

di-suatu bentjana jg dinamai pendu 
duk bentjana ,.BAJALAH”, sehing- 

ga mefigakibatkan 35 buah rumah 
ambruk dan ratusan pohon?an tum 
bang. Korban manusia tidak terda 

nja Ranting . B.T.I. di Margomuljo Gemikian rupa, sehingga djembatan 
dengan susunan pengurusnja. sbb.: . “Tjikeruh jg menghubungkan djalan 

Radjagaluh mendapat kerusakan he 
bat. Untuk membetulkan - djemba-' 
tan jg pandjangnja lebih dari 100! 
meter ini, oleh Djawatan Pekerdjas 

dan Warto, Sec. Organisasi “dan 
Bendahara: Astro Tasman dan Mo- 
astro Soewadi, Sosial/ Ekonomi: 
Patmo Nsadjo, Penerangan/Pendi-   Kanisius di .Djl. Karanganjar. Sema Pusat sebanjak 50.000 jang meliputi 

rang. Gubernur dengan Secretariaar Semua kementerian, ketjuali Kemen- serta Bagian? Sosiay Ekonomi, Pem terian Luar Negeri dan Pertahanan. 
bel'an padi bertempat dipendopo Ka Djuga lain? pembajaran, misalnia 
bupaten. Djawatan Keselamatan Ker tundjangan ikatan dinas siswa? 

ia berkumpul dj Diwt. “Pengawas (16.000 Ta PA Sana DA S0 aan Ha 
lijke Stand. digedung perkumpulan Tium guru2 tak tetap 2.500 orang Wanita Tionghoa Kranggan Sema serta banjak lainnja lagi. Tiap kwar- 
rang. Adapun Kantor Karesidenan 'dalnja mengurus pengeluaran belan 

(16.000 orang), pensiun dan onder- 

bertempat dipav'ljun sebelah kiri Ka. 
dja pegawai, belandja barang - dan 

an Umum Madjalengka ditaksir 
akan menelan biaja sebesar Rp: 
50:000.-— # 

Sementara itu dapat dikabarkan 
ORG Dn : “. bahwa beberapa hari jl., akibat jg 

H. ABDUL HADJIS WAFAT. serupa, didaerah  ketjamatan. “ Tjis 
Pada tg. 3 Desember 1954 telah bingbin (Kab. Kuningan) telah ter- 

wafat Hadjj Abdur Hadjs jang ber djadi bandjir besar, jg mengakibat- 
umur 71 tahun, tinggal di Kp. Kuli Ikan23 buah rumah ' terendam: air 
tan 119 Semarang. Almarhum telah dan puluhan hektar sawah dan ta-: 

dikan dan Kebudajaan/Olahraga: 
Pawiro Parnawi dan Soepardi. 

  

berdjasa dalam mendirikan Gedung naman lainnja menderita kerusakan 

jg belum diorganisir, maka “rapat pat. Bersamaan dengan hudjan le-| f 
dengan telah memutuskan " Berdiri- bat tsb. kali Tjikeruh telah meluap ' 

Sec. umum-I. dan II: Sastrodirono raya -kotaketjamatap Sukahadji dan bf 

155191 

38321 

belandja modal serta lain2 sebgnjak 
Rp. 200.000.000.—. 

MANDAAT DAN SPMU JANG 
. MEMENUHI SJARAT DA- 

PAT DITUKAR. 
Gubernur Djawa Tengah meng 

umumkan, bhw segala mandaat 
dan SPMU jang sudah memenuhi 
sjarai2nja mulai tgl. 1 Desember 
dapat ditukarkan dan dibajar oleh 
Kantor Kas Negeri. Seperti psr- 
rah kita kabarkan, bahwa mulai 
tanggal 29 Nop- jl- untuk semen- 
tara waktu berhubung Kebakaran 
(Gedung Papak pembajaran2 jtu 
ditanda, Dan pengumuman terse- 
but bermaksud untuk menghindar. 
kan salah paham. demikan al. 
'bunji pengumuman tsb. 

bupaten Semarang. . 

. PENDJELASAN KETUA 
SSKDN 

Menjambung berita intervieuw 
kita dgn Ketua SSKDN Semarang 
sdr. Soetedjo berkenaan dengan 
terbakarnja Gedung Papak jg kita 
muat baru2 ini, lebih landjut sdr. 
Soetedjo mendjelaskan, bhw ter- 
slambatnja kedatangan Kepala? 
Diawatan/Bagian “ketika terdjadi 
kebakaran tsb disebabkan karena 
kurang lantjarnja perhubungan. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Rathkamp Pe- 

kodjan 19 dan. Gorkom . Bodjong 
135 dibuka hingga djam 20.00. 

  
Hasil Undian : Uang Bes ar Djakad 

229745 
376719 
203402 
64720 

262433 
22178 

249810 
131150 
400237 
83564 

279984 
212440 
209141 
175651 
195888 
144282 
244184 
147441 

dari Rp. 500,— 167044 
378131 107901 4326175 
115951 397691 1309334 
215180 542241138957 
401731 60993: 81163 
294110 105803 | 253949 
62037 348122 | 368466 

245188 190578 239880 356923 | 218217 
352352 112095 311769 209597 | 169801 
84000 366582 350325 333849 | 384363 

138736 117460 69720 37101”) 240288 
166943 376700 340602 “75761 1 254955 
168201 384969 343462 223219306983 
149863 - 64553 60705 110373 |283310 
279514 171664 44241 10792 1309260 
98034 243282 296520 317525 | 157109 

222358 335825 17047 364580 50557 
194767 158870 36592 252669 /270525 
354321 144566 405346 339930 35145 
150768 245663 125200 2162351 . 
326610 233661 375695 11346075 
291917 . 78327 20125 | 204197 
352410 - 79969 195586 |286417 
377440 159115 71523 | 307166 
271608 115754 12453 369241375172 
171515 17905 259469 90596290917 
261276 147824 166437 97935 | 379144 
45989 294299 "208913 246552 | 380637 
44475 395960 346327 241189) 203884 

187390 282643 226904216505 
299439 .41768 315951/319885 
66201 376097 211948 | 271602 
58508 331897 “84611 57408 

229995 119495 108681 ' 126507 
358199 228896 138122. 52498 
344940 136459 | 287596 
.17439 38551 1161673 
115358 2 158585 | 192306 
143707 . 645901 16082 
265214 32050 | 331906 
220316 .62143/ 363058 
270428 5 193580253151 

284207 
Ta 33 Tannos 20030 4445 | 325 13022: 

307714 245197 15405 
9. 201912 262960 

213432 47 359071 
95453 . 3604 

165146 199450 152128- 111949 235441 

Hadiah 

322561 "44168 
247263 10541 
109125 95831 
257468 219076 
69260 49118 

395222 “12565 

201754 
155549 
375140 
337902 
400873 
113024 
77057 

169654 
307244 
123280 
53542 
91006 

218889 
232298 
94961 
85736 

159816 
275733 
348550 

28204 
278191 
245169 
184005 
350411 
157376 
256932 
38796 
26960 

393515 
137833 
238493 
394536 
198516 
222952 
171137 
295200 
399008 
218112 
157150 
130668 
252179 
214569 
211633 

196913 
34170 

278990 
309938 
20332 

148346 
223401 
178357 
236979 
379372 
253240 
369162 
291387 
39642 

324997 
232964 
146796 
72154 

165908 

276009 
248737 
15428 

148252 
254675 
151994 
257200 
358852 
42421 
82348 

107206 
307959 
65892 

391603 
242913 
100505 
319475 
53606 

342105 
20319 
29159 

295741 
262142 
35865 

375078 

146805 
114279 
177759 
291154 
409636 
346582 
223664 
91733 

193094 
237287 
93302 

380965 
18965 

144301 
177133 
51377 

315489 
227503 
383458 
217826 
368009 
380152 
37188 

28986 

69281 
284683 

294877 

131321 
299887 
214900 
222183 
364317 

H0 
22570 
12206 
49115 
408281 

  

  203290 396455 117596 
39749 128605 

s 

  WTA Tar sih 

Rakjat Indonesia di Kp. Gendong . 
i Semarang. Pada zaman bergeraknjas 
Semaun dan almarhum Tiokroaming: 

ito beliau djuga actief dalam gerakan 
Serekat Islam-dan pada waktu itu 

hebat. Bandjir ini akibat meluapnja 
kali Tjidjengkiok dan Tjibaro. Se- 
lain itu djuga Kali “ Tjisanggarung 
telah meluap sehingga beberapa 
hektar sawah dan tanaman palawi- 

tjadjab sendiri penulis . beroleh 
keterangan2 jang ' menimbulkan 

.pertanjaan dalam hati penulis, 

395809 

  

mendiabat penulis dan bendahara S. 
IL. Selainnja itu pernah pula beliau 
pada zaman GG. de Koek membela 
kepentingan para djemaah hadji jg. 
hendak ke Mekka dan” diperiksa se 
tara kurang sopan oleh fihak iang 
bersangkutan. — Dalam audientenia | 
.GG de Kock, achirnja pembesar ini 
mengabulkan permohonannja Hadji 
Abdul Hadjis untuk tidak terulang' 
nia ked'adan? aras dirj para dje' 
maah hadii jagi. Djenazah almarhum 
akan dimakamkan tg. 4 Des. di Ber 
gota. 

dja jg terletak dipinggir kali itu ha 
njut. Kerugian jg sudah pasti di ke 
tahui di taksir meliputi djumlah 
Rp: 33:30 

SIARAN R.R.I. 
Semarang, 5 Desember 1954: 
Djam 07.10 Menara Bahagia: 

tian Umat Kristen: 10.30 Webster 

dio Surakarta, 11.30 Peladjaran Bek 
Isan: 12.30 Pekan datang: 13.15 Hi- 
buran Minggu siang: 14.10 Orkes 
Hawaiian Rame Dendang: 

| Tembang Sunda, 17.45 Orkes Studio 
, Djakarta: 

78760 18.15 Orkes Studio Djakarta (landju 
11948 
91428 
213622 
211998 
186668 
371618 
268835 
37149 

339468 
291201 
251836 
253903 
145095 
317185 
346325 
24102 
21467 

111403 
294031 
LING 
89385 
EAST 
43390 
18858 

119126 
324099 
364556 
361647 
23151 

395694 
21310 

367687 
251623 
409884 
177201 
380890 
363815 
132370 
14998 
57532 
49839 

387067 
367629 
291099 

125333 
| 91508 
153673 
225134 
390082 
310185 
93287 
89136 

387019 
118241 
396708 
248458. 
154921 
373486 
155451 
64929 
23410 

324214 
11612 

206355 
233482 
216480 
209288 
68886 

216391 
119126 
156487 
12302 

264359 
94569 

368444 
168350 
316153 
281983 
216072 
49767 
395909 
309331 
85542 
107517 
219098 
224556 
282465 
323982 
251623 

347650 
18475 

403369 
172361 
SA 239593 

Panola IG Surakarta, 5 Desember 1954: 
138616 126545 |: Djam 07.30 Taman Indrija: 08.15 
407907 225034. Rajuan Pemuda Pemudi: 08.45 La- 

199494 292506 
154664 285982 
214066 176840 
13293 288473 

298261. 91349 
267259 54059 
29156 229457. 

