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nja dimuka para undangan jang 
sasi2 dan instansi2 Taturimahan, 
1. mengupas kesulitan2 | 
Sional, antara lain seba 

pada soai2 ek 

  

   ja, 

nasional dan kepentingan bangsa 

Seruan Bekas Per 
dana Menteri 
Kuomintang - 

Djangan Mau Diperen- 
tah Oleh Chiang 

Kai Shek 

MENGUTIP harian ,,Jen Min 
Jih Pao”, radio Peking hari Ming 
gu menuduh bahwa Taiwan kini 
setjara terang-terangan diduduki 
Amerika sebagai akibat perdjan- 
djian pertahanan  Amerika-Kuo- 
mintang. Dikatakan, bahwa RRT 
tidak akan membiarkan Taiwan 
terus diduduki Amerika Serikat 

sambil menjatakan bahwa per- 
djandjian  Amerika-Kuomintang 
itu akan membantu Chiang Kai 
Shek dalam maksudnja menierbu 
RRT dan dengan demikian dapat 
meletuskan suatu peperangan se- 
tjara besar-besaran. 

Seruan bekas perdana 
menteri Kuomintang ke 
pada rakjat Taiwan. 

Dalam pada itu bekas perdana 
menteri Kuomintang, Wong Wen 
Hao, jang dalam tahun 1951 telah 
kembali di Tiongkok dari Paris, 
hari Minggu telah  menjerukan 
penduduk Taiwan supaja djangan 
mau diperintah oleh Chiang Kai 
Shek. Menulis dalam :,Jen. Min 
Jih Pao”, selandjutnja dikatakan 
oleh Wong, bahwa Chiang Kai 
Shek tak lama lagi pastilah akan 
memperoleh ,.gandjaran” iang se 
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TAHUN KE-IX No. 242. 
KA Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. U.— dalam kota Smg, 

Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 
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A. K. Gani dalam tjeramah 
diri dari wakil2 partai, organ'- 

dikota Bukittinggi hari Minggu 
hadapi dalam pembangunan na- 
kat kita dewasa ini sangat terpe 
dan kurang menaruh perhatian 

terdiri 

3 umi dan keuanga. Pembentukan negara nasional 533 
menurut Gani ialah ,,mengadakan diskriminasi antara kepentingan 

asing.” 

»Djika hal ini tidak dapat dilak- 
Isanakan, maka perdjuangan kemer- 
'dekaan jg kita perdjuangkan “ sela- 
ma 1 belum berhasil”. Segala po 

sisi dilapangan keuangan dan eko- 
nomi itu menurut Gani terutama 
dipegang oleh bangsa Belanda, se- 
bagai akibat perdjandjian KMB. 
Kendatipun politieke Unie seka- 
rang telah dihapuskan, namun soal 
finec (keuangan/ekonomi), jg men- 
djadi djiwa "untuk mengisi kemerde 
kaan .kita, belum lagi selesai. Ini- 

ilah salah satu tugas dari Pemerin- 
tah kita jg sekarang, jakni akan 
menghapuskan belenggu jg termak- 
tub dalam perdjandjian  finec ini, 

dan pembuatnja mengharap akan 
mempergunakan kapal ini. 

“ 

kata Gani. 
Mengenai perdjandjian2 luar ne- 

geri lainnja, seperti jg mencenai 
bantuan Amerika Serikat, #TCA, 
Colombo-plan dan lain-lain, te- 
gaskan, bahwa semua ini akan di 
tindjau kembali, dan apabila ternja 
ta ikatannja merugikan kepentingan 
nasional, bantuan ini menurut pen- 
dapatnja harus dibatalkan. 

Kritik pada diri sendiri. 
Selain tjela perdjandjian2 inter 

nasional jang dianggapnja meru- 
gikan kita jitu, Gani djuga kritik 

| kelemahan kita sendiri. Sebagai 
negara agraria jang tjukup mem- 
punjai tanah jang luas dan subur, 
sekarang terniata kita masih 
mengimport beras dari luar nege- 
ri. Suatu bangsa jang h: 
membeli, kata Gani, jala! 
jang tidak kuat. Han 
bisa menghasilkan ke si 
send'rilah bangsa jang k kata kan dari kementerian luar negeri. 
Gani. t Sedjak 1 Desember 1954 Suwito ke 

Politik menggantungkan nasib pc pala basian penerangan lusr negeri 
da eksport bahan2 mentah seperti dari kementerian nia telah 

diselesaikan. 

Dalam pada itu dapat dikabar- 

kan lebih landjut: Hari Senen ke- 

maren di kementerian luar negeri 

dengan disaksikan oletep sekretaris 

djenderal kementerian luar negeri 

Ruslan Abdulgani telah diadakan 

timbang terima antara hadji Rasjidi 

“ 'dan Suwito mengenai pimpinan “di- 
  

     
   

  

manja rektorat penerangan dan penjelidi- 

  

at,   timpal bagi dosa2-nja terhadap 
tanah-air. : 

Semendjak saja tiba di tanah- 
air, saja mendapat perlakuan 
baik. Djika saja jang pernah me 

     

  

      “dalam Kuomintang -bisa 
dimaafkan oleh pemerintah: 
Tiongkok dewasa ini, maka bagi 
orang2 di Taiwan tiada alasan 
untuk merasa takut kembali ke 
tanah-air. Demikian Wong Wen 
Hao. (Antara) 

Selisih Faham 
Nim Perentjana Bantuan | 
Amerika Kpd Asia Utk! 
Lawan Kominisme 

KALANGAN pemerintah Ame 
rika di Washington hari Minggu 
mengatakan bahwa antara Geor- | 
ge Humphrey (menteri keuangan) 
dan Harold Stassen (direktur 
FOA) terdapat pertentangan me- 
ngenaj rentjiana bantuan Amerika 
kepada Asia jang bertudjuan me- 
lawan komunisme, Menteri luar 
negeri John Foster Dulles pada 
umumnja menjokong Stassen da- 
lam pertentangan tadi, demikian 
ditambahkan. Menurut kalangan 
tadi, Humphrev sangat 
tang rentjana memberikan vindja 
man setjara besar2-an janz me- 
njerupai rentiana ,,/Marshali” bagi 
Asia, (Antara) 

KOTA LAMONGAN TER- 
GENANG AIR 

Berita terlambat . dar: 'Lamo- 
ngan menjatakan, bahwa  berhu- 
bung lebatnja hudjan hari Kemis 
ibl. kota Lamongan telah teren- 
dam air. Dibeberapa tempat da- 
lam kampung air menggenang 
hngga tngginja 25 se€nti meter: 
Karena itu orang?) memasak ma- 
kanan terpaksa banjak dilakukan | 
diatas balai2. Air jang mengge- 
nang 'tu bukan luapan dari su- 
ngai, tetapi dari air hudjan sadja 
jang t'dak dapat masuk sungai 
karena air sungai sudah tinggi. 
Ketjelakaan2 baik manusi, mau: 
pun barang t'dak terdengar, de- 
mik'an bun hubungan lalu-lintas 
tidak terganggu, karena air hania 
terkumpul ditempat rendah, jaitu 
d'kampung2 sadja. 

sa bk »Batu Pertama 
KAN OKU Jg Orisineel 

Baru Diletakkan Setelah 
Pekerdjaan Hampir 
"Selesai 

BERLAINAN halnja dengan | 
pembangunan2 jang telah lalu, 
maka upatjara ,,perletakan batu 
pertama” dalam pembangunan 
waduk di Tekisung, kewedanan 
Tanah Laut (Bandiar), baru di- 
adakan sesudah pekerdjaan ham- 

dapat kita 
| sendiri dalam 

apat membangunkan - 

menen- | 

besuk. Djika Yoshida 

karet dan lain2 menurut dia harus diperbantukan menteri penera 
dapat. dirobah, supaja barang2 tsb. agan kepada menteri Iyar negeri. 

verwerken  (kerdjakan) Dengan demikian Suwito  merang- 
negeri. Daldin hal kap djabatan pimpinan direktorat 

ini oleh Menteri dibajangkam usaha penerangan. dan penjelidikan dari 
IPRNIA    

   
   fI       

sebuah pa- map bagian penerangan luar negeri 
brik ban dengan modal Rp. 40. dju dari kementerian penerangan. , 
ta dengan mesin? dan ahli2 jg di : 
datangkan dari Djerman. | Tindakan ini adalah kelandju- 

Kedudukan bangsa Indonesia da- tan dari pernjataan bersama 30 
lam perdagangan, menurut Menteri September 1953 antara menteri 
sangat menjedihkan. Sekarang di luar negeri ad interim mr. Ali 
Djakarta ada lebih kurang 5.000 Sastroamidjojo dan menteri pene- 
orang importir bangsa Indonesia, rangan dr. F. L. Tobing jg antara 
tetapi pada hakekatnja, kata Gani, lain menetankan pada dasarnja 
ig sebenarnja importir hanja ada le penerangan diluar negeri adalah 
bih kurang 50 orang, sedang jg se dibawah tanggung diawab mente- 
lebihnja tidak lain dari tukang ri luar negeri.” Hadji Rasiidi de: 
djual lisensi”. Jg sangat - memalu- ngan perobahan ini  diperbantu- 
kan lagi, lisensi ini didjual dimuka “kan kepada sekretaris ' djenderal 
umum, seolah2 bangsa kita tidak kementerian luar negeri untuk 
ada mempunjai darah pedagang. Ia memperkuat kuliah2 akademi di- 
tidak memberi saran, bagaimana nas luar negeri. Demikian  di- 
memberantas pentjatutan lisensi ini. umumkan seksi penerangan ke- 