241728 337101 
53364 359190 
80512 151255 

181359 92624. 
371012 369909. 
172790230037 
218201 300733 
260607 259447 
15410 88658 

360045 287227 
211648 237711 
261045 160167 
310194 286105 
185127 356450 
215215 158554 
342360. 351725 
377840 151471 
56218 85922 

291099. 135302 
225539. 20510 
186390 - 66327 
339760 328428 
154402 184417 
345204 148330 
15850 354035 

102754 369209 
187497 - 13265 
267548 390029 

79238 
91141 

244352 
27790 

Krontjong Asli: 20.05 Albert Sand- 
ler: 20.30 Ketoprak Mataram: 21.15 
Ketoprak Mataram (landjutan): 23.30 
Tutup. 

ri Geredja: 10.00 Wajang Orang 
oleh Keluarga Studio: 13.10 Orkes 
Kenari, 13.45 Konser siang, 14.10 
Sekedar penawan lelah: 17.05 Raju- 
an Putri: 17.30 Lagu2 Krontjong: 
18.15. Ruang Kepolisian ' Negara: 
18.30 Njanjiap Sutji: 20.05 Si Mu- 
da dan Si Mudi, 20.15 Lagu2 Tiotig 
hoa modern: 20.45 Wedaran Maha- 
barata: 21.20 Gending2 Beksan: 
23.00 Tutup. : 

Jogjakarta, 5 Desember 1954: 
Djam 07.10 Musik Minggu pagi: 

07.30 Suara pagi: 08.15 Missa Sutji: 
09.15 Paduan Suara Kristen: 09.30 
Varia: Dari dan untuk Pendengar: 
10.15 Ujon2 Hadiluhung: 13.10 Ser- 
ba serbi Kesenian Daerah: 13.40 

nga Rampai: 17.00 Taman Wasita: 
17.40 Hiasan sore: 18.15 Instrumen 
talia Barat: 18.30 Njanjian Kristen: 

19.40 Kwartet Dharnoto: 20.05 Ra- 
dio dengan Masjarakat: 21.15 Dja- 
waban surat2: 21.30 Suara Malam: 
22.10 Orkes Horas: 22.45 Musik Te 
nang: 23.00 Tutup. 

Djakarta, 5 Desember 1954: 

Djam 07.10 Kwartet Sudharnoto: 
10.00 Dari Gedung Artja Seni Sun- 
da Studio Djakarta: 11.00 Mimbar 
Katholik: 12.30 Orkes Hawaiiap Pu 
tri Maluku: 18.00 Ruangan Kepan- 
duah: 18.30 Mimbar Protestan: 19.30 

Kesenian Sunda Panggugah: 20.05 
Panggung Merdeka, 21.15 Orkes 
Krontjong Irama Baru, 22.30 Tutup.     (Bersambung) hn das amnn | 

“pers. Dari pada, kenjataan 

07.25 Disco Varia: 08.10 Tri Ira- 
ma: 08.30 Orkes Melaju Kenangan, |. 
09.00 Suara Bersama: 09.30 Kebak-: 

Booth (Tenor): 10.45 Gamelan Stu- - 

17.00 

18.00 Tjahaja Kemala, 

tan): 18.30 Peladjaran Njanji: 19.30 .I| 

gu-lagu Waltz: 09.00 Kebaktian da- YA 

Sedjenak Irama Samba: 13.45 Bu-! 

  

| Para penindjau di Rangoon 

tidak terang-terangan ' menentang, 

an 

MEN 

    

   

TJATUR 
|NDONESIA 

  

    
   

           

     
   

elalaian Ketjil Bisa 

A ditirto 

mengerti apa gerangan sebabnja 
mengapa Pertjaba ini jang kedu- 
dukannja diwilajah Djawa-Barat, 
belum menggabungkan diri kepa- 
da Pertjadjab, tetapi Pertjadjab 
sudah memperlihatkan garis2-nja :: 
jang tegas, bahwa ia menudju '! 
penggabungan dri kepada  Per- | 
tjasi, dengan niat hendak me- 
nguatkan kedudukan Pertjasi dan 
memberikan bantuan untuk ke- 
madjuannja. Dari pengurus Per- 

mengapa dari pihak pengurus Per 
tjasi belum ada-usaha2 mendekati 
Pentjadjab (Apa Surabaja, Medan 
dil. djuga sudah? — Red.) me- 
ngingat berdirinja Pertjadjab dan 
kegiatan2-nja tidaklah d rahasia- 
kan, bahkan sering2 disebut dlm. 

ini 

(dapatlah kita ambil kesimpulan, 

'Banjak pemimpin politik Birma | 

Tiongkok 

"Nu sepaham dengan Perdana” 

kipun Birma tidak mau menjertai. 

ber- Pertahanan 
pendapat, bahwa ada artinja Birma usulkan, dan kini djuga tidak mung 

DALAM TULISAN ,,Tjambuk dari Singapura” oleh saudara 
dimadjalah ,,Aneka” . bati: 

pertjaja bahwa dijago-djago tjatur Indones'a masih ' lebih 
jang belum tampil kemuka dimedan-besar tjatur Indonesia 

pada sebanjak nama-nama jang telah kita kenal dari beberapa 
a besar-besar. Bandung sengadja tidak kita sebut karena belum 
bung, ba'k kepada Perfjadjab (Persatuan Tjatur Djawa-Barat) 

in Pertjasi. Agar diketahui umum perkumpulan2 tjatur dalam 
andung gabung dalam sebuah ikatan jang diberi 

MAS NU MA RL AK Tn 

Cbawatir Dao Tjuriga Thd KKT— 

aa KEK # DOD KD 4 
4 id 

  

— U NU — 

seperti dilakukan India, ketika te- 
tangganja Pakistan dan  Muang 
Thai mendjadi anggota  persetudju- 
an itu. Perbedaan politik dari Bir- 
ma dan India dalam soal ini diang 
gap orang sebagai akibat dari ke- 
njataan, bahwa Birma ' mempunjai 
batas jg lemah dengan Tiongkok, 
sedang India masih mempunjai pe- 
gunungan Himalaya sebagai tapal 
batasnja. 

Ketika Perdana Menteri RRT, 
Chou En Lai, mengundjungi Ra- 
ngoon bulan Juni jg lalu, U Nu ti 
dak mau menjertainja untuk terang 
terangan ' menghukum — Organisasi 

Asia Tenggara jg di- 

kin-ia akan berbuat begitu. 

Pertjasi Ku- 
rang Aktif? 
Melemahkan Semangat 

tgl. 20-11-54 al. kita batja: 

nama 

kurang operatif, serta kurang 
exnansief”. P 5 
Dengan setjara djudjur kita” ha- 

rus mengatakan, bila keadaan? itu 
benar djeritan2 seperti dari Pertja- 

dalam perdjalanan 
a tanggal 1 Desember 1 

  

|tiran, tjurga dan 
$ ' Sikap orang Birma 

5 kok harus menundjukkan ketulu |' 

U Nu Sefaham!|/Dga:Nebru Harus'Ada "Daerah Damai” | 
—Soal Kewarganegaraan Rangkep  Golon 

Djuga Akan Dirundingkan! 
BE DANA i MENTARI BI RMA, U Nu, Lg peta 

ngi Republik Rakjat Tiongkok. Kedatangannja adalah pa Desember 
Kan aanja ini tidaklah para doxikal sebagaimana lah'rnja, sebab Birma, ' mes 
keras membasmi kaum komunis jang memberontak selama tudjuh tahun jang lalu 
bi dia mempunjai hubungan persahabatan dengan neger'-negeri dari 
Dan lagi Birmalah negeri jang mula2 mengakui Republik Rakjat Tiongkok, dan ia meneruskan hu 

dengan Peking, sebagai sebagian dari politik ke netralannja dalam urusan luar ne 

untuk mengundju- 
54 di, Peking. 

apan bertindak 
negerinja, ta- 

rakjat lainnja. demokrasi 

“Tjuriga, Bimbang, Chawa- 
tir terhadap RRT. 

Perasaan” “ Birma terhadap 
R.R.T, adalah tjampuran kekua- 

ebimbangan. 
ialah Tiong- 

sannja hendak" melaksanakan li- 
ma dasar jang d'setudjui oleh 
Chou En-lai di New Delhi dan 
kemudian di Rangoon, 

Jang paling diperhatikan oleh 
Birma jalah dasar jang ketiga ja 
itu ,,tidak . mentjampuri urusan 
dalam negeri masing2”. Sebab ka 
bar terus-menerus datang di Ran- 
goon, bahwa orang2 Tionghoa di 
Yunnan memberi bantuan kepa- 
da kaum kommunis Birma dan 
suku Katjin iang menentang pe- 
merintah, jang” “ menuntut 'supaja 
mereka mempunjai negara terpi- 
sah ditimur Jaut Birma. 

Pemberontakan , kaum. kommu- 
nis, jang bergandengan dengan 
pemberontakan suku Karen dan 
pengatjauan jang dilakukan pasu 
kan2 Kuomntang, telah banjak 
menjusahkan Birma selama ta- 
hun2 pertama dari kemerdekaan- 
nia, dan sangat merintangi pelak- 
sanaan program. pembangunan- 
nia. Operasi untuk membasmi ge 
rakan mereka sebag'annja berha- 
sil, tapi , 'gerombolan-serombolan 
jang terpentjar masih selalu me- 
ngatjaukan Birma Tengah dan 
daerah perbatasan dengan Yun- 
nan. Birma mengambil keputusan 
akan  memberantasnja, dan me- 
nganggap, bahwa - bantuan dar' 
luar “kepada gercmbolan2 ini 
langsung mengantjam  kedaula- 
tannja. 

Sewaktu Chou En Lai mengundju 
ngi Rangoon, U Nu melahirkan ke 

kuatirannja dalam hal ini, dan mung 
bahwa ia akan berbitjara lagi 

tentang soal ini di Peking, sebab 

hubungan baik antara kedua negeri 
tsb. harus dipelihara seterusnja. 
Mendjawab: pertanjaan, apakah jg 

akan diperbintjangkannja di Peking, 
U Nu hanja mengatakan, bahwa kun 
djungannja terutama bersifat kundju 
ngan good-will, dan meskipun ia ber 
bitjara tentang soal jang mengenai 

kepentingan umum tapi ia sendiri 
tidak akan memulai pembitjaraan 
itu. 

kin 

Soal golongan Tionghoa. 
Setelah bertemu di Rangoon, 

dikabarkan. bahwa. U Nu dan 
Chou En-Lai telah memperbin- 
tjangkan "masalah kebangsaan 
kembar dari Tionghoa perantau- 
an. Kabar ini dibantah keras 
oleh bihak resmi di Rancoon, 
dan.U Nu mengatakan bahwa ia 
tidak pernah memperbintjangkan 
soal ini dengan Pandt Nehru, jg. 
singgah diibu-kota Birma dalam 
perdjalanan ke Peking. 