(Antara). menterian luar negeri. (Antara) 

  

Monty .,Berwain Api” 
Dengan Andjuran2nja Tentang Pe- 

perangan Atom 
MARSHALL ALEXANDER VASILEWSKY dengan keras 

mentjela Field Marshall Montgomery dari Inggris pada hari Minggu 
karena pernjataannja jang baru2 ini mengenai peperangan atom 
dan Vasilewsky memperingatkan kepada Montgomery ,,tuan se- 

dang bermain2 api”. Vasilewsky jang menulis dalam harian ,,Prav- 

da” dengan keras menjerang Montgomery karena ,,seruan2 Mont- 
gomery jang terus-menerus supaja peperangan atom dilantjarkan”. 

dan karena Montgomery berseru kepada komando Amerika Serikat 
supaja Amerika Serikat menjatakan kepada URSS bahwa ,,kami 
akan memberikan kepada URSS pekerdjaan2”. 

| Vasilevsky menulis sebuah pepa- 

tah jang terkenal siapa jang me- 
nebarka, angin maka dia akan me- 
manen badai”. Selandjutnja Wakil 

Yoshida Akan Bu- 
barkan Parlemen menteri Pertahanan URSS itu me- 

PERDANA MENTERI Djepang, nulis saja tidak akan memberikan 
Shigeru Yoshida, hari Sabtu telah | nasehat kepada tuan memainkan pe- 

memutuskan — untuk membubarkan 'ranan sebagai orang jang menebar- 

parlemen bila kaum jg menentang kan peperangan atom”. Wakil Men- 
ia berhasil memperoleh suara Pan Pertahanan URSS jang seka- 
dak pertjaja terhadapnja. Yoshida ! rang ini, jaitu Marskal Vasilevsky, 
telah memberitahukan tentang ke-j mendjadi Kepala Staf Umum dalam 
putusannja itu dalam pertemuan de | bulan April 1952 dan pernah dibe- 

ngan Ogala (wakil perdana mente-'tikan nama sebagai otak dibelakang 
ri) dan Ikeda (sek. djen. partai Li-' Kkemenangan2 URSS dalam pepera- 
beral). Seperti diketahui, koalisi an ngan dunia kedua jang lalu. 
tara kaum sosialis sajap kiri dan Montgomery dalam pidatonja di 

kanan dan partai demokrat  Dje- Los Angelos pada tanggal 29 No- 
pang, menurut  rentjana, akan me- pember ji. menjatakan . bahwa du- 
ngadjukap suatu mosi tidak pertja- nia merdeka harus bersiap sedia 
ja terhadap pemerintah Yoshida da mempergunakan sendjata2 nuclear 

hari Selasa apabila perlu .,sekalipun dalam pe- 
membubur- perangan2 setempat jang ketjil” dan 

|kan parlemen, maka perrilihan va- selandjutnja Montgomery menjaran- 
ru nesngka akan diadakan dalar: kan pada URSS ,,kami an aa 
"bulan Djanuari jg akap datang. berikan kepada mereka pekerdjaan2' 

: (Antara—UP). dalam hal terdjadi. suatu agresi. 
(Antara-UP). k 

lam sidang parlemen 

  

MONTGOMERY BENARKAN 
“TELAH TERIMA PESANAN 

DARI CHURCHILL. , 
Sebelum - bertolak dari New 

“ PROVOKASI LANGSUNG TER 
HADAP RRT, KATA 

»sPRAVDA” 
York ke London dengan menum- 

Perdjandjian keamanan antara pang pesawat udara pada malam 
Amerika Serikat dan Kuomintang Saptu, field. marskal Lord Mont-     pir selesai dikerdjakan. Upatjara 

perletakan batu pertama itu ber- 
langsung hari Kems oleh Guber- 
nur Milono, disaksikan oleh pem 
besar2 sipil, tentara, kepolisian 
dan pemuka2 rakjat, Waduk itu 
pandjangnja 600 meter, sedang- 
kan jang sudah d'kerdjakan dim. | 
waktu sebulan oleh 600 tenaga 
transmigran dari Djawa Timur, 

“adalah sepandjang 570 meter. 

  

(Antara) 

gomery membenarkan, bahwa pa 
da 2chir perang dunia jang lalu 
ja telah menerima pesanan dari 
Churchill, ang mengatakan, supa 
ja ia menj.mpan sendiata2 Djer- 
man jang mungkin diperlukan 
untuk melawan Rusia. Seperti dike 
tahu', Churchill dalam . pidatonja 
baru2 ini telah menjinggung soal 
pesanan itu, jang menimbulkan 
banjak kritik dari 2 
dari pemimpin2 Inggris sendiri. 

adalah suatu provokasi Amerika 
jang langsung terhadap RRT, 
demikian d'tulis oleh harian Sov- 
jet ,,Pravda” menurut siaran ra- 
dio Moskow jang terdengar di 
London hari Minggu. Politik jang 
bertudjuan memperpandjang pen- 
dudukan Ta'wan oleh Amerika 
adalah melanggar kedaulatan RRT 
dan berarti tiampur tangan dalam 

Moskow dan urusan dalam negeri RRT. 
(Antara 

Pemeemet aman emg 

seram   

Suatu dee baru dilapangan kapal bermotor, telah - dapat ditjiptakan 
oleh seorang bangsa Inggris, Donald Campbell, anak dari Sir Malcolm, 

Campbell jg kenamaan. Kapal ini diperlengkapi 

Pembubaran Unie 
Parlemen Berusaha Sedapat.-Dapatnja|s 

'Utk Mempertjepat Pembitjaraan 
Protokol Pembubaran 

WAKIL KETUA SEKSI Luar Negeri Parlemen I. A. Muis 
menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa protokol pembubaran unie 
telah selesai dibitjarakan oleh semua bagian2 dalam parlemen, dan 
kini sedang ditunggu diawaban, Pemerintah terhadap Japoran pem- 
bitjaraan2 dalam bahagian2 itu. Abdul Muis katakan, bahwa par- 
lemen berusaha sedapat2-nja untuk mempertiepat 
protokol pembubaran “unie. Menurut pendapat Muis adalah sangat 

penting protokol pembubaran unie diratifikasi oleh parlemen. 
menganggap, dengan persetudjuan jang tertjapai mengenai pembu- 
baran unie itu masih banjak persoalan ig. belum dan masih harus 

oaMah : kementerian, luar negeri dan -pimpi- 

den. turbojet motor | 
dapat memetjahkan record dunia dgn 

# 

pembitjaraan 

Ia 

Seorang penindjau lain di Ber- 
. in membajangkan bahwa bebera 

pa berita jang dapat ditangkap 
dari Tirai Besi” memperkuat 
teori, bahwa pengetahuan Mac- 

ILean sebagian adalah dibelakang 
kampanje jang dilakukan oleh 

vjet pada waktu ini. ,,Djika dia 
memberikan bantuan sepenuhnja 
kepada pemimpin2 Kremlin jang 
baru — sebagaimana kita tjukup 
mempunjai alasan bahwa hal itu 
benar — maka  pengetahuannja 
|tentang sikap Inggris dan Ame- 
rika Serikat dapatlah - kiranja 
memberikan pendjelasan tentang 
politik halus jang didjalankan 
dewasa ini oleh Sovjet,” demikian 
diakui oleh seorang bekas rekan 
MacLean. 

Penindjau2 lain .berpendapat, bah 
wa tugas MacLean mungkin hanja 
menulis ,renijana2 " politik” padi 
kementerian luar negeri Sovjet. Ta 

pi mereka merasa bahwa panda- 
ngannja tentang “ pendirian serta   

Nomor Satu : 
Bukan Komunisme— ' 
.Mao Pentjipta Hidup 
1» Baru Di RRT | 

RADIO PEKING jig ditangkap” 
oleh U.P. Tokio mewartakan hari 
Minggu bahwa kedutaan Birma 
hari Minggu di Peking telah me- 
ngadakan resepsi untuk mengl 
mat kedatangan P.M. U Nu 
Tiongkok. Resepsi ini dihac 
oleh presiden Mao Tse-tung. 
lam resepsi ini P.M. U Nu 

  

    

    

   
   

   

singa memimpin RRT dalam per 
djoangan untuk perdamaian di 
Asia dan didunia, dan jg djuga 
merupakan sahabat jang erat bagi 
rakjat Birma. 