Di Bir ada kira2 300.000 

    ba itu harus perlu diperhatikan 
oleh Pertjasi. Mungkin Pertjasi ku-' 
rang tenaga, apa lagi tenaga dalam ' 
penerangannja. Perkumpulan? ig be: 
lum menggabungkan “kepada Pertia : 
si. kami anggap seperti ,.anak jg ke" 
hilangan  djalan”' untuk kembali 
atau menudju kepada orang tuanja. 
Pertjasi sebagai orang tua sudah se 
wadjarnja memberi djalan, berikan 
lah surat atau adjakan untuk meng 
gabung. Kalau tidak ada kabarnja 
berarti ,,anak” itu ,,mursal” dan 
Pertjasi sebagai orang tua tidak sa 
lah. Kalau Pertjasi belum pernah 
mengirim surat adjakan, bisa diang 
gap seperti menganak-tirikan.” Su- 
rat jg tidak pernah dibalas: bisa me 
lemahkan semangat kedua belah pi 
hak. Karena itu djanganlah disini 
terselip perasaan   Pertjasi : bahwa perkembangan . 

R A DI Oo 'kurang aktif, kurang intensif dan 

No. 14 ,,1000 DJANDJI” 
(Thio Oei Siang, Pekalongan) 

    
Djawaban jang betul 

Surat2 dengan diberi tanda 
Suara Merdeka” di Semarang dan 

- Djawaban “Probl. No. 11 (Pedih 
Ketjewa — W. Hoek): 1. Kds — 
b6 (Kuntji-zetnja) — Mh3 — e6 2. 
Kb6 — c8 mat. 

Djawaban jang betul kami terima 
dari: SEMARANG: AA. Njaman 
(15), Soetahir- (14), Soetandar (13), 
H.I. Soewito (4), Achmad Noer “4, 
R. Soebardjo (2), Sarsono M.S. (10), 
Njoo Kok Lam (6), R.M. Soekarno 
(10), Anis (8), R.S: Padmodipoero 

' (10), Moch. Hadi (10), Ign. Sisworo 
(4, Harsojo (6), Sutrisno (2). A.Z. 

“Iksan '(4), Djadmiko . (2), Moesai 
(2), BOJOLALI: Sukardjo (18), Sri- 
widagdo (4), KUTOARDJO: S. No 
topawiro (2), BREBES: Hadisumar 
to (11), JOGJA: Djoko Wadono (4), 
F. Abd. Ganie (12), Mudjaddid Ha 
siam (6), PURWODADI:  Toemi- 
djan Tirtosumarto (2), TIILATJAP: 
R. Somodjatmiko (4), PURBOLING 
GO: R. Surono (4), WIROSARI: S. 
Adisabroto (12), KENDAL: M. Ha 
didarsono (6), PURWOREDJO: R. 
Ristanto (11), K. Hardjoprawiro (6), 
SALATIGA: R. Koesnijo (10), S. 
Soehardjo (12), SRAGEN: R. Sar- 

,wWono (4), KARTASURA: E.S. Ha 
diwasono (12), TJIREBON: Rd, 
Moh. Saleh (11), Masduki (17), TA 

    

Putih djalan dulu dan menang dalam 
diberi nilai 2. 

»tjatur” dialamatkan 
ditunggu selambat2nja 

an, demi untuk kepentingan tjatur 
adjaklah siapa jg ingin madju. 

Bukan gedung, bukan mo- 
bil jang kuminta. 
Kata orang, aku berdjoang 
untuk hidup. 

Tapi apa daja aku kini tak 
kuasa melawan keadaan. 
Aku tergelintjir atau dja- 
tuh dalam djurang ,,1000 
djandji”? 

Begitulah  djeritan radja 
hitam. 

Letak buah tjatur: 

Putih: Ra6, Mh4, Ka7, 
pion c2, d2 (5 buah) 

Hitam: Rd5, pion a3, d4 
(3 buah). 

beberapa zet. Tjoba terangkan. 

kepada Harian 
tgl. 13 Des. '54. 

WANGMANGU: Kadarisman (10), 
PEMALANG: Tjioe Sioe Kie 2), 
KLATEN: Hadi Muchtarom 2D, 
BATANG: Lim Pitt Giam (@, GU 
BUG: Soenarto (11), BLORA: Tjhie 
Eng Siang (6), PEKALONGAN : 
Thio Oei Siang (9), Tjioe Sioe Teck 
1), PARAKAN: Tjan  Khing 
Tjiauw (14), MAGELANG: M. So- 
srowigoeno (18), R. Soerosewoko 
(13), Goenadhi (16), Sunardi (22), 
S.B. Rahardjo (12), D. Soedhirman 
(0), R. Soeripto (4), SOLO:-S, Sse- 
wito (8), Srijoso (4), Soekarno Nino 
(14), SOLO : Kasdiopranoto, (Beko 
nang (10), . Widodo (10). Djaelani 
Martowidagdo (6), Halim Husein (8), 
Walujo (8), Sumarto (4), Soetojo (4), 
Whisnu Barata (4), Djokobudiardjo 
2 Djokowasito (2), Miek Sugimin 

Siapa menerima hadiah: ' Dalam 
minggu ini kami sampaikan hadiah 
lewat pos kepada 
1. Sdr. Sukardjo, d/4 S. Sastrewidjo 
Jo, Banaran 204 di Bojolali (nilai 18 
hingga no. 11 kami hapuskan) 
2. Sdr. M, Sosrowigoeno, Djambon 
no. 10 Magelang (nilai 18 hingga 
n0. 11 kami hapuskan) 
.Kami utjapkar selamat, 

prestige-prestige-!! 

orang Tionghoa, dan kebanjakan 
dari mereka tidak mempunjai 
pendirian -“po'tik jang tertentu. 
Pada masa ini penjokong Kuo- 
mintang Jebih banjak daripada 
penjokong Kuntjantang: perban- 
dingannja sebagai dua dan satu. 

Di Rangoon faham RRT 
kuasa. 

Tapi dikabarkan, “bahwa penga- 
ruh komunis bertambah besar, ter- 
utama di Rangoon. Mereka mengua 

sai sebagian besar bank2 kepunjaan 
Tionghoa, dan mudah memberikan 
pindjaman bila jg memindjam mau 
mengikuti instruksi partai, dan me 
ngirimkan “anak-anaknja kesekolah 
mereka. 

Tapi golongan Tionghoa disini ti 
dak merupakan antjaman besar ba 

gi Birma, tidak seperti di Muang 
Thai, Malaya dan” Indonesia, Sela- 
ma di Tiongkok U Nu akan mem 
-peladjari rantjangan ekonomi dan 
sosial “Tiongkok - dengan ' maksud 

'lakan .menjontohnja- dalam memper 
baiki program ' pembangunan 
perkembangan Birma. 

Djuga U Nu akan mentjoba me- 
'ngandjurkan pembesar2. Tiongkok 
akan. membeli lebih banjak berasnia 

|dalam satu. peluasan  persetudjuan 
. dagang tiga tahun jang lalu ditanda 
f-tangani oleh kedua negeri itu bu 
lan April jang lalu. 

Mungkin pula. akan dibitjarakan 
nja kemungkinan Tiongkok mengi- 
rimkan technisi dan ahli-ahlinja ke 
Birma. Dalam -perdjalanannja me- 
nudju Peking, U Nu telah menemri 
Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam 
itu. 

Tidak lama sesudah ja kembali 
di Rangoon nanti, Perdana Menteri 
Birma itu akan menghadiri konpe- 
rensi Negeri2 Kolombo, dimans ia 
dengan Nehru, akan melaporkan ke 
pada pemimpin-pemimpin Pakistan, 
Sailan dan Indonesia tentang sikap 
Tiongkok dan Vietnam terhadap 
Konferensi Afro-Asia jang jakan di- 
adakan pada awal tahu, depan di 
Indonesia. Demikian Reuter dari 
Rangoon. 

dan   

  

UNTUK GEREDIA KRISTEN 
TIONG HWA 

Pada tanggal 2 sampai dengan 4 
Desember 1954 bertempat . dihala- 
man S.R. Kristen djalan Solo 111 
oleh . Chi Tuh. Chiao Fu Nu Hui 
(Perkumpulan 
Kristen) di Salatiga diselenggarakan 
pasar derma (fancy fair) jang hasit- 
nja akan dipergunakan untuk pem- 
bikinan Geredia Kristen Tions Hwa 
di. Salatiga. Ketiuali berbagsi Sagai 
attraksi djuga diadakan rupa? per- 
mainan jang sifatnja untuk menghi 
bur anak2, serta pameran keradjinar 
tangan dan seni-portret. 

Untuk pembangunan Geredja itu 

kabarnja dibutuhkan uang Rp. 209, 
000,—. Pasar derma itu adalah sa- 
lah satu usaha panitya jang didja- 
lankan. 

HARGA EMAS. 
Chusus ,,Suara Merdeka”, 

Semarang, 3 Desember '54: 
24 karat. djual ...... Rp. 50.25 
: beli inai Rp. 49,75 
22 karat:  Ijual ...... Rp. 46.— 

beli ...... Rp. 44.50 

gan “Tionghoal|l 

@Djadi kekalahannja dari 

  

Apa Jg Dibawa U Nu Ke Peking? 
  

  

   GRL 
SAN an an hlooooo, kok sudah 
ada jang ngganti nama ,,Ge- 
dung Papak” djadi ,,GEDUNG 
WAK Tn     
  

Sport 
TIDAK ADA PERTANDING- 

AN KOMPETISI. 
Pekan minggu ini tidak diadakan 

pertandingan2 sepakbola kompeusi 
PSIS. Harap umum mengetahuinja. 

Sabtu sore jad. diadakan pertan- 
dngan triendly-game antara TCS 

1 — PORIS TI di Stadion: : 
KES. DJERMAN DJUARA DU- 

NIA KALAH" 3—1 DARI 
INGGERIS. 1 

Menurut siaran radio BBC, da- 
lam pertandingan sepakbola inter- 
nasional di Wembley Stadium ha- 
ri Rabu jbl, kes. Djerman, djuara 
JYunia, telah menderita kekalahan 
.agi. Kali ini kzs. Inggeris berhasil 
menggulingkan Djerman dengan 
3—4. Sebagaimana diketahui be- 
oerapa bulan sesudah tournament 
kedjuaraan dun-a di Swiss, Djer- 
man. telah dikalahkan oleh Belgia 
dgn 2—0, dan kemudian sesudah 
du fa kalah darj Perantjis 1—3, 

Ingeris 
adalah jg ke-3 kaLnja dlm waktu 
3 bulan,sesudah Djerman mendja- 
di djuara dunia. e 

POTGIETER - MUNGKIN 
AKAN DESAK KEDUDU- 

KAN MARCIANO. 
Di Afrika Selatan kini muntjul 

seorang djago tindju jg mungkin 
akan dapat mendesak kedudukan 
Rocky Marciano sebagai djuara 
kelas berat, demikian dinjatakan 
dalam ,,World Sport.” 

Djago tindju itu bukannja pe- 
tindju biasa, dan ja bernama 
Ewart Potgieter asal seorang pe- 
tani. 
KES. AIK MENGALAHKAN 
KES. SAIGON SELECTION 

A.F.P. mengabarkan dari Sa!- 
gon, bahwa kesebelasan AIK dari 
Swedia telah memperoleh keme- 
nangan '7—2 dari kesebelasan 
Saigon Selection dalam pertandi- 
ngan jang diadakan kemaren ma- 
lam di Saigon. Kedudukan diwak 
tu istirahat 5—2. Dua goal ter- 
achir dari AIK dibuat dalam 
menit2 terachir. Dengan kemena 
ngan itu kesebelasan AIK berha 
sil menangkan” 2 pertandingan 
dan seri satu kali selama berada 
di Saigon. 
KEDJUARAAN PING PONG 
UTK SELURUH ASIA DI 

SINGAPURA, 
Pada tanggaj 11 s/d 19 Desem- 

ber 1954 akan dilangsungkan pe- 
rebutan kedjuaraan Ping Pong un-   tuk seluruh Asia di S.ngapura. 
Dari wk. pimpinan Ping Pong Ta 
Chung Sze Semarang d.dapat ke- 

| terangan, bhw dari Semarang te- 
lah dipilih 3 orang pemain untuk 
mewakili regu Indonesia dlm per- 
tandingan tersebut, setelah djada- 
kan seleksi oleh PPSI di Diakarta 
aru2 in'. Jang telah dipilih seba- 

ori waki'nia Indonesia jalah sdr. 
1“ m' Noa ' Soen (Sms), Kwee 
To? Ho (Djakarta) The Tong 
Vin (Sms.) dan Lie Tjien Hock 
(Sms). Ketiga pemain terssbut 
olalah anggauta Ta Chung Sze 
Semarang. 

  

Asmaun. 
Akan Diusahakan Ru- 
piah - Financieering 
Mengenai Paberik 

Gula Jogja 
BERHUBUNG dengan adanja 

keterangan dari pihak jg rupanja 
buta huruf dalam finesses dari 
perkembangan sekifar pabrik gula 
untuk Daerah Istimewa Djokja- 
karta dalam sebagian pers, oleh 
Mr. Asmaun Pn penjesa- 
lannja, bahwa keterangan tsb. 
kurang menggambarkan keadaan 
iang sebenarnja sehingga menim- 
bulkan kesan2 jg bukan2 menge- 
naji dirinja. Ditegaskan oleh Mr. 
Asmaun, bahwa pada waktu pa- 
brik, itu dib'tjarakan dalam De- 
wan Moneter, ternjata bahwa 
rupiah-financiering dari projek 
tsb.. belum “diselenggarakan oleh 
pihak pengusaha. 

Djadi timbullah kesulitan bagai- 
manakah . financiering. tsb. dalam 
rupiah untuk didjadikan. modal- 
kerdja dan sebagainja dapat disele 
Saikan. i 

Kementerian Pertanian tidak mem 
punjai pos dalam anggaran belandja 
nja untuk membeajai projek ini. 
Agar supaja projek paberik gula 
ini jg pada azasnja disetudjui oleh 
Dewan Moneter untuk didatangkan 

Wanita. Tiong Hw:? dari luar negeri melalvi  kredit2 jg 
telah ditawarkan oleh. luar negeri, 
dapat dilaksanakan terus, oleh Mr. 
Asmaun telah dinjatakan kesediaan 
nja untuk memberi bantuannja se- 
penuhnja, dan mentjari suatu mo- 
dus sehingga rupiah financiering ti 
dak akan merupakan suatu hala- 
ngan untuk mendirikan paberik itu. 

Achirnja- diterangkan oleh Mr. 
Asmaun, bahwa kini olehnja telah 
didapati suatu kemungkina, rupiah 
financiering dari kredit jig. ditawar- 
kan oleh Tjekoslowakia dan Djer- 
man' Timur hal mana telah dua 
minggu jg lalu disampaikan kepada 

epala Daerah Istimewa Djokja- 
karta untuk dipergunaka,  seperlu- 
ja. Dengan itu bantuannja agar pa 
berik gula tsb. jg djustru sedjak se 
mula disetudjuinja segera dapat di 
dirikan, dapat dianggap sudah sele 
sai, demikian keteranga, Mr, As- 
maun, (Antara), 
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Kemis pagi jbl. P.M. Ali Sastroamidjojo melakukan 
Tampak pada gambar P.M. sedang mengambil semen untuk memasang 

DL Ma Datu ini. : 

  

   

    

   
   
   

    

34 sa 

pe letakan batu 
perluasan Kebun Binatang Semarang. 

— (NAPPHO). 

  

AS Titan 
Djandji Kuomintang 

Spj Djangan Lakukan Serangan2 ,Pro- 
vokatip Thd RRT—Inggeris Peringat- 

kan : »Djangan Terburu Nafsu Di 
selatan 

| AMERIKA AKAN mendesak, supaja Kwom'ntang berrjandji 
tidak akan melakukan serangan2 jang provokatif terhadap RRT 
berdasarkan Perdjandjian Keamanan Amerika Serikat—Formosa jg 
tak lama lagi akan ditanda-tangani, dem'kian sumber2 jang mer 
tahui di Washington mengatakan pada hari Kamis. D'kabarkan 
selandjutnja, bahwa Amerika Serikat mengharapkan akan dapat 
memperoleh djandji sematjam itu dalam membuat ketentuan? pe- 
laksanaan perdjandjian tersebut, jang menurut menteri Juar negeri 
John Foster Dulles akan ditentukan lebih landjut kalau perdjan- 
djian keamanan bersama itu telah mulai berlaku. (Antara). 

Dalam pada itu seorang djurubi- 
tjara kementerian luar negeri Ing- 

gris hari Kemis memberikan komen 
tar terhadap pakt pertahanan jang, 

Amerika Serikat | 
dan pemerintahan Chiang Kai Shek, 
diadakan antara 

dan didesaknja supaja segala pihak 
jang bersangkutan djangan sampai 
terburu nafsu. Djurubitjara ini me- 
nerangkan bahwa politik jang didja- 
lankan Inggris terhadap pulau? jang 
terletak diselat Taiwar ialah supaja 
segala pihak jg. bersangkutan meng- 

insjafi, betapa besar bahaja jang di- 

timbulkan oleh pertempuran?2. Se- 
perti diketahui, perdjandjian perta-| 
hanan A.S—Kuominatng tadi meli- 
puti pulau Taiwas dan kepulauan 
Penghu (Pescadores), tetapi tidak se 
tjara otomatis meliputi pulau? ke- 
tjil lainnja jang terletak di selat 

  

Usahakan?, 

Taiwan” 
ta 

  

Taiwan, misalnja Ouemoy dan Ta- 
chen. 2 

Peringatan resmi kepada 
RRT. 

(djurub tjara jang terpandai 

djam dan 

Tea PON Da ar Tea egaN DIAN TS UAN PENA Dekan MA 
Aa na N Pa LEK YES 

    

Pi 
s 

lemoriam': Andrej,  Vishinsky   |Ahli Hukum Jang 

Rapi 
DENGAN MENINGGALNJA 

| Andrei Vishinsky hari Senin tang 
gal 22 November jang baru lalu, 
Sovjet-Uni kehilangan seorang 

sela- 
ma tahun2 sehabis Perang Dunia 
kedua ini, seorang djago digelang 
gang diplomat.k - dan ahli pidato 
jang termahir. Selama tahun2 be 
lakangan ini Vishinsky wakil uta 
ma dari Sovjet-Uni pada Perseri- 
katan Bangsa-bangsa, jang kepa- 
sihan lidahnja menarik perhatian 
orang banjak. Otaknja jang  ta- 

(dan 'analistis telah dapat 
mendjadikannja seorang tokoh: 
politik jang paling tjakap dan 
berpengaruh. Dalam perang di- 
ngin antara T'mur dan Barat ia 
telah memperlihatkan kedjagoan 
dan ketangkasannja. 1 

Sifat Vishinsky selalu mendja- 
.di teka-teki bagi ' orang-orang ig 
didekatnja. Satu waktu ja akan 
berhati tegar dan tidak mengenal 
kasihan, tapi ada pula waktunja 
ia sangat ramah dan menarik 

Lhati, .Ia seorang komunis dari 
udjung rambutnja sampai ke- 
empu kakinja, tapi dilihat Jahir- 
nja ja hampir serupa dng seorang 
Industrialis. '3 Pa , 

003 Tegar dan rumah. 
Vishinsky seorang pemimpin jang 

Brilliant Dan Diplomat Ulung Keturunan Polandia — Ko: munis Tulen Dari Rambut Sampai Djari Kakinja 4 Pandai' Berkelakar Tapi Dapat Djuga Tadjum Dalam “Pembitjaraannja —-'Rambutnja Selalu Tersisir 3 -—- Tampangnja Mirip Seordng Industrialis 
nja jang dua tiga menit jg lalu 
ditegurnja dengan kemarahan. 

Pengarang kitab2 hukum. 
Meskipun ia pandai berbitjara da 

lam enam bahasa asing — termasuk 

pidato dlm. bahasa Rusia. Vishinsky 
telah menulis buku jang tebal | 
tentang kode hukum jang bernama 
"Hukum Negara Sovjet” dan 
njak lagi buku tentang teori dan! 
(praktek dari hukum - kriminil,  si- 
pil dan politik. 1 

Ia djuga telah menulis buku "Po! 
kok-pokok sedjarah Kommunisme”, | 
"Organisasi Negara Sovjet” dan 
”Marx tentang masalah Hukun 
dan Negara”, 
Menurut kabarnja, isteri Vishinsky 

jang dikawininja selagi muda, Kapi 
tolina Isodorovna, adalah - seorang 
guru dari Baku. Dia selalu mengi- 
kuti suaminja keluar negeri, dan 
pandai bergaul. Mereka telah mem! 
punjai seorang anak perempuan, Zi 
naida, jang telah mendjadi ahli hu- 
kum seperti bapaknja, dan bekerdja 
selaku lektor pada Universitet Mos' 
kow. 

Andrei Yanuarievich Vishinsky Ia) 
hir di Odessa di th, 1883. Tentang 
tanggal orang tidak tahu pasti. Ada'   mempunjai gensi (prestige), seorang" 

ahli hukum jang selalu berkatja-ma- 
la mengenakan pakaian jang selalu 

| bagus potongannja dan pantas diba 
dannja jang lebar. Rambutnja jang 
putih selalu disegarnja rapi, dan ku 
sut hanja dalam perdebatan sengit 
— dan kumisnja senantiasa dipotong 
rapi. Dibelakang keningnja jang Ia 
pang itu terletak otak kelas satu jg. 
dapat menjusun sistem hukum di So 
vjet Rusia. Dan otak inilah pula ig. 
melantjarkap serangan-serangan jang 
hebat terhadap para terdakwa dim. 
pembersihan besar dari tahun 1936   Djurubitjara kementerian luar ne- 

geri Inggris mengumumkan kemudi- 
an, bahwa pemerintah Inggris telah 
menjatakan kechawatirannja: kepada 
kuasa usaha RRT di London, me- | 
ngenai insiden2 jang makin lama 
makin sering terdjadi sekitar pulau? 
dekat pantai Tiongkok -darat, di se- 
lat Taiwan. Bertalian dengan itu ma 
ka pemerintah Inggris mendesak su- 
paja RRT menghindarkan segala 
tindakan jang tergesa-gesa jang 
mungkin dapat menimbulkan keada 
an jang berbahaja. 