Masalah Asia nomer 
satu, bukan Komunis- 
me. Tap: 

Sementara itu Pemimpin Partai 
Demokrat, Adlai Stevenson, menja- 

takan hari Sabtu di New Orleans, 

USA, bahwa orang2 demokrat se- 
pendapat dengan  tanggung-djawab- 
nja Partai Republik, jaitu melihat 

bahwa Amerika Serikat mendjalan- 
kan politik Asia jg bidjaksana”. 

Stevenson jg berbitjara kepada ra- 
pat Partai Demokrat  selandjutnja 

menambahkan ,,kami akan dapat 
melumpuhkan — komunisme sedunia 

dengan memberikan djasa2 baik ke 
pada teman2 kami Tjiang Kai-shek 
dan Syngman Rhee. 

Bagi Asia masalah nomor satu 
sekarang ialah bukan komunisme 
melainkan masalah bahwa  ber- 
djuta2 orang menghendaki peng- 
hidupan jang lebih baik dan me- 
reka itu telah mengetahui bahwa 
kemiskinan, kelaparan 
dan pes tidaklah mendjadi tu- 
djuan jang tidak berobah dari 
orang.” Stevenson menambahkan 
lagi bahwa taktik Sovjet Uni bero 
bah dari agressi militer ke-agressi 
sosial dan ekonomi dan pemerin- 
tahan EBisenhower diketjam kare- 
na berbuat ,,seolah2 komunisme 
itu adalah pertama2 suatu antja- 
man militer. (Antara-UP) 

Gempur2an Da- 
lam Pendjara 

Blok BSH Lawan Blok 
DI Dikamp Tawanan 
»Kosambi" Tjirebon 

| Masalah Asia | 

djalap pikiran Inggris dan Amerika 

seridak2nja tentu tidak akan luput 
Mari perhatian 'pemimpin2 Soviet. 
Politik lemah  tembut” dan te- 
rang jg diperlihatkan oleh Sovjet 
sekarang adalah sangat djauh  per- 

bedaannja denga, politik tangan be 
si Stalin, sehingga para penindjan 

ig tjakap “di Berlin “ menganggap 
bahwa politik lunak itu mau tak 

mau sebagian - adalah — diudjudkan 
oleh seseorang jg mengetahui  be- 

nar bagaimana tjara melunakkan si 
kap rakjat Inggris dan Amerika. 

betul2' pengetahu- 

Sovjer “tja- 

a “presiden. Mao Tsestpun dipihaknja: sendiri”, kata se- 
tang adalah pentjipta idu- torang diplomat. 
pan baru bagi rakjat ngkok, | - 
dan jang dengan keberanian dari | MacLean dan Burgess menghi- 

lang kedalam Tirai Besi dalam bu- 
lan Mei tahun 1951. Isteri dan 
anak2nja  menjusul dalam bulan 
September tahun 1953. Penindjau2 
sekutu di Berin jg mengadakan 
spesialisasi dalam mengumpulkan 
kabar? dari Tirai Besi, . mengata- 
kan bahwa sikap goodwill jg di per 

lihatkan waktu belakangan oleh So 
vjet sudah banjak mempengaruhi 
rakjat di Eropa Barat. 

Mereka menundjukkan kepada 

pembebasan tawanan? perang Djer- 
man, Italia, Spanjol dan Austria, 
perkundjungan  pemimpin2 - Partai 

Buruh Inggris ke Moskow “ dan 

usul2 mengadakan perundingan ten 
tang pemilihan umum setjara bebas 
diseluruh Djerman. 

Hal diatas dibuktikan pula oleh 
keterangan Vladimir Petrov dan Ni 
kolai Khoklov, dua orang bekas 

agen Polisi Rahasia Sovjet jg mela 

rikan diri ke Barat, jg telah mena- 

rik perhatian para penjelidik ke da 
lam daerah Tirai Besi untuk mem- 

peroleh bukti2 jg menickong teori 
diatas. (Reuter). 

  

Hama Tikus 
Di Djepang 

Djumlah Tikus 10 Kali 
Penduduk Djepang 

KEMENTERIAN kesedjahtera 
an Djepang hari Minggu menje- 
rukan kepada rakjat supaja bcr- 
usaha membasmi tikus2 ladang 
jang djumlahnja melebihi djum- 
lah penduduk Djepang dengan 
3 bagi tap2 satu penduduk Dje- 

Ipang. Dikatakan, bahwa djumlah 
tikus ladang itu adalah 260 diuta 
lebih.   DALAM Rumah Pendjara ,,Ko 

sambi” di Tjirebon, baru2 ini 
telah terdjadi perkelahian sengit 
antara para tahanan dan/atau hu 
kuman jang ada dalam Rumah 
Pendjara itu, sehingga mengaki- 
batkan 1 orang tewas, '3 orang 
luka berat dan 20 orang menda- 
pat luka2 enteng. Perkelahian itu 
terdjadi antara para tahanan/hu- 
kuman darj apa jang disebut blok 
»Tjirebon” jakni jang terdiri atas 
orang2 ,,Barisan Sakit Hati” dan 
para tahanan/hukuman dari blok 
Wetan” jang terdiri atas orang 
orang D.I./TII, p 

Sebab'-nja perkelahian 
itu terdjadi, menurut keterangan 

' pendjaga Rumah Pendjara, asal 
mulanja ialah karena soal ketjil, 
jaitu mulai dari senda-gurau, me- 
ningkat mendjadi ketjam-menge- 
tjam, lalu hina-menghina ideologi 
jang dianut oleh pihak2 itu ma- 

'“sing-masing dan achirnja timbul- 
lah perkelahian. Dalam perkela- 
hian itu orang menggunakan 
djuga batu2 jg ada dalam rumah 
pendjara. Baru setelah tentara 
dan polisi datang, jang berulang2 
melepaskan tembakan2 peringa- 
tan, perkelahian berhenti dengan 
akibat seperti tersebut diatas. Ke 

| tiga orang jang mendapat luka2 
parah terpaksa diangkut kerumah 
sakit, (Antara) 
(APE Oya 2 Boni 

  
j abudah Pen 

age (kan kap 
ar » s Prakin 

daan id P Oman 
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hebat 

| Atjara Utama Jan 

Selandjutnja diterangkan bhw 
djika djumlah tikus2 rumahan ikut 
dihitung djuga, maka perbandingan 
djumlah tikus dan penduduk  Dje- 
pang: adalah 10 tikus bagi tiap2 sa 
tu penduduk Djepang. Achirnja di 
umumkan - oleh . kementerian tadi 
bahwa tikus2 ladang telah ' mema- 
kan habis kira2 32.500.000. bushel 
beras setahunnja, sedangkan impor 
tahunan .beras oleh - Diepang dari 
"luar negeri adalah kira2 35.000.009 
bushel (Antara). 

Perohahan 

PEROBAHAN POLITIK luar ne 
geri Sovjet, menurut dugaan  kala- 

ingan diplomatik di London, sa- 
ngat mungkin 'akan mendjadi soal 
utama jg akan  dibitjarakan oleh 
presiden Tito dari Yugoslavia dan 
perdana menteri India Jawaharlal 
Nehru bulan Desember ini. Menu- 
rut rentjana, Tito akan tiba di 
New Delhi pada tgl, 17 Desember 
dalam suatu kundjungan resmi ke- 
pada India selama seminggu dan 
kemudian  berkundjung ke Birma. 
Tito dan Nehru memainkan  pera- 
nan penting dalam soal2 dunia. Ti- 
to jg pernah melakukan ,,pembe- 
rontakan” terhadap Moskou menge 

,»Bukan tidak mungkin MacLean 
mempergunakan 

annja tentang blok barat untuk me 
nasehatkan “pemimpin2 
ra2 bagaimana mendekati pihak se 
kutu - dengan tiada. mundur setapak 

karena 

ke 

—- 

- Pemakaian 

Mesin2 Atom 
Dapat Timbulkan Pe- 
ngangguran Setjara 

Besar2-an 
WALTER REUTHER, presi- 

den C.LO. (,,Congress of Indus- 
frial Workers”, salah satu antara 
2 gabungan serekat buruh Ame- 
rika Serikat), meramalkan di Los 
Angeles bahwa Amerika Serikat 
akan terantjam pengangguran se- 
tjara besar-besaran karena makin 
lama makin banjak dipakai mesin 
mesin jang digerakkan dng tenaga 
atom. 

Dalam laporannja kepada kong- 
res tahunan CIO di Los Angeles 
ini Reuther seterusnja  meramal- 

kan bahwa di A.S. akan timbul 
pengangguran besar?an karena se- 
makin banjaknja dipakai mesin 

atom. ketjuali apabila upah? di 
naikkan supaja dapat meresap pro- 

duksi perindustrian A.S. jg terus 
menerus semakin besar itu. Misal- 
nja, kata Reuther jg merangkap 
mendjadi ketua ,,United Automobi- 
le Workers” pula, pada ,,Ford Mo- 
tor Company”, 10 tahun jl. di bu- 
tuhkan 117 orang untuk dapat me 

njelesaikan tugas produksi: tapi sz- 
karang sudah tjukup apabila 41 bu 
ruh mengerdjakannja. (Antara). 

Negara2 Arab 
Akan Ko-Ordi- 

nir Politik LN-nja 

— DARI SUMBER tesini di Kai. 
ro diperoleh keterangan pada 
malam Senen, bahwa sebelum 
achir bulan ini para perdana men- 
teri negara2 Arab akan berkon- 
perensi untuk mengkoordinasi po 
litik luar negeri mereka: Keputu- 
san untuk mengadakan konperen 
si ini diambilnia oleh para men- 
terj luar negeri Arab jg berkum- 
pul di Kairo untuk menghadifri 
sidang Dewan Lembaga Arab. 
Para perdana menteri Arab ber- 
usaha membentuk front persatu- 
an, terutama mengenai masalah2 
pertahanan Timur Tengah dan 
hubungan dengan negara2 Barat, 
kata sumber keterangan tadi. 

. (Antara) 

Kuomintang 
Menuduh Pi- 

lipina 
Membeda-Bedakan 

Orang2 Tiorghoa Dgn 
Orang2 Indonesia Dlm 
“Soal Imigrasi 

SEGRANG pembesar kedutaan 
Kuomintang di Manila hari Ming 
gu mengatakan bahwa orang2 
Kuomintang ,,sangat  terkedjut” 
dengan perintah presiden  Mag- 
saysay supaja 2400 orang Tiong- 
hoa iang telah melampaui batas 
waktu tinggalnja di Filipina sege- 
ra dikeluarkan dari Filipina. Di   katakan, bahwa orang2 Kuomin- 
tang mendapat kesan pemerintah 
Filipina mengadakan diskriminasi 
terhadap orang2 Kuomintang itu 
karena terhadap orang2 Indone- 
s'a iang memasuki Filipma setja- 
ra tidak sah, pemerintah Filipina 
berlaku ,,manis.” 

Perkara orang2 Indonesia itu 
disebut-sebut oleh p'hak Kuomin- 
tang berhubung tertiapainja per- 
setudjuan antara Indonesia dan 
Filipina baru2 ini jg. memboleh- 
kan sed'umlah orang Indonesia 
tnggai terus di Filipina. 

Severti pernah diberitakan, 
Magsaysay telah memutuskan un- 
tuk mengeluarkan orang2 Tiong 
hoa tadi setelah tersiar berita2 
tentano orang2 Kuomintang mem 
pergunakan uang suap jang ber- 
tudiuan supaja orang2 Kuomin- 
tang itu boleh tinggal terus di 
Filipina. (Antara) 

bagai pemimpin politik 

dampingan — antara Timur dan Ba- 
rat, 

Waktu  kundjungan itu dianggap 
penting oleh kalangan diplomatik 
di London tadi. Tito akan bertemu 

dengan Nehru dan U Nu (perdana 
menteri Birma) diwaktu ketiga ne- 
geri itu (Yugoslavia, India dan Bir 
ma) hendak didjadikan kawan oleh 
negara2 Komunis. Nehru belum Ia 
ma berselang kembali dari kundju- 

|Perobahan Sikap Poli 
| LN. Russia 

| Disebabkan Pengaruh Guy Burgess Dan 
Mc Lean, Dua Diplomaat Inggeris Jg 

| Dim Th 1951 Melarikan Diri Ke 
Daerah ,,Tirai Besi” ? 

DIPLOMAT VETERAN SEKUTU dikota Berlin telah dapat 
mengumpulkan bukti2 bahwa ,,kampanje lembut dan ringan” jang 
dilantjarkan oleh Soviet pada waktu ini adalah sebagian 
inasehat dari dua orang diplomat Inggris jang melarikan diri 
pihak Blok Timur, jaitu Donald MacLean dan Guy Burgess. 

»Donald adalah seorang pintar dan mengetahui benar2 sikap se- 
kutu, terutama sikap" Amerika,” demikian diterangkan oleh seorang 
bekas rekan MacLean kepada ,sInternational News Service”. 
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Hari Djum'at malam jang baru lalu, Sinterklaas telah berkundjung di 
dimana ia kelihatan disini duduk dengan 

njonja Farmgwati Soekarno dan puterinja Megawati Soekarno. 

istana presiden Soekarno, 

@: “ 

i tik 

  

“Sinterklaas 
Di Istana 

  
Gu. Merapi Giat Lagi 

Tampak Guguran2 Baru —- Usaha Pen- 
tjegah Bahaja Dan Menolong Pengung. 

sian Tetap 
(Oleh: 

Disiapkan 
Wartawan Kita) 

SESUDAH BEBERAPA bulan jang lalu keadaan gunung Me- 
rapi kelihatan tidak begitu berbahaja, tiba2 pada hari Rebo tanggal 
1 Desember jl. djam 7.55 pagi, oleh Pos pendjagaan gunung Ber- 
api Babadan dilaporkan bahwa gunung Merapi mengeluarkan gu- 
guran-guguran besar dan gloedwolk, djatuh kedjurang kali Apu 
daerah kabupaten Bojolali. Sementara itu dari lain sumber resmi 
diberitakan, guguran2 itu ada pula sebagian ketjil menudju ke kali 
Trinsing, kawedanan Muntilan, Magelang, 

Mengenai berita jang mengedjut 

  

    

kan itu, wartawan Suara Merdeka" 
pada hb ry HD umasat jang laki “mena 

njakan kedjadian 'gb. kepada pihak 
jang menge shui. Memperoleh berit: 

  

I 

  

Oihune 

  

sub narkan. 

    

ig dimir 
# lasan kepana pusat per 
Hagaan' canung M:rapi di Jogia. 

Djurang antara Java 1954 
dan 1953 tertutup gugur- 
an. 

Keadiaa dipuntjak Merapi menu 
sit hasil pemeriksaan, Dinas Gunung 

Berapi te. 7 Nopember 1954 ms 
nundjukkan, bahwa lavadop 1954 se 

belah timur teiah bertambah tinggi. 
djnrang an.ara lava 1954 dan 1953 

sebelah timur sudah tertutup, sehing 
ga guguran lava 1954 d/atuhnja lang 

sung ke Pasar Bubar. Djumlah gugu 
ran2 telah tertjatai oleh Pos pendi: 

gaan Selo Bololali, pada waktu i:r 
dalam seminggu rata2 5S kali. Tempe 
ratur dari soffatara? disekitar kawat 

Merapi s:belah Timur, Gendol da: 
Woro ternjata rata2 tidak . nfenur 
djuk perbedaan ban, ak dengan tempe 

ratur selama dalam bulan Ssptember 

1954. Hanja temperatur dari Woro 
H ternjata turun, telah tersjatat 410 

deradjat celsius. 

Usaha untuk menghindar- 
kan bahaja tetap dilaku- 
kan. £ 

Untuk menjelamatkan para petu 
gas di Pos pendjagaan Krindjing dar 

Babadan bilamana Merapi meleru 
Meh Dinas Gunung Merapi sudah di 

sediakan tempat pelindungan dari be 

ton 'berpintu badja jang tahan gas: 

djuga disediakan seismograaf untuk 
mengukur adanja gempa, radio tel: 

foOn untuk perhubungan dengan tem 

pa: pendjagaan lain, pakaian jang t: 
han api, kaos tangan dari asbest, to 
pi badja, patjul beliung, persediaan 
makanan dan air setjukupnja: sebush 

botol besar dari pada badja berisi 
zuurstof. 

Untuk memudahkan para pengung 

si Merapi, bila benar?  terdjadi Ieti 
san, kini oleh pihak Panitya Pen 

i6ng Korban Gunung Merapi daerah 
Kedu telah disediakan 45.000 buah 
tanda Jang harus dipergunakan ke 
arah mana pengungsi itu pergi. Tar 

da2 itu. terdapat tulisan nama ' desa 
pengungsian dan daftar pengungsi 
warna merah bagi mereka dari dae 

rah terlarang, hidjau dan kuning pe 
nagungsi dari daerah bahaja I dan II. 

131 Djiwa akan dipindah- 
kan ke Sapuran Wonoso- 

   
  

  

Dalam usaha untuk  menjelamat 
kan penduduk dibagian barat lereng 

gunung Merapi, oleh pemerintah da 
erah Kedu telah disediakan tempat 
transmigrasi” lokal di Sapuran kab. 
Wonosobo. Diantara 31 rumah jang 
akan dibangun, 7 buah sudah  sele 
sai didirikan dan masing2 dengan 
bea'/a Rp. 2.500,—. Tempat transmi 
grasi lokal ini disediakan kepada 
131 djiwa penduduk terdiri 31 keluar 
ga dari desa Sengi, katjamatan Du 
kun, Muntilan. Bila rumah2 itu ' su 
dah djadi segera mereka akan dipin 

tahkan ketempat jang baru, mengi 
ngat antjaman bahaja gunung Mera 
pi pada dewasa ini. 