Pemberitahuan kepada kuasa usa- 
ha RRT di Inggris ini dilakukan 
dalam sebuah pertemuan jang ter- 

-Idiadi ,,achir2 ini” digedung kemen- 
terjan luar negeri-di London. Sum- 
ber2 resmi di London mengatakan 
bahwa reaksi pihak RRT terhadap 
peringatan dari pihak Inggris ini te- 
lah memperlemah harapan bahwa 

f IRRT akan tjondong kearah mo-   

  

PEMERINTAH Hialia tiap ta- 

derasi. (Antara). 

Istana Radja2 |     hun mengeluarkan b'aja sedjum- 
lah. 200.000.000 lire untuk men 
dirikan gedung2 sekolah rakjat. 

Menurut angka2 resmi, kini di 
Italia satu ruangan kelas sadja 
memakan ongkos 4.000.000 lire. 
Karena Itala dewasa ini kekura- 
ngan 70.000 ruangan kelas, maka 
menurut perhitungan “ahli statis- 
tik, masalah kekurangan sekolah: 
ini 1400 tahun lagi baru dapat 
dipetjahkan oleh Italia...... 

DALAM BERITA ,,Worid 
Snpaka: ng eng, apek untuk 
merajakan harj u unnja ig 
ke-80, Ernie Old dari' Austrai 
telah melangsungkakn rentjananja 
untuk bersepeda selama 80 hari 
dan setiap harinja menempuh 
djarak 80 mil...... 

“Tapi pada hari ke-70 seorang 
motoris jang mengikutinja, harus 
memberikan pertolongan kepada- 
nja. Ja kemudian harus diangkut 
kerumah sakit karena patah: tu- 
langnja dan mendapat luka pada 
badannja. Tapi begitu ja baik: : : 

Ih |i'a kestana tadj sesudah ia menjer kembali dan keluar dari ru 
sakit ia meneruskan pekerdjaan- 
nja. Pada hari pertama - keluar 

Assyria Dan 3 
Patung Firaun 

Diketemukan Di Irak 
Utara 

.DISALAH SATU TEMPAT di 
rag Wara telah diketemukan se- 
buah istana dari radja2 Assyra 
dan 3 buah vatung f.Praun2 Mesir. 
Demikianlah keterangan Dr. Naji 
AS., seorarr anggoa Akademi 
Irag dan direktur-djenderaj djawa- 
tan purbakala neger, tadi kepada 
wartawan AFP pada malam Ka- 
mis jl. Tulisan2 cuneiform (tuli- 
san berbentuk seperti paku) jang 
terdapat dim istana tadi menun- 
djukkan bahwa istana ini adalah 
kepunjaan Radja Ashurbanipal, 
jang h'dup kira2 626 tahun sebe- 
lum Masehi. 2 

Menurut dugaan, ker'ga patung ra 

banipal, atau mungkin dibawa ajah 

bu ke Mesir.   
dari rumah sakit ia menempuh 
djarak 100 ml. Achirnja Ernie 
dapat djuga menjelesaikan rentja 
nanja dan dalam 80 hari ia 
nempuh djarak 6.700 mil. 

MAGNOR, sebuah kota ketjil 
di Norwegia Timur, tiap minggu 
diserbu oleh orang2 jang datang: 
dari seberang tapal batas dengan 
Swed.a. Sebabnja: margarine di 
Norweg'a lebih murah Narena 
perusahaannja - mendapat subsidi 
dari pemer'ntah. 

ma dan patung2 iadi  dikeremukan 
waktu orang sedang membuat djalan 
raja jang menudju ke Irbil. Untuk 
keperluan ini perlu digali sebuah bu 
kit ketjil, jang.oleh penduduk disana 
disebut ,,Bukit Nabi Jomah”. Tapi 
sebelum pekerdjaan menggali ini di 
mulai, terlebih dahulu dilakukan pe 
njelidikan oleh departemen purbaka 
la Irag. Hasilnja islah diketemukan 
nja istana tadi, dklalam bukit (ter 
timbun). Ketiga patung tadj dikete 
mukan dalam salah satu pintu ma 

Minggu jang lalu, 40,000 orang (suk ke'stana. Patung? ini sebagian 
Irusak: dibawah artja2 ini ada tuli 
sen2. hieroglyf. tetapi belum lagi di 
ketahui apa bunjinja. (Antara). 

rinja 200. ton margarine 
Swedia telah mengangkut kenege- 

FN 
Magnor. , 

   

  

ADA KABAR ' jang masih ruwet: 

pembatja. Dulu pernah dikabarkan, 
bahwa pemuka Kuomintang. Tjong 

Hoen Nji, jang telah diusir dari Re- 
publik Indonesia sudah meninggal- 

kan negeri kita. Tapi berita dari Ma 
kasar menjatakan, bahwa pada hari 
Selasa kepala djwt. reserse pusat, 
Sosrodanukusumo, telah datang di- 
kota itu untuk melakukan pemerik- 
saan terhadap seorang Tionghoa 
Kuominang” Brigade ,,Lereng 
Tjinta”, itu pasukan grombolan jg. 

mengganggu keamana di Sulawesi 

Selatan kini boleh dikata sudah 
lumpuh. Sebab pasukan Kadir Jas- 
sin jang menjerah tanggal 29 No- 

pember adalah tulang punggung ge- 

rombolan ini. Pimpinan pusat »Bri- 

gade Lereng Tjinta” ada ditangan 

Bahar Mataliu — Masih ada berita 
lagi dari Makasar. Tapi sekarang 

tak begitu serem. 2000 Penduduk 
Indonesa jg. akan dipulangkan dari 

'jang subur Kalangkangar (Toli2 4 
Sulawesi Selatan). Kebanjakan orang 
orang tadi berasal dari Sangir Ta- 
laud.— Bitjara soal2 pemulihan ke- 
.amanan hari Rebo 5 orang anggau- 
ta DPRDS Djawa Barat telah me- 
njatakan berkeberatan, bila dilaku- 

kan keamanan di Djawa Barat. Me 
reka berpendapat, bahwa diterima- 
nja Nota Keamanan akan makin 
membesarkan kekatjauan disana — 
Gara2 ingin hidup mewah, suami- 
isteri Sukarno — Jusmini oleh ha- 
kim Surabaja hari Rebo telah di- 

gandjar hukuman: Sukarno 24 ta- 
hun dan isterinja 1 tahu, pendjara. 
Mereka  dipersalahkan - melakukan 
pemalsuan poswissel sebanjak 18 

buah. dengan harga Rp, 4.800,—. 
Perlu diketahui bahwa Sukarno tadi 
adalah pegawai kantor pos besar Su 
rabaja — Masih ada lagi kabar da- 
ri Surabaja, “tapi ini bukan kabar 

'orang ditangkap. - Melainkan kabar 
orang jang, mogok. Bukan. mogok 
bekerdja, tapi mogok emoh makan   

Pilipina kabarnja akan diberi tanah selama 7 hari, Jang melakukan pe- 

  

ija2 Mesir tadi adalah hasil penak |ada kesan seolah-olah 
lukan keradjaan Mesir oleh “Ashur | tugu tsb. hanja berarti 

sampai 1938, dengan  dalil-dalilnja 
jang kuat. 

. Mereka jang pernah bertjakap- 
tjakap dengan dia, akan mengata 
kan, bahwa Vishinsky adalah 
seorang teman jang ramah dan 
menjenangkan didalam sesuatu 
resepsi, karena tahu 
dan bertjerita jang menggelikan 
hati. Tapi dalam perdebatan pada 
sidang Perserikatan Bangsa-Bang- 
sa ia sekonjong-konjong akan me 
njerang dan mengetjam lawan2- 

Lapangan ,,/Merdeka” Akan 
DidjadikanMonument-Kom- 

berkelakar j | 

jang mengatakan tanggal 9 Desem, 
ber. Ja adalah anak seorang dari kej 
luarga mampu, keturunan Polandia. 
Selagi muda ia sudah tertarik oleh 
hukum, dan sewaktu dikirim ke Uni- 
versitet Kiev, ternjata ia dapat men 
djadi seorang studen ' jang pintar, 
memperlihatkan kepandaian luar bia 
sa dilapangan hukum. Tapi sebagai 
kebanjakan pemuda lainnja, ia sege 
ra mentjempungkan dirinja kedalam 
politik revolusioner, dan mendjadi 
seorang pemimpin organisasi studen' 
pada Univeristet itu, tjabang. dari 
Partai Sosial Demokrat. 1 

Setelah memperoleh gelar Doc 
tor dalam Ilmu Hukum, ia pergi 
ke Baku dan disana ia melandjut- 
kan kegiatan revolusionernja dan 
ditahun 1905 mendjadi sekreta- 
rs Panitia Sovjet Baku. Dalam 
pergerakan ini ia berulang-ulang 
ditangkap oleh Polisi Tsar, dan 
ama dalam pendjara dan pem- 
buangan. Tapi  rupanja pada 
rchir 1914 ja dapat berdamai de| 
ngan pemerintahan Tsar, dan hi: 

sa mendjadi pengatjara di Mos 
ow. 1 

  

   

   

bahasa Inggris — tapi ia selalu ber| 

ba-h 

Keturunan Polandia. |. 

1920 Mendjadi Komunis. 
. Sewaktu "pemberontakan 'petjah 

dibulan Februari 1917, Vishinsky 
masuk golongan Mensheyik (lu- 
nak) dari gerakan Sosiay Demo- 
krat, jang belakangan anggotanja 
damb 1 over atau gerakannja di- 
basmi oleh golongan Bolsjewik. 
Baru ditahun 1920 ja memasuki 
Partai Kommunis, dan ' bekerdja 

pada Kommissariat utk Persedia- 
'ax Makanan... | 

    

ba
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"— Alm. VISHINSKY — 

Selama tiga tahun bekerdja pa- 
da departemen ini, kelihatan oleh 
orang kemahirannja dlm hukum, 
'alu diangkat mendjadi Djaksa 
Agung. Ditahun 1923. Dua tahun 
kemud'an ia mendjadi guru-besar 
dim Ilmu Hukum pada Universi- 
ret Negara Moskow dan mendjadi 
seorang anggota Dewan Pendidik, 
satu depariemen pemerintahan jg 
mengawasi pendidikan. Dan ber- 
ftahun- ahun kemudian ia mendja- 
di rektor pada Universitet Mos- 
kow. 

Debuut dalam perkara 
Shakty. 