Politik Luar Negeri Sovjet 
g Akan Dirundingkan 

tahui benar Komunisme Internasio dangan supaja berkundjung 
nal, sedangkan Nehru terkenal se-' ke Moskou. U Nu kini 

netral di | Peking 
Asia dan djuara hidup damai ber- (RRT, 

djuga 
berada di 

sebagai — tamu 

akan menghadiri 

namakan ,,negara2  Kolombo” di 

Djakarta pada tgl. 28 Desember. 
Seperti diketahui, negara2 Kolomso 
terdiri dari Indonesia, India, Birma, 
Pakistan dan Ceylon. 

Tito jg untuk pertama kali ber: 
kundjung ke Timur dalam  keada- 
an jg genting dalam perhubungan 
antara Timur dan Barat,: menurut 

dugaan, akan membitjarakan  djuga 
dengan Nehru dan U Nu dua. se: 

pertemuan jg di 

ngan ke Peking dan mendapat un- bab utama kegentingan dewasa ini, 

  

  
: 

pemerintah . 
Seperti Nehru, U Nu djuga' 

, Hukuman : 
Al Hodeiby 

Ss s 

- Di- robah 
Mendjadi Hukumanf 

Kerdja Paksa Seumur. 
Hidup 

DEWAN Revolusioner Mesir 
mengambil putusan untuk membu 
barkan organisasi ”Ichwanul Mus 
timin” demikian “diamankan di 
Kairo pada hari Minggu. Seperti 
telah diwartakan pembubaran or- 
ganisasi tsb. ialah andjuran Pe- 
ngadilan Rakjat sebagaimana di- 
umumkan oleh presiden pengadi- 
lan ini, wing commander Djamal 
Salim, pada hari Sabtu jbl. 
Selandjutnja didapat kabar bah- 
wa Dewan Revolusioner Mesir 
dalam sidangnja pada malam - 
Minggu telah merobah hukuman 
mati gantung atas diri pemimpin 
besar ,,Ichwanul Muslimin” Ha- 
san al Hodeiby, jang telah didja- 
tuhkan oleh Pengadilan Rakjat, 
mendjadi hukuman  kerdja-paksa 
seumur hidup. Dewan Revolusio 
ner dalam pada itu memperkuat 
hukuman2 lainnja jang telah di- 
putuskan oleh Pengadilan Rakjat 
dan telah diumumkan pada hari 
Sabtu jbl. 

Pemogokan 
Syria. 

Dari Damaskus sementara itu dida 
»at kabar, bahwa pada harj 
“seluruh Syria para peladjar menje 
lenggarakan suatu demonstrasi pemo 
sokan umum untuk menjatakan pro 
'es aras hukuman2 jang telah didja 
"uhkan atas diri anggota2 ,Ichwa 
nu! Muslimin”. Demonstrasi besar- 
ses.ran mulai diadakan di  djalan2 
'alam kota Damaskus dan diperkam 
wungan 'Deir Zor semva toko telah 
utup. Pada malam Minggu menteri 

luar negeri Syria,  Fayii al Atassi, 
mendapat instruksi dari pemerintah 
Syria utk. mendesak kepada pemerin 
ah Mesir supaja memperlunak huku 
nan2 mati jang telah “didjatuhkan 
“leh Pengadilan Rakjat Mesir pada 
hari Sabtu atas diri 7 orang pemim 
pin .Ichwanui Muslimin.” 

Instruksi ini dikawatkan oleh 
P.M. Syria, Faris al Koury, kepada 
Raydi al Atassi, jang kini sedang 
ada di Kairo menghadliri sidang De 
Wan Liga Arab. Faris al Koury dju- 
ga mengadakan pertemuan dengan 
attache militer Mesir di Damaskus 
untuk meminta kepada -attache ini 
meneruskan kepada pemerintah Me- 
sir keinginan bulat kabinet Syria tsb. 
Pemimpin2 keagamaan di Irak 

pada malam Minggu djuga menga- 
watkan permintaan kepada kepala2 
negara dari negara2 Islam, jang be- 
sar, supaja mengadakan tjampur ta- 
ngan. Sheik Zahoui, ketua Panitia 
Pendidikan Islam jang djuga men- 
djadi ketua ,,Perhimpuna, bagi Pa- 
lestina, dalam pada itu mengumum- 
kan di Baghdad pada hari Minggu 
bahwa ia akan segera berangkat ke 
Kairo memimpin” suatu delegasi. 
(Antara). 

Merupakamr 
Nehru-Tito? 

jakni masalah angkatan edarat Djer 
man Barat dan. kehendak RRT 
membebaskan Taiwan. Sovjet Uni 
ig untuk waktu jg lama mengutuk 
Yugoslavia kini berusaha melenjap- 

umum di 

'kan kerewelan itu. Perdana mente 

.dan  kebudajaan antara 
"dam India, (Antara), 

Ti Malenkov dari Sovjet Uni per- 
nah mengadaka, toast bagi kesela- 
matan Tito. Menurut pendapat ka- 
langan diplomatik di London, per- 
temuan Tito-Nehru tentulah teruta- 
ma akan. merundingkan Sebab2 pe 
robehan politik  Moskou. Dan di 
samping “itu akan  membitjarakan 
djuga perhubungan perdagangan 

Yugoslavia 
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Specialist. untuk WASIR. (Ams |. 
beien). ASTHMA, KEPUTI 
IMPOTENTIE dan |: 
njakit. Obati YasIK 
rantie sembuh didalam . 
sampe runtuh akar-akarnj 
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Sdr. R. S. Purnomo dalam perdjalanan keliling dunia ini telah pilih Djamu Njonja Meneer Semarang untuk digunakan dalam per- djalanan.. Ia mengetahui benar2 beratnja ini perdjalanan, maka 

Sdr. R. S. Purnomo pilih dengan penuh kepertjajaan djamu jang terbaik: Djamu Tjap Portret Njonja Meneer Semarang. 
Seperti djuga dengan lain? langganan, pilihan Sdr. R. S. Purno- 

Meneer 
mo timbul dari KENJATAAN, bahwa Djamu N jonja 
benar2 lebih halus, lebih sedap dan lebih mustadjab. 

Pilihlah selalu djamu jang terbaik, 
Pilihtah selalu : : 

Djamu Tjap Portret 
- NJONJA MENEER 

EF baja # SEMARANG 

Ingin Tahu Perdioangan Irian Barat?” 
Ing”n Djadi Seseorang Sakti dan Wasnada ? 

Buku: SAPTA PUDJANGGA 
(Ramalan 7 Pudjangga dan 

Bahasa Indonesia. 
Rasiarja untuk 

  

PERANG ? 

   
Oleh : Sapphire 

3 Mengetahui 

& 
& 
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Kabar Koto 

   
rela Utk Gempur Belanda 
IKDP Sanggup Pelopori Utk Rebut Irian — 

“Walikota: Kita Tak Sentimen 
(Oleh: Wartawan Sendiri) 

PERTEMUAN BERSAMA antara Badan Perdjoangan Irian 
| dengan wakil2 segenap partai dam. organ'sasi2 jang ada di Sema- 

      
    

rang pada Minggu malam jbl ng GRIS, Bodjong Semarang 
telah mengeluarkan statement sbb.: 1. Men-tjap Belanda sebagai 
agressor Irian Barat. 2. Mendesak kevada Pemerintah Indonesia 
untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemer'ntah Be- 
landa. 3. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk memutus- 
kan segala perdjandjian dengan Belanda terutama mengenai keuang- 
an dan ekonomi. 4. Mendesak supaja Pemerintah segera membentuk 
pemerintahan di Iran Barat, dan mengadjak kepada seluruh rakjat 
Indonesia memperdjoangkan masuknja Irian Barat kewilajah R. J. 
sefjara de facto. Hae 

Sebelum mengeluarkan statement |. - 
itu, Tebih dahulu dalam pertzmuan'h 
bersama tsb. didengarkan pendipat? | 
dan. saran2 mengenai Irian Barat de | 
ri para hadlirin. Kesempatan ini di 

  

TEPUNG TRIGU MASIH 
SULIT. f 

: Rupa2nia kesulitan tepung: trigs 

  

  

Hari Minggu pagi kemaren djam 7.30 telah berangkat dari Taman Ma- 

luku, Semarang, pemuda2 Susanto Purnomo dap Sirwindu, memulai per- 
djalanannja keliling dunia dengan sepeda. “Tampak pada gambar sdr. 
S. Purnomo (kiri pegang sepeda) dan Sirwindu (kanan djuga. dengan 
sepedanja), sesaat sebelum bertolak. Keberangkatan mereka dihantar 
oleh keluarga Halmahera-Maluku serta dikawal oleh pandu2. Setjara 
simbolis skepada dua pemuda tadi diserahkan uang ,,7 ringgit” jang 
menghasilkan arti, agar mereka mentjapai ,tudjuan”. Pitung Ringgit” 
berarti djuga, agar mereka memperoleh ',,pitulungan, pituduh dan pitu- 
tur? Seterusnja oleh perusahaan Djamu ,,/Njonja Meneer” sdr. S. Pur- 

' diperdjuangkan, ! 
'kanlah hanja masalah daerih kita. 

  

Kalau Perlu PNI Sang- 
gup Bubarkan Kabinet 
Bagi Rakjat ladonesia9Jg Paling Sehat 

lalah ,,Darul Indonesia” — Katai8g 
Sidik Djojosukarto 5 

KETUA UMUM P.N.I, Sidik Djojosukarto, telah mensinjalir 
adanja anasir2 destruktip jang membangkit2-kan penjakit kedaera- 

han. Orang mengatakan, dem'kian Sidik, seolah-olah kabinet seka- 
rang terdiri dari golongan suku, Djawa sadja padahal menurut 
sebenarnja, demikian ketua PNI itu, Menteri2 dari suku Djawa 
hanja 6 orang, sedang dari Sumatera ada 6 orang menter', dan 
ada djuga dari lain2 daerah. Sidik jang memberikan, keterangan 
itu dalam rapat umum di Sibolga sebagai penutup dari kowperensi 
PNI Sumatra Utara menambahkan lebih djauh, bahwa penjakit 
kedaerahan jg membahajakan ini, telah sedemikian berbahajanja, 
seh'ngga berakibat soal Irian Barat dianggap enteng sekali oleh 
mereka. 

  

Mengenai Irian: Barat “pembitjawa 
bertegas, bahwa Irian Barat: harus Is 

sebab. seainia' bu- 

  

tapi terutama berhubung karena 'i: 

dimisalkan sebagai bagian dari, tu 
partai dan organisasi, jg. kesemuanja 
menjatakan. ketekadannia untuk me: 
rebut kembali Irian Barat dan me 
niokong sepenuhnia perdjoangan de 
legssi Indonesia di PBB mengenai 
soal tadi. Pertemuan trb. dipimpin 
oleh sdr. Tjipto Ketua dari Badan 
Perd,oangan Irian Barat Tjabang Se 
maring. 

Kita tidaM sentimen 
Walikota Hadisubeno jang dimin- 

ta untuk memberikan pandangamnja, 
berbitjara selaku warganegara Indo- 
nesia a.l. menjatakan, bahwa bangsa 
Indonesia tidak mempunjai rasa sen 
timen terhadap Belanda. Sebab ka- 
lau kita sentimenz tidak mungkin 

ada - perusahaan2 Belanda dengan 

direktur2nja bangsa Belanda masih 
bisa bertjokol di Indonesia. Apakah 

dinegeri Belanda sana ada perusa- 
haan2 Djerman dengan “direktur2nja 
bangsa Djerman? Siopakah jang sen 

timen? Bukankah bangsa Belanda 
sendiri? Tanja pembitjara. Selandjur 

nja diandjurkan, bahwa rakiat tidak 
perlu banjak bitjara, tetapi jang per- 

lu banjak perbuatannja untuk mem- 

pergunakan oleh: 18 orang Wakil? N ejum dan. diatasi di Semarang, 
sekalipun pembagiannja diatur oleh 
'fihak2 jang bersangkutan. Titik be- 
rat dalam soal pembagian tadi ter- 
letak kepada sisteem- voorverkoop 
dari para importir jang dalam soal 

'ini dapat berwudjud metjam2 tjorak 
|berkenaan dengan meningkatnja har 
ga "tepung trigu. Menurut ketera, 
ngan2 harga tepung trigu diluar mu 
sih tinggi, jaitu party jang agak be- 
hsar sampai Rp. 105,—,  sedengkap 
Ipartai2 jang ketiil melehihi dari har- 
1ga tersebut. Bahkan harga ctjeran 
sampai Lk. Rp. 160,— per zak. Ber- 
kenaan dengan soal tepung itu da- 
.pat dikabarkan, bahwa coupon jang 

'dikeluarkan oleh PPPDS  diluaran 
'berharga Rp. 2,50 sampai Rp. 3,50. 

Ini belum terhitung pembelian  te- 
pung jang disebut dalam coupon ta- 

di, jaitu tiap kilo Rp. 1.96 jang her- 
arti pula I zak tepung berharga 

Rp. 100,— lebih. Karena keadaan 

jang sulit tadi, maka sendirinja para 
pengusaha roti pun makin gelisah. 
Kabarnja sudah ada beberapa peng- 
usaha roti jang tutup. 

TILATJAP 

  

Hari Djum'at jbl., PMI tjb. Tii- 
latjap bersama2 dengan PMI tijb. 
Purwokerto dengan pimpinan Sdr. 
Sugeng Tirtosiswojo telah mengada 
kan penindjauan  ketempat2 jg di 
serang bandjir dalam wilajah Dis- 
trik Madjenang dan memberikan 
bantuannja kepada penduduk. jg: ai 
pardang. sangat . memerlukannja. 
'Bantuan tsb. berupa 115 potong pa 
kaian baru . (untuk 'kanak2 dan 
orang2' dewasa), 15 botol pil kina 
a 500 butir dan 2 blik  multivita- 
min. Pemberitaan pertolongan ini 

nomo telah dibekali pelbagai djamu2 untuk perdjalanannja. 
5 (Foto: ,,Suara Merdeka”) 

    

'JOSJA 
P.M.I. BERIKAN BANTUAN | 

    

buh. Sidik menjatakan - keheranan- 
nja, bahwa ada bangsa Indonesia 

jg begitu sampai hati untuk menga 
takan buat apa  memperdjuangkan 
bagian wilajah jg belum merdeka, 

hal itu tidaklah perlu disinjalir, sebab 

nantikan dari mulut Belanda, bhw. 
wilajah Irian Barat itu harus diper-   

PERSATUAN. PEMUDA 
INDONESIA. 

Dibawah. pimpinan Sdr. Wahidin 
Hadi Supojo, baru2 ini di Jogjakar ' 
ta telah diadakan pertemuap dianta 
ra para pemuda "jang  maksudnja 

untuk membentuk sebuah organisa 
Si pemuda dengan bertudjuan mem 
persatukan pemuda2 jang tjinta dan 
mendjundjung tinggi. Proklamasi 17 
Augustus. Dalam ' pertemuan itu 
achirnja telah disetudjui  berdirinja 
organisasi tersebut dengan memakai 

Gjuangkan sampai kembali kepad: 
Indonesia. Tapi, demikian  katanja. 
jug mengherankap ialah djusteru 

| Orang? Indonesia ada jang lebih. ber 

pikiran Belanda dari Belanda sendi- 
ri. 

: Perdamaian. 
Mengenai masalah perdamaian, 

Sidik tjeritakan kembali 
pertanjaan seorang — wartawan 
Amerika berhubung turutnja ia 
menanda-tangani Perdamaian Du- 
nia, dengan mengatakan bahwa ia 
tetap menjokong keinginan untuk 
perdamaian. Katanja dalam hubu 
ngan ini, djika nanti dari Wash- 
ington dibentuk suatu panitia 

Irian Barat itu. Kalau Belanda sen-: 
diri jg. mengatakan demikian, maka: 

memang sewadjarnja tidak akan di- 

tentang 

TA CHUNG SZE MENANG 
1—0, 

Dalam pertandingan persahabat 
an melawan kes. Poris pada hari 
Sabtu jbl. dilapangar, Stadion Sema 
'rang, kes. Ta Chung Sze Semarang 
dapat mengalahkan lawannja de- 

Ingan angka 1—0 jang dibikin da- 
lam babak kedua oleh pemain ba 
ru TCS Ping Tjauw. Kedua belah 

fihak tidak dapat mengadjukan pe- 
main2 jang lengkap. Kalau fihak 
Poris bermain. dengan tiada Radji, 

pun dari fihak TCS Ing Liang ti- 
Jak kelihatan. Djalannja pertanding 
an agak, kurang semangat. Dengan 

ikut sertanja Ping Tiiauw, maka ga 
ris penjerang TCS kini adalah terdi 
ri.dari pemuda2 jang mempunjai 
bakat baik. Kalau Ping Tjiauw da- 

pat. training baik dan dapat berma- 
“in lebih "ernstig” dan tidak ”ner- 
veus”, maka ada harapan ia kan 
djadi pemain jang baik pula. .Pada 
umumnja dapat dikata, bahwa keku 

atap dari kedua belah fihak berim- beri backing kepada delegasi kita di 
PBB. Lebih landjut dinjatakan, bah- 

wa kalau perlu kita putuskan sama 
sekali hubungan kita dengan Belan-| 

PEMBELIAN GANDUM UN- 
TUK RAKJAT. 

Dalam pengumuman bersama an- 

nama Persatuan Pemuda Indonesia 

dengan berkedudukan: di: Jogjakar 
ta. Bisa di tambahkan disini, bah 
wa Perpindo (Persatuan Pemuda 

adalah merupakan langkah pertama 
jg akan disusul dalam waktu -sing- 
kat j.a.d. 
SEORANG TAHANAN TER- 

  kampanje perdamaian dunia ia- 
pun dengan segera akan turut 
menanda-tanganinja pula. Jang di 
tentangnja, kata ketua PNI itu, 

bang dalam pertandingan tsb. 

Kenjataannja) 

terlebih 
dulu apa jang akan terdjadi pada dri sen- 

lusi th. 1945. Kita tjinta damai te 

tapi kita lebih tjinta pada kemerde- 
kaan, demikian: kata sdr. Huedisibe- 
no. 