“ Peranannja jang giat dalam si- 

dang pengadilan Sovjet baru mulai 
pada “tahun 1928, ketika ia -mendja 
di Ketua Mahkamah Agung dari 
Sovjet-Uni, jang memeriksa perkara 
“Shakty”, dimana 50 orang Rus dan 

orang Djerman dihukum karena 
giatanmja jang kontra — revolusio 

  

pleks Ja ng Agu ng - Megah Tae Oleh pemeriksaan perkara ini- 
Dibikin Spj Bisa Timbulkan Rasa Hormat: Chidmatine2 jang terdakwa itu “menjalah 

"kan :dirinja. 
2 MALAM BER-TURUT2, 

Sudiro telah d'langsungkan pertemuan antara 
Tugu Nasional dengan 

pendirian suatu tugu nas'onal di-tengah2 lapangan Merdeka, Dja- 
akan didirikan setinggi I.k. 64 meter. 

karta, jang direntjanakan 

Tugu jang dimaksudkan itu menu 
rut keterangan sejlandjutnja, — kelak 
akan dibuat sedemikian rupa, sehing 
ga tidak sadja akan tjukup mempu 
njai gaja-penarik terhadap orang2 
jang liwat disekitar tempat itu, zetar| 
pi benar-benar akan merupakan sua 
tu tugu jang bisa menimbulkan rasa 
hormat dan chidmat dikalangan me 
reka jang melihatnja. Segala sesua 
1x — baik bangunan, batu-batu,| 
sampai kewarna tjet dan sebagainia 
jang akan ada disekitar itu, djuga 
akan disesuaikan pembuatannja de 
ngan sifat tugu nasional, sedangkan 
d.dalamnja akan dilukis dan: diberi 
gambaran pula tentang sedjarah ke 
bangkitan bangsa Indonesia  sedjak 
djaman Diponegoro sampai saat pro 
klamasi kemerdekaan tg. 17 Agus 
tus 1945. Segala sesuatu sekitar tugu 
nasionaj itu akan dibuat setjara be 
gitu rupa, sehingga “seluruh tempat 

“ dilapangan ,,Merdeka” itu direntjana: 
kan akan didjadikan suatu ,,monu 

ment-kompleks”, sehingga tidak akan 
pembikinan 
membuang 

uang sadja. 
- Dengan tenaga Nasional. 

Pembikinan tugu itu kelak jang 
akan memakan biaja beberapa djuta 

Dr. Asiy menerangkan bahwa istajrup'ah, direntjanakan akan dikerdja. 
kan sendiri oleh tenaga2 bangsa In 
donesia, baik ahli2 bangunan2nja, te 
naga teknik, senimah, ahl2 sedjarah 
dan sebagainja, jang segera akan ber 
kumpul dalam ' pertemuan2 jang 
akan diadakan di Djakarta guna 
membitjarakan dan memik'rkan setja 
ra mendalam bagaimana ijara2 pem 
bikinan tugu tb. 

Semua bangunan dising- 
Kkrkan. 

Dimasa2 jang akan datang, apa- 
bila rentjana pembuatan tugu-nasio- 
nal itu sudah  mendjadi konkreet, 
maka semua bangunan jang terda- 
pat ditengah2 lapangan Merdeka, 
dari gedung “olahraga, stadion, kan- 

  

   

RSUP Surabaja sebagai protes su- 
paja administratir RSUP tadi dipin- 
dahkan. Pemogokan istimewa ini di- 
lalkukap mulai hari Rebo — Untuk 
mengadakan reorganisasi guna lebih 

melantjarkan pekerdjaan kantor Uru 
san Perumahan Djakarta, maka ter- 

hitung mulai hari Djum'at kantor 
tadi ditutup untuk umum. Selama 
penutupan ini akan diadakan peme- 
riksaan dan penjusunan baru oleh 
walikota Sudiro — Polisi Singapura 
mendongkol pembatja, karena ada- 
nja laporan wakil2 buruh Indonesia, 
jang mengatakan, bahwa mereka 
mengalami pelajanan jang tak enak 
selama mampir dikota tadi. Oleh 
polisi Singapura dikirimkan banta- 
han pada pemerintah R.I, bahwa 

an Singapura dewasa ini. 
adalah demi kepentingan para teta- 

mu sendiri — Berita dari luar ne- 
geri jang sajang dibuang tak begitu 
banjak hari ini.  Hanja patut dike- 
mukakan keterangan djaksa agung   Amerika pada hari Rebo, jang me- 

|iang mendjabat ketua 

dirumah Walikota Djakarta Raya 
   

| Persetudjuan 
Konp. Moskow 
Tekat Utk Mempersatu- 
kan Pasukan2 Bersendja- 

Panitia Pendirian| A4 
para seniman terkenal dari berbagai daerah 3 

di Indonesia, jang turut dihad'ri djuga oleh Walikota Sudiro. Pokok | 
pembitjaraan dalam pertemuan tersebut jalah mengenai rentjana 

lah dunia — heran melihat betapa 

    
    

Intara 1931-dan 1938 Vishinsky 
endjabat Kommissaris Kehakiman, 
akil Djaksa Tinggi dan achirnja 
idjadi Dijaksa Tinggi. Ditahun 

1983 ia merddjadi penuntut pada per 
kara “Metro-Vickers di Moskow, 
sewaktu dita orang insinjur Inggeris 
din Amerika dituduh melakukan sa 

botase dan spionase: tapi oleh perkc 
ra pembersihan dari 1936 sampa 
1938 Vishinsky mendjadi terkena. 
didunia internasional. 

Sebagai penghargaan atas dja- 
sa-djasanja ditahun 1935 ia me- 
nerima Bintang Pandji Merah 
dari Buruh, ditahun. 1937 dipilh   ta Serta Komando 

KONPERENSI KEAMANAN 
jang diselenggarakan di Moskow 
dan d.hadjiri oleh 9 negars pada 
hari Kam.s telah mentjapai perse- 
tudjuan sepenuhnja t tin- 

»dakan2 jang akan diambil, dj-ka 
negara2 Barat meratifisir persetu- 
djuan persendjaiaan kembali Djer 
man Barat. Dem kian diumumkan 
di Moskow pada har, Kamis. Dju- 
rubitjara kementerian luar negeri - 
Sopjet, Leonid Ilyicev, mengata- 
kan, pada malam Djum'at dtan- 
da-targani suatu ,,pernjataan ber- 
sama”. 

Naskah dari pernjataan bersama 
itu tak diumumkan, tetapi perdana 

menteri Tjekoslowakia, W. Siroky, 

dari sidang 
pada hari Kemis menjatakan, bah- 
wa ,/Nnegara2 jang tjinta akan damai 
jang hadlir dalam konperensi di 
Moskow  menjatakan dengan tegas 
ketetapan hati mereka jang tak da-   

  

kaopokan Ini Adalah: $00 djurarawat 

tindakan itu diambil, karena keada- 
Pun ini. 

pat digojangkan, untuk segera meng 
adakan tindakan2 bersama  dilapa: 
ngan mempersatukap pasukan2 ber- 
sendjata serta komando2 mereka ser 
ta tindakan2 lainnja jang dipandang 
perlu untuk memperkuat kemampu- 

an pertahanan, djika negara2 Barat 
| meratifisir persetudjuan2 Paris. (An- 
tara). 
  

tor PTT, kantor besar polisi: dan 
sebagainja akan disingkirkan kelain 
tempat jang masih akan ditentukan 
kelak, sehingga lapangan ,,Merdeka” 
bersih dari segala bangunan. (Anta- 
ra). 

   

'ngatakan, bahwa San Francisco me- 
rupakan salah satu 'pelabuhan- jang 
penting, jang digunakan oleh RRT 
untuk menjelundupkan narcotic sam 
pai harga 60 djuta dollar setahun- 
aa — Ada lagi kabar jg. serem dari 
Inggris. Katanja kapal selam milik 
Royal Navy bernama ,,Artemis” jg. 
ltiperlengkapi dengan alat ,,snorkel« 

telah mengalami sedikit kerusakan2 
akibat usaha sabotase. Disalah satu 
mesin kedapatan bahan peledak, jg: 
bila meledak akan membunuh sege- 

nap anak buah kapal itu, Pertjobaan 
sabot ini kedapatan waktu kapal ta- 
di sedang berlajar dilautan Atlantik 
— 2 Matjam berita dari Irak jang 
kita sajangkan kalau tak diketahui. 
Pertama, ialah bahwa 4 partai di 
Irak kini sudah dilarang. Partai2 
tsb. adalah Partai Nasional Sosialis, 
Front Nasional Persatuan, Partai 

Kemerdekaan dan Partai Nasional   
wa kini Irak ingin mendasarkan po- 
litiknja terhadap Inggris atas prin- 

Demokrat. Kabar kedua ialah bah-f 4 
'an jang berachir dengan, persetudju 
an Russia-Tjekoslowakia dan. dengan |, 

mendjadi anggota Dewan Sovjet 
tertinggi dan dianugerahi B ntang 
Lenin, ditahun 1938 mendjadj 
wakil-ketua dari Dewan Kom'sa- 
ris Rakjat Sovjet-Uni, satu dja- 
batannja jang dipegangnja sampai 
ketahun 1944. Dan 1939 ja se- 
orang pengatjara pertama jang di 
pilh- masuk Akademi Ilmu dari 
Sovjet-Uni. 

Diplomat.» 
Sewaktu Perang Dunia kedua 

petjah, Vishinsky memasuki ge- 
langgang diplomatik sebagai Wa- 
kil Komisaris untuk Luar Negeri 
dibawah Molotov, satu djabatan 
jang dtjiptakan untuk - dirinja. 
Dalam djabatan ini ia pergi ber 
keliling ke ibu-ibu-kota negeri 
lan, dan “ditahun 1940 ja mulai 
mengadakan perundingan dengan 
Duta Besar Inggris di Moskow, 
Sir Stafford Cripps. Disamping 
itu, sebagai Kom'saris di Letvia 

gara2 Baltik, setelah negeri2 itu' 
masuk lingkungan Sovjet-Uni. 

. Ketika 
Buloari, dibulan Maret 1941, 
Vishinsky menjerahkan sebuah no- 

sakan memperluas konflikt”. Dan 
sebulan kemudian, ketika pa-/ 
sukan2 Hongaria menjertai ten- 

slavia, Vishinsky memanggil Duta 

bahaia tindakan ini. ' 

Setelah Djerman menyerbu ke, 
Russra dibulan Juni 1941, Vishin-! 

| sky untuk beberapa waktu tinggal 
dibelakang. Karena ada darah Po- 
land a dibadannja,-ia diberi tugas: 

ngan di London. 

du2 Polandia dihutan Katyn. 

mendjadi wakil Sovjet pada Komisi 
Lautan Tengah Antara-Serikat, jang 
dibentuk untuk menjelesaikan masa 

lah jang timbul dengan  menjerah- 

djungi Italia, dan berunding dengan 
pemimpin2 terkemuka Italia. Ditahun ' 
1944 ia memainkan rol penting dai 
lam perundingan . rahasia 
Finlandia untuk mengadakan  gen- 
tjatan sendjata. Meskipun perunding 

tapi Vishinsky - selalu memperlihat- 
kan sikap lunak, hingga pintu sela- 
manja terbuka untuk perhubungan 

seterusnja. 
. Postdam dan P.B-B., 

Kemudian ia menjertai perunding   sip2 piagam PBB. Niat ini diumum- 
ikan oleh Sjah Irak hari Rebo, 

Perantjis. Ditahun itu djuga ia per 
Igi ke Bukarest dan memperbaiki hu 

pertama 

ia bekerdja untuk sovjetisasi ne- |' 

Dierman ' menduduki! | 

ta kepada Duta Bulgaria di Mos: | 
kow, bahwa tindakan ini berarti | 

tara Djerman menjerbu ke Yugo-| 

« Hongaria di Moskow utk memberi | 
'nvat, bhw Russia menganggap ber) 

utk mengadakan hubungan dengan | 
Pemeriniah Polandia: dipembua- |: 

Tapi hubungan “ini putus, ketika AB 
didjumpai kuburan besar dari serda! 