Selandju:nja sdr.. Dionosukumo, p2 
agurus bagian Penerangap Badan Per 

ijoangan Irian Tjb.. Semarang men 
Ijelaskan tentang keadaan. di Irian 

Barat dan kekediaman Belanda disa 
na, berdasarkan dari laporan?nia mis- 
1 parlementer dan militer Belanda, 

da seperti halnja pada waktu revo-|tara PPPDS dan Pusat R.T. Kota- 
bahwa" besar Semarang dinjatakan, 

mulai tgl. 6 Desember 1954. Cou- 
pon2 pembelian tepung Gandum un 
tuk rakjat diurus oleh Pusat R.T. 
Smg., jang dibagikan lewat Koor- 
dinator2 Pusat R.T. ditiap2 Ketja- 
matan dan selandjutnja dibagikan 
kepada GRT2/Kelurahan, Permin- 
taan Coupon2 dapat berhubungan 
dengan alamat sbb.: Semarang Ti- 
Lmur:R. Utojo Pandean Lamper 210,   laporan2nja Ketua Biro Irian Barat 

sdr. Diapari dan Ketua Badan Per 
djoangan Irian sdr. Latumehina. 

Keadaan2. jang menjedihkan di Iri 

soal2. pendidikan, kesehatan 

kolonielis Belanda: 
ga oleh pembitjara mengenai usaha 
isaha2 Pemerintah Indonesia dalam 
memperdjoangkan merebut kembali 

Irian Barat itu dengan djalan perun 

Suwanto Manggis VII/S1 dan Sul- 
-kani Sendangguwo Timur. Semarang 
Selatan:  Hendroasmoro Kr. Panas 
135, H. Suparno Kalilangse 641 dan 

2n Barrat itu a.l. diterlantarkannja Mangunsuwignjo Kintelan I/107 dan 2. 
bagi Sudarmo djl. Kendal 50a. Semarang 'Y 

senduduk di Irian Barat dan hidup Utara: Sakdun Pedalangan 280, Sa- 116 
mereka ditekan oleh- pemerintahan kimin.Kledung Buntu 309 dan Sat & 

ol idielaskan dju joto- Batik: Widohardio' 277: nata 
rang Tengah: Sukahar Surodinalan 
Selatan 394, Nj. Supardjo Kp. Tes 
njo 6 dan R. Sutiipto Kembangpaes 
1081. Tiap Coupon dapat dibelikan 

'GILAS KERETA-API. 
Seorang tahanan jg sedang diang 

kut dari: Maos ke Kroja pada hari 
Kemis (2-12-54) jbl., setibanja di 

setasiun Sikampuh tiba2 melontjat 
keluar dengan maksud melarikan 
diri, Tetapi malang baginja, karena 
tepat pada waktu ia djatuh direl 
sebelahnja, datanglah kereta api da 
ri djurusan Kroja hingga tahanan 
tsb: tergilas” bagian kepalanja. sam- 
pai hantjur dan mati seketika. Me- 
unurut keterangan, korban tsb. ber- 
Na da desa  Nusadjati (distrik 

   

  

    

  

A MELAJANG KARENA 
“SOTO 

Pada hari: Minggu tgl. 5 Desem- 
“ber 1954-sekira pukul 13.00, di da 
lam pasar kota Tjepu telah terdjadi 
perkelahian antara seorang laki2 jg 

Indonesia) itu, anggauta2nja terdiri 
dari para pemuda jang tidak men- 
djadi anggauta dari salah satu poli 

tik dan organisasi tsb. bukan men- 
djadi salah satu onderbouw dari su 
atu partai politik jang mana” pun. 
Tudjuan organisasi tsb. untuk me- 

megang teguh semangat dan men- 

djundjung tinggi Proklamasi 17 Au: 
gustus. 1945 dan selandjutnja akan 
ikut-serta ' memperdjuangkan -. ma- 
suknja Irian Barat kedalam wila- 
jah Rep. Indonesia. 

TEGAL 
SITUASI G.B.N. SELAMA 

ACHIR2 NOPEMBER. 

  

Perwira pers Divisi Diponegoro 
mengabarkan, bahwa pada pekan? 
terachir bulan Nopember jl. pasu- 
kan2 TNI jg bertugas didaerah Ge 

Crocosm) 

umumnja 

okol,     
diri, diri kawan atau sanak keluarga (Mi- 

Ronggo Warsito, a.l. 
pungkasang 

(Diartikan kaum Pendjadjah itu 
dongkol, hingga: maski menggunakan si'- 
asat bagaimana sadja, achirnja merasa ke- 

dan atau Negara dan Dun'a 
(Macrocosm: — Ramalan 

»Wong dongkol akal 
tuwas mendongkol.” 

sudah 

tingan dengan Belanda sedjak Amril 1 ke: gandum dgn. harga Rp. 1,96. 
1950, tetapi Belanda selalu berbelit2. Sebelum dibelikah Coupon harus 
Kemudian dikatakan, bahwa selama ada tjap dari salah satu antara tjap2 
Belanda masih bertjokof di Irian Ba, RT/GRT setempat, tanda-tangan 
-at. selama itu pula dunia akan ber Koordinator Pusat RT atau tjap Ke 
tambah ruwet, dan ketegangan da" lurahan. Pembelian gandum selama 
lam pergaulan dunia makin bertam . bulan Desember ini diatur tiap. hari 

Senen, Rebo dan Sabtu, sedangkan sah pula. : 2 : 2 ig 'tiap hari pembelian disediaka, 600 

rakan Banteng (Tegal) telah berha 
sil menembak mati 5 orang gerom 
bolan dengan merampas pelbagai 
matjam sendjatanja. Diantara gera- 
kan itu adalah didaerah ketjamatan 
Lumbir jg sampai mendapat perla- 
wanan dari pihak gerombolan. Tem 
bak-menembak terdjadi untuk sela- 
ma 12 cjam. 40 Orang gerombolan 

“pekerdjaannja bakulan, dengan se- 
orang laki2 anak dari pendjual so- 

'to. Mula2 orang jg tsb. duluan tadi 
“hendak bersantap ditempat  pen- 
djual soto tadi, jg kemudian diberi 
soto hingga habis 2 mangkuk. Sete 
lah- habis makan, maka  ditanjanja 
berapa harga soto jg dihelinja, jg 

  
.IvnYya tjiwa sendir): — # 

Sudahkah Dzaman Kolobendu liwat dan terganti dengan Dzaman .Mulia ? Siapakah jang diartikan K'narjo Buwono jang mendjadi Ratu Penandio (Per'kemanusiaan, keadilan dan kemasjarakatan)?: 
Daja-upaja Mentjari Hari Terbaik untuk Perkawinan, P'n- dah Tempat, Bertjutjuk Tanam,, Mentiari Nafkah, Mentjari Obat dll.: — “ Naga Hari/Naga Tahun dan Djatingarangs — “ Hari- 

hari, jang Na'as dalam Set'ap Tahun, 
“ Sa'at2 jang Terbagus dalam setiap Pekan — “  Astrologie dan 
Horoscope, petundjuk jang penting supaja orang bisa Beruntung 
dalam Pertj'ntaan, Pakerdiaan dan Kesehatan: — “ Watak dan 
Tabiat Manusia menurut Hari Kelahirannja, mitsalnja Kelah'ran 
Sen'n Kliwon : Ramah tamah, sppan santun, lemah lembut lemba- 
ganja, pandai menjusun kata2, tapi mudah merasa tersinggung dan 
sakit hati, agak dagal (keras hat) namun djuga mudah memberi 
maaf dan melupakan dendam, Baik (bakti) terhadap orang tua dan 
sanak keluarga, bahkan diantara orang2 dari kelahiran ini suka ber- 
korban guna sanak keluarganja. Demikianlah setiap kelahiran (35 
hari atau selapan) d'terangkan satu demi satu dengan djelas dan te- 
lah diakui ketepatannja oleh ribuan pembatjanja: — “ Impian dan 
Maknanja, a.l. : Meng'mpi dirinja pandai terbang: Alamat akan 
naik pangkat/deradjats — “ Konferensi Gaib, Rapat dari Para 
Lelembut (Badan Halus), jang nantinja akan mengadili siapa sadja 
jang berbuat djahat terhadap sesama W'dup: — “ Sedjarah Indo- 
nesia, mulai dzaman Purba sehingga Indonesia Merdeka. Pendek 
kata buku ,,Sapta Pudjangga”, merupakan sebuah buku jang benar2 
bermanfaat dan berharga untuk dipunjai oleh (ap2 penduduk di In- 
donesia, terutama dalam masa sekarang ini ! 

Y buku lengkap benar mestinja.................. Rp. 25.— 
Harga Reclame untuk sementara hanja........ 

(Luar kota tambah ongkost kirim 1076) 
Persediaan amat terbatas. 1 orang hanja 1 buku ! 

Badan Penerbit: KWA GIOK DJING 
Djl. Ngantenan No. 2 — 4 S, — KUDUS. 

   

     

  

#2 | Pakailah Erasmic Bril: 
nee liantine diwaktu pagi. 