Ditahun 1943, Vishinsky ditundjukt 

nja Italia, Vishinsky. pergi mengun- | 

dengan: 

an ini tidak segera memberi hasil, | 

bungan antara Russia dengan Ruma 
nia jang diduduki, Ditahun 1945 ja 
mendjadi seorang anggota delegasi 
Sovjet ke Konferensi Potsdam dan 
menghadiri pemeriksaan perkara pen 

djabat2 perang Djerman, sebagai pe 
nindjau resmi darj Pemerintah Sov 
je-Uni. 1 

. Dari 1945 seterusnja Vishinksy 
mendjadi tokoh penting dalam Kon 
ferensi antara Serikat dan Perserika 
tan Bangsa-bangsa, baik sebagai pe 

mimpin delegasj Soviet, atau seba 
zat pembantu “Molotov. ' Ditahun 
1946 ia mendjadi seorang utusan da 
ti Konferensi 21 Negara dj ' Paris, 
dan ditahun 1948 pemimpin deleya 
si Sovjer ke Konferensy Donau di 
Belgrado. 1 

Menteri Luar Negeri. 

Dimusim semi ditahun 1949 
Vishinsky . beristirahat di” Carlo- 
vy-Vary (Tjekoslowakia), tapi t:- 
dak lama sesudah itu tersiar ka- 
bar, bahwa Molotov dibebaskan 
dari tugasnja sebagai Menteri 
Luar Negeri Sovjet-Uni dan di- 
ganti oleh Vishinski. Missinja jg. 

keluar negeri sebagai 
Menteri ialah menghad'ri rapat 
Dewan Menteri Luar Negeri di- 
Paris dibulan 1949. Selama ta- 
hun2 sesudah itu ja memainkan 
rol penting dalam sidang2 P.B.B. 
di Lake Succes, Paris dan New 
York. 

Jang banjak diperbintjangkan 
nja dalam sidang2 tersebut jalah 
soal perlutjutan sendjata, penga- 
wasan atas tenaga atom, perang 

Korea, dan namanja tiap hari ter 
tjantum dalam koran2. , 

Dibulan Djanuari 1952 Vishin- 
Sky-lah jang mengandjurkan agar 
diadakan sidang Dewan Keama- 
nan untuk pertama-tama memper 
timbangkan tindakan2 buat me 
ngadakan gentjatan sendjata di 

Korea, " 
Tjalon 'angg. ,,Politburo”. 

Dibulan Oktober 1952 Presi- 
dium dari Partai Kommunis me- 
ngangkat Vishinski jang belum 
pernah mendjadi anggota Politbu 
ro, mendjadi ,,tjalon” jang tidak 
bersuara. Pengangkatan.ini kata 
orang adalah penghargaan atas 
djasa-djasanja dalam  perdjuang- 
an di P.B.B. 

Pada waktu Stalin men'nggal 
dunia tanggal 6 Maret 1953, Vis 
hinski sedang menghadiri sidang' 
Madjelis Umum P.B.B. 

Wakil-tetap pada P.B.B. 
Sewaktu ia berangkat ke Mos- 

kow keesokan 'harinja, Radio 
Moskow menjiarkan, bahwa Vis- 
hinski digantikan oleh Molotov 
sebagai Menteri Luar Negeri da- 
lam pemerintahan Sovjet jang di 
kepalai oleh Malenkov. Dan ia 
diangkat mendjadi wak I-tetap So 
viet-Uni di P.B.B. sebagai wakil 
Menteri Luar Negeri, tapi ia ti- 
dak termasuk layi dalam Presi- 
dium Partai Kommunis. 
Vish nski kembali di P.B.B. pa 

Ja achir Maret, tapi pulang ke 
Russia untuk melihat isterinja jg. 
sakit di Russia. 

Dimusim panas ditahun 1954 
Vishinsky tjukup umurnja 70 tahun 

lan membantah kabar angin bah 
wa ia akan pensiun, sewaktu ia ber- 

tiuti ke Russia. Ia kembali ke New | 
York dibulan Agustus. Dan tanggal | 
30 September 1954 orang2 data 
sidang Madjelis Umum P.B.B. pada 

tertiengang, ketika ' Vishinskv mo 
madjukap “ rantjangan  perlutjutan 
sendjata baru. 

Usul-usulnja mengandjurkan  per- 
lutjutan “sendjata bertingkat-tingkat, 
jang kemudian diiringkan oleh lara- 
ngan memakai sendjata atom. Se- 
dang ia bekerdja keras di Gedung 

P.B.B. sekonjong-koniong ia dise- 
rang oleh penjakit djantung. 

  

  

DIDJUAL LEKAS 
Foto Toestey ,,LINHOF” (keada- 
AN ai peti baru), Standaard Press 

Compleet berikut: Normaal-lens, 
weidhoek-lens, tele-lens, rackfilm, 
rolfilm adapter, film cassete's, 
paraat-tas, diafragma dan f Iters 
(Merah, Oranje, Idjo dan Kuning) 

Priksa/Keterangan : 
GOEI SWAN TJONG 

Purwodinatan Utara 1NI/)15 
— Semarang — 

sman Ae 

Gursus Menjusun Karangan Bunga 

aa TM at at LL 

  

Inginkah Njonja'/Nona?” BER- 
TAHUN” menikmati pemakaian 
B. H's STRAPLESS dan  HEIL 
CORSETTEN ? Datanglah pada : 

| 99 »Maison WILLY 
Satu”-nja Specialiste B.H jang da- 
pet menolong siapa “pun ' djuga. 

RANDUSARI 21 - SEMARANG 

    - 
0 LA LO LT LL 

. 

Dibawah pimpinannja Njonja C. DELMAAR v. d. BROEKE 
Kursus baru dimulai tanggal 
Pendaftaran pada : 

5 Djanuari 1955. 

Bergota No. 5 — Telf. Semarang 1098 

| Njonja Dr. S. SOERJATIN : 
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Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade” 

Tjap Potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai seperti pomade 
Mentjegah runtuhnja rambut d.L.I. penjakit jang ada 
Djangan kaget, dalam 1 Minggu 

biasa. Rambut putih kembali asal, 
didalamnja. 

sudah bergpah kleurnja asal pakai 
sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai selamanja 
ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan tidak 
merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, 
akan tetapi sabar, tentu memuaskan. 

HARGA per pot Rp. 50.— dan Rp. 25.— 
AMIRO HAIR CREAM Rp.30.— sama seperti Pomade, 
Tambah ongkos kirim 10Yo. Harga di Agen sama. 

DJUGA SEDIA : Puder Hitam kan Rambut 
Oo 

5 gram Rp. 25.— 
  

o.o..o.oc.. Ag ON han tobeoan ak 
KASIM DADA 
HOK AN 
ENG TAY HO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 

3 gram Rp. 15.— 
Ngupasan 12 Jogjakarta 

Kp. Melaju 30 Semarang 
Patjinan Magelang 
Pekodjan 101 Semarang 
Djl. Nanking 17 Madiun 
Bodjong 6B Semarang 
Djtt Kaju Tangan, Malang. 

Rumah Obat KARUHUN 1 
Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotengan 9 Salatiga 
Toko BALDJUN, Kepatihan 105 Pekalongan 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 
  EPA 

  

  

ERCEEVIT 
keeps you fit 

  

.Vitamins 
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“ Gebloemd Poplin p: 
Printed Voile 

" Printed Fancy Poplin 
' Printed Haircord Engl. 
Printed Fruit the Loom 
Gestreept Clogue 

. Tetra Stof - ” 
Printed Norbar Tootal Prod 

| Zijde. Linnen Batik Dessins 

”' Stoffel Organdy —' 

Dan masih banjak pelbagai 

Taft, Waterproof Jackets, Djas 

HARI TG. 5-12-1954. 

sa 

4 

2 

$ & 

| B 

' Ebi 

4 : 
Kita Ni     
'alans Obral Besar 

KARENA TUTUPAN BUKU 

| SPESIAL HARGA RENDAH 
Yg 

Mtr. Toota|y Dassen p: st  10,— 
Jackson Dassen 10,”— 
C.P. Drill p- Mtr. 11,25 
Waterproof Drill 23,50 
Bestoline Shirts (Hollands) 30,— 
Sport Shirts Amerikaans 30:— 

Irnitatie Tropical Wool p. Mitr, 37,50 
Jackson Shirts p: st. '38,— 
Imitatie Gabardine p: Mtr, 39, -— 

  
1 Printed German Linnen Maan 45r— Nan On gua . ac.fic Shurts 47,50 fe Triple three anti crease Linnen Sharkskin Amerikaans AT (| Anti crease Schots Chiffon Spider Shurts 47,50 - Printed Bemberg Jackson Shantung. Shirts 0, — 

$ House Coat - p: st. Sharkskin p- Mtr. 6150 Ike: Prod Dirgafotres i Dara Peak Tn Pp: st. Ta 
d Beda aCckson Shantung Shirts | Chitfon Bemberg p. Mtr. Sport Pullover All Wool Taja Seventh Heaven Zijde » Tropical All Wool p. Mtr. Tp Tweka Sport Blouse p st: Anti crease Italiaans Wool 78,— 

Stoffel Organdy Geby p- Mtr. Jackson anti crease de lux shirt 80,— 
Effen Nylon . Jackson anti crease de lux 85,— 
Kamerjassen st. Truyal Sport Shirts 90,— Pin” Melo Silinantois 2 . Tricot All Wool 99,— 

" Ba ae : Arrow Shirts 120, — . Nylon Blouse Amerikaans Bandmantels 138, — 

matjam barang diantaranja: 
Bludru Matjan Ketawa, Franse Gestreepte Nylon, Zilver Kantstof, 

Hudjan Wanita & Lak2, 

Radja Sutra 
OMBAY STORES 
(Ini BODJONG 39A — SEMARANG — TELE- 1557. 

Jackson White Shirts Pp. 
Jackson Special White Shirts 

New Look Dassen dil. 
Djangan Tunggu Lebih Lama, Pergunaken Kesempatan Ini Pilihlah Segera. 

ii Berhubung permintaan banjak langganan, hari MINGGU speciaal dibuka SETENGAH 
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Fancy Nylon, Cocktail 
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tup mata kepada 
BA at an dalam 

kenjataan ini: 
CI 

Pn 

2 endolaik tjaranja? Itu tidak sukar, katzu SA 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekar pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
dalam waktu 7 hari! 

30 PERAN “ 
2. 

Diseluruh dunia lebih 
banjak orang berkenda- 
raan memakai ban 
Goodyear dari pada lain 

   
   

  

  
  

   

| kRosrnson 
|. BRANDY , 

£ (2 EamtaisiE 

« , Ala (EL 

   

    

Sekarang tidaklah 

masuk diakal Tuan 

bahwa ban jang sangat   

  

Pepsodent berbusa banjak! 

           

    

  " ui NE 5 , NG Aa : Pjuga bagian? gigi jang tersembunji 

2 Pepe pa Hari Biasa dan Hari Raja LN pa S : : | dibersihkan oleh busa Pepsodent jang 

memberikan kepuasan Nah £ $ ! Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih mengandung irium, 

      kepada kebanjakan NSON- BRANDY 
    
  

  orang adalah ban jang 

Tuan harus beli? 

     
DARI JAVABOX JANG LEMAS DAN PAKAI SOL KARET MASAK JANG KUAT, 

untuk TUAN? FIK 

  

    

    

  

  

Untuk Semarang: . 
TOKO EXCELSIOR, — TOKO AMERICAN TOKO SELECTA, ” TOKO KAUW TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR 

  

SEWA/BELI wuurxoori MASIN-DJAIT.SEPEDA.LONTJENG.RADIO dll. 

Pamor 
DJL. MATARAM 104 TILP 99 SMG. 

Medal Huurkoop-Crediet: setjara | 
MESIN DJAIT: KWALITEIT TINGGI — MODEL KA- 

BINET- & SALON- DE LUX... 
TIYTJILAN TIAP? BULAN: Rp. 160.— 
UNTUK LELAKI DAN PREMPUAN: 

SPEDA: BIKINAN LUAR NEGERI — RALEIGH — 
BUDAPEST — HARTOG — TEHA. 
DAN HIMA JANG TERKENAL KEKUATANNJA. 
TNTJILAN TIAP BULAN Rp. 90.-— s/d. Rp: 130.— 

LONTJENG TEMBOK: BESAR DAN KETIJIL. 
anu S Ii TJITIILAN TIAP BULAN Rp. 80.-— : : 

Untuk Hari Natal ... Kes Ni KUNDJUNGILAH SHOWROOM KAMI JANG DIBUKA TIAP? 
sebagai kebiasaan £ Es HARI BEKERDJA DARI DJAM 8 Pagi s/d. 6 Sore. 

ML 

          

   
AUTOMOBIEL. 1 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. . | 

    

        . BARU TERIMA: : 
1001 MATJEM ARLODJI TANGAN UNTUK WANITA dan PRIJA. 

dari rupa-rupa merk jang sudah terkenal. : 

Oki ING  Horloger 
BODJONG 64 - SEMARANG - TILPON 646. 

SERVICE LEBIH MEMUASKAN DAN HARGA MELAWAN. 
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Juwelier 
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Wee Ta "ng : 

  

  

“CITY CONCERN CINEMAS — || 
GRAND 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah,) 

Sebuah Film Terbesar! Penuh Sensatie! Menggemparkan ! 
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Didjual 
1 (SATU) RUMAH GEDUNG terletak di Punggawan 

Gang 5 No. 3 Solo — berserta halamannja. 

Diharap jang berkepentingan berhubungan langsung dengan jane ' 

mempunjainja, jang kini berumah di-itu rumah 
in Ce near baron 1 

          
  

    

  

  

  
      

            

      

  

  

  

    
  

  

  

  

            

  

       

     

  

       
  

    
  

   

      

    

  

: : Wadi UN KO ae Tanggal 1 s/d 7 Desember 1954 | 
5 TE BNN $ 3 TIAP HARI MAIN djam 9.30 PAGI 
PANAI | Ban Ta SILVANO MANGANO — VITTORIO GASSMAN 
LEMON SGUASH A Ae Bea TT — : -— din 

"& ORANGE SGUASH z 5 Be Ne Men 1 
2 Bantulah P.M.I. : SCHOONHEIDS EN KAPSALON :. ANN AA" 

AN » 3 
— : : 29 53 3 , API « mayan Maison Wi ARINA Anak? dibawah umur 17 tahun di- 

5 aa - P3 5 REX — INI MALAM PREMIERE 43 thJlBrsoK MALAM Randusari 21 — Semarang. 1 larang keras menjaksikan film ter- 

23 UB: LI 5.-7.x-9.- (Pesan tempat: 9.-— 12-) PREMIERE (17 th) ea gelaatsverzorging dengan bahan2 dari Elizabeth-Arden. | 8. sebut, a33 
Oo An GUE 2 ag 6 A PANORAMIC PRODUCTION AA enghilangkan djerawat, viek2 dengan bestraling d.LI. : F MPa UN TAG 

Ea STARRING. 5 Sea Dn MA Se AN ani BAN BA SAPTU PAGI djam 10.00 GRIS Permanent waye dengan model" jang paling baru, dengan krul” be- 2 
, GAMERON MITEHELL - ANNE BANCROFT mm LEE I- COBB Ravmono sung : HANTU 5.00 - 7.00 - 9.00 sar.. Specialiteit Short-wave (jongenskop model) dan Long-wave Tan £ gal 5» Desember 
pg" Y Produced by ROBERT L. JACKS Directed by HARMON JONES - Wiftten by LEONARD PRASKINS & BARNEY SLATER s CareruLE NT rambut berkonde dengan ombak? besar. : & tx 

. : 2 : : na erpimpin oleh : 1 2 T h : 
. Pertundjukan Circus-Acrobaat jang mengagumkan ! Penuh ketegangan ! ngetop PN Med. Gedipl. Schoorie'dsspecialiste dan Kapster : Kesempatan eracnir 2 

Sampai GORILLA melepaskan diri! Saksikaniah apa jang terdjadi ! P La Te nanti f CHLA Sena 5 21 : 2 

“(Pesap tempat: Saban pagi djam 11.- — 12.-) LAN HW A. Untuk memilih hadiah-hadiah ”Sint Nicolaas” bagi t 
EXTRA MATINEE: BESOK SAPTU PAGI djam 10.-- AN Ba en Ona DN nan anak-anak Tuan dan Njonja ! Oleh karenanja maka 2 

tj L UX 500700900 INT MALAM D.M. B. (u. 17 tah) MR nek SN RN 2 
Sebuah film “dengan Yerita jang LUAR BIASA ! DJAGALAN INI dan BESOK malam Penehab, 5.7.9. an an : sr 

Th Ai 2 Ma nga bag Eng AP : 3 
3 Pe '“ Lg Kengpa ap Me Ular jang mmenggeroparkan ha sk | Di Buka Setengah Hari | 1 

pe Te: ' ? PE YENG — YU KUANG CHAO .Ouw Peh 1 joa Puluhan Tntita raa. Pn 2 ' Lek : : ". Ane Con : uluha : mainan kanak2 jang bersifa 
, | , Pe ngan tegatrn BR OX MULAI MINGGU PAGI TAGALAN idi 
2 TN bb . “ PE TASTRM “AO PREMIERE BERBARENG 200 to 00 en 

Doh an 5 Naa yh 5 |. Siapakah sebenarnia si.......iJ.... HANTU itu? JOHN GARFIELD (untuk Segala umur) f | Nai anak2 Tuan dan Njonja ! 
(0 RELEASED THRU UNITED ARTISTS Sebuah film M.G.M. jang sangat seram dan PRISCILLA LANE Pe Yen 2 te Shu Chu Pe ana A-HARGANJA SELALU BERLAWANAN ! . 
—n -. . | menakuti ! “ai : 5 PA 3 Yu Kuang Chao”— Wang bo» UUW Peh Tjoa | Kei | RAD J A MURAH 2 

p mmm ngaruh dari orang jang sudah mati ! , MATINEE : MINGGU PAGI djam 9.00 - 11.00 5 . MATINEE : MINGGU PAG Y MERE ENL Oman TOKO ,HIEN" co e, Ane anna | NTT: Yg : 1 ,DJAGALAN” 10.-/,,ROXY” di, 10.15 sni | & : 
KA OWeR KA b na 2.30 INI MALAM D:M.B. (u. 13 tah) YORION INI MLM d.m.b. 5.-7.-9.- 17th) 4 SIneA « : 1 BODJONG 25 — TILP 1577 ' GWAN - BABURAO - KAMAL — Film India berbah. Indonesia "| —emwmoonoowoniewennnopaun enek 3 MENNYAP | —-—-———am—a ema — SEMARANG 

v RN EN WP AO “ang EXTRA : INI dan BESOK SORE djam 3:00 AAN hg 

»DARYAT LUTERA” : —— senen Sa Ga Oa DAA : KEEP YOLIR HANDS OFF ME, ALL RIGIT, SPECK GRUNTHER... GO BADJAK-LAUT .,DARYAI LUTERA” jang gagah berani melawan aa $ 5 27X t Sersan Play &y Robert Hasian » From & Natal MUSH- FACE ! sa 
pengchianat Perdana Menteri jg. mau djatuhkan dan merebut keradjaan. | Ig P. & 2 DE 

by Jertma Odium " A First Naticnat Picture AHEAD AN! SHGOT, IF YOUNE GOT 
Sai TH' NERYEJ 

  

   
         

   

  

   

5 ga Pepuh pena ana pertarungan hebat ! Mempermainkan fe 

“ROYAL — 4.307.009.30 INTI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) kebahagiaan......... | 
INDURAH — YAYANT — YAKUB dalam filrh India menarik Lam aa mn | 

“ BULIYET BAGD AD". — ai... dan hidup      

  

Dalam Dunia ini Suka dan Duka — Untung dan Malang saling berganti! 
Dua orang muda “Rashid dan Bulbule sedang berselisih ! 

Apakah jang terdjadi? Saksikanlah ! Penuh Tarian2 Istimewa ! 

ROXY 5.007.009.000 INE MALAM D.M.B. (u. 17 tah) | NP 
"1 »CGHAO YEN SHANG TE YEN MEN” IT 

VAN 
Oa UN, : Ba djadi buru- 

TI an, tak punja pang: 

HENDRIX « PORTMAN Ikatan dan disisih- 
5 kan masjarakat ! 

oOuTH OP Tapi mereka muda, 
te berkejakinan dan 

LGIER punja tjinta jang 

    
    

  

    

        

  

  
    

  

ad RAK. Ar JDADANG | 7? Film R.R.T. jang ya 
2 KJ PADANG RUMPUT memikat — Gempar! Pn es SOLGKAK sedjati ! 

" 5 , Ini malam penghab 
Png ga Pa an gn RAN. Dalam film inilah pemandanga, alam jang indah Is... 7.9. (17th) , 
ai | i . 2 ! 5 Maa dan djalinan tjerita jang romantis — dimainkan kohaid: aa — Lekas, Hippo! Tangkap Bertha dan ikatlah! NN Nb AR AU an AAA bund dengan mudah. Hippo — Baik, Speck Grunther......... £ 
Es Batjalah 1 Suara Merdeka oleh JAGA TENTANG Beren hr dengan er Ronda ELEMING — Djangan tangkap saja, Gombloh! Sa pan oleh si-Gendut Ber- LN dan tembaklah, — kalau 
Ha , ereka saling bunuh-membunuh untuk merebu 3 TN : PE BA nak Ina engkau berani! 
"1 LN 23 8 Mr 4 Topeng Emas Moloch. jang bahaja. Ka aa NA Saja beri ingat engkau! —  Haduuuhhh! : 
P3 , Ben TU an echnicolor ! 

Mi Type Pertj. »SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/174. S5 Ea s $ . de na $ 
3 » 

Ya & 

   