TN Nistjaja sampai malam 
Ey |. rambut Tuan tetap rapi 

(lan menarik. Lagi pula 
| Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

djadi lekat. 

  

  

SAR Ramalan Djojobojo al. :,Akeh barang .charam, akeh anak haram. ,,Tjoba renungkan sebentar, apakah kini banjak barang charam dan anak haram?: — 

jang harus disingkiri: — 

rakjat jang belum mengenal segala 
sesuatu mengenai Irian Barat, maka 
oleh BPI tjb. Semarang kini diren- 
tjanakan untuk segera mengadakan 
eksposisi mengenai keadaan di Irian 

Barat, baik mengenai kekajaan dae- 
rahnja maupun mengenai keadaan 

penduduknja. - Achirnja dapat dika- 
barkan, bahwa dalam saran2 jang 
diberikan oleh wakil2 partai dan or- 
ganisasi pada- pertemuan tadi untuk 
mengadakan pula rapat2 umum dan 

demonstrasi, tidak sadja dikota Se- 
marang tetapi djuga dilain2. daerah 
Djawa Tengah. Saran ini diterima 
oleh B.P.I. dan untuk pelaksanaan- 
nja akan dipikirkar, lebih djauh de- 
ngan Kesatuan Aksi Pembatalan 
Uni jg..telah ada di Semarang janz 
terdiri dari 70 wakil2 partai dan or- 
ganisasi. Dapat ditambahkan. bahwa 
wakil dari IKDP menjarankan aga1 
segera dibentuk tentara. sukarela 
untuk ..menggempur” pemerintahan 
Belanda di Irian Barat dan IKDP 
(Ikatan Keluarga Demobilisan Pela- 
djar) sanggup mempsloporinja.  Se- 
dangkan saran dari ISOS menghen- 
daki  supaja Badan  Perdjoangan 
Irian tjb. Semarang itu pengurusnja 
terdiri dari wakil2 partai dan orga- 
nisasi. 

  

APOTHEEK PETANG HARI, 
Hari ini Apotheek BIMA di djl. 

Seteran dan KOO HWIE Pekodjan   
    

   

  

99 dibuka hingga djam 20.00. 

  

   

    

   

  

ER.55-5-140-8, 

     

  

Diajuat 

UNTUK PENGUSAHA2 PE- 
RUSAHAAN., 

Diawatan Pengawas Keselamatan 
Kerdja mengumumkan, bahwa se- 
mua Pengusaha2 Perusahaan dalam 
Karesidenan Semarang dar Pati, di- 
harap selekas mungkin mengirimkan 

Idzin jang ada, kepada Kantor Dia- 
watan tsb. ressort/I Posbox 78 Se- 
marang. 

di Kantor Insp. Djwt. Perindustrian 
Djawa Tengah di dil. Bodjong 1a 
Semarang | tilp. sementara no. Sm. 
428. 
PERTANDINGAN KEDJUA- 
RAAN P.S.5.I. Di SEMARANG 

Sesuai dengan rentjana jang telah 
ditetapkan oleh P.S.S.I., maka pada 
tanggal 15 Desember 1954 j.a.d. di 
Semarang 
tandingan kedjuaraan P.S.S.I tahun 
1953/1954 antara djuara- zone A: 
kes. P.S.M.S. Medan (terkenal de- 

suf Siregar, Ramlan dil.) melawan 
kes. Persema Malang (djuara Djawa 
Timur). Patut diketahui, bahwa kes, 
P.S.M.S. ini selain djuara P.S.SJ. 
zone A, djuga djuara PON II di 
Medan jang lalu dan didalam sedja- 
rahnja belum pernah dikalahkan oleh 
tiap2 kes. Luar Negeri 
disana. Disamping itu pada tanggal 
16 Desember 1954 sebagai tamba- 
han diadakan pertandingan - persa- 
habatan antara kes. Persema Malang 
— kes. PSIS Semarang, dimana per- 
tandingan tersebut merupakan  re- 
vanch match ' jang beberapa waktu 
jang lalu di Malang PSIS telah da- 
pat digulingkan oleh Persema  de- 
ngan angka 5—0. Pertandingan? ter 
sebut dilakukan dalam tempo 2 X 
45 menit. 

      

Bertunangan: 

Thaty Hardjooetomo 
Martono Soedoro 

Semarang 
— 2-12 - 1954, 

Pladju 

  

  

besi sidak atena 

  

Langsung pada Pemakai 

ARIEL 350 c.ec. 
DENGAN KEADAAN BAIK 

DJ. MATARAM No, 464             

Be na 

buku2 Akte Pemeriksaan atau Akte' 

akan dilangsungkan per- 

ngan. pemain2nja seperti Ramli, Ju-: 

jang main ' 

1 Sepeda Motor| 

(tidak. enak didengar telinga.  Sete- 
«Jah kata-katanja tadi dapat di de- 
ngar oleh anak dari pendjual: soto 

tadi jg kemudian akan  menghan- 
“tam pembeli tsb., tetapi sebelum ia 
sampai. menghantam, pembeli lalu 

. mengeluarkan  sebilah- pisau belati. 
. Anak pendjual soto tadi berbalik 
,dan djuga mengambil sebilah pisau 
.belati djuga jg lantas terdjadi per- 
kelahian ig hebat. " 

| Perkelahian itu berachir dengan 
' kematian pembeli soto jg dapat ter 

L iri. Anak 
.pendjual soto tadi mendapat luka2 
"pada lengannja, 'jg achirnja dapat 

| ditangkap dan dibawa kekantor po- 
"isi setempat. 

    

SIARAN R.R.I. 
Semarang, 8 Des. 1954: 
Djam 06.10 @uintet Harry: 06.40 

| Ratna dan Bing Slamet: 07.10 Che' 
Iedah: 13.15 Dorothy Sguires: 13.36 
«Ruang Wanitas 13.45 Hiburan 
Siang, 17.00 Taman kanak2: 17.40 
Tri: Irama, 18.00 Dari Redaksi Ban- 
teng Negara, 18.15 Moh. Sjah dan 
Suhairis 18.30. Dari dan utk. Angg. 
(AP: 19.30 Irama Krontjong: 20.30 
,Genderan dan Motjopat: 21.00 Sia- 
ran Penerangan: 21.15  Genderan 
dan Motjopat (Iandjutan): 23.00 
Tutup. “ : 

Surakarta, 8 Des. 1954: 
Djam 06:10 Njanjian Waltz: 06.15 

2 Hingakan eksposisi kg. Pen a.l. pengumuman ber- Mb meng 3 an 3 Na an Len ari HPA diri kearah 
Sdr. Djonokusumo  selandjutnja | Sama PPPDS dan RT Pusat Smg: ! mengatakan bahwa harga  sotonja Berina Heuah dipihak TNI sen menjatakan, “bahwa karena banjak terlalk. malsal dan berkata-kata jg 5 diri tidak dikabarkan, ketjuali di 

pihak rakjat jg menderita hampir 1 
kwintal beras habis digarong. 

PEKALONGAN 
KURSUS PENOLONG 

BERSALIN. 

  

Berhubung pemerintah daerah 
Kabupaten Pekalongan membutuh- 
kan 15 orang pemudi untuk didi- 
dik di Kursus Penolong Bersalin, 
maka pada tgl. 1 Desember 1954 
dengan bertempat dipendopo Kabu- 
paten telah diadakan udjian terha- 
dap para tjalon peserta kursus. Da 
ri 46 orang pemudi jg mendaftar- 
kan, jg menempuh udjian hanja 24 
orang. 

Kursus. Penolong Bersalin itu 
akan diadakan di Rumah Sakit 
Umum Pekalongan selama 2 tahun, 
dan kemudia, tenaga2 jg telah di- 
didik itu setelah lulus akan ditem- 
patkan dalam  wilajah Kabupaten 
Pekalongan di Ketjamatan dari ma 
na mereka berasal. 

5IAPA-APA- KEMANA? 
PERDJUANGAN IRIAN BA- 
RAT AKAN DIDENGUNGKAN 
DALAM Ag UMUM 

G. S. S.   Victor Silvester: 06.30  Njanjian 
Kartini dan Adi: 06:45 Dari Pa- 
sundans 13.10 Klenengan dari Pu- 
ro, 13.45 Klenengan dari Puro 
(landjutan), 17.05 Bu Nies dgn. 
kanak2nja: 17.45 “Oscar Bobin: 
18.15 Ruangan AP.: 19.30 Harry 
Gaarenstroom, 19.45 Kontak Pen- 
dengar: 20.30 ' Malam  Manasuka: 
21.20 Malam Manasuka (landjutan), 
22.15 Tutu». 

| Jogjakarta, 8 Des. 1954: 
Djam 06.10 Soran pagi oleh La- 

ngen Budaja, -06.30 Tilempungan: 
13.10 Ria Ringan diwaktu makan: 
13.45 Endy Muljo dan Any: 14.10 

. Musik Siang: 17.00 Gending2 Bali: 
117.45 Pendidikan Agama: 18.00 
Hendy dengan Gitarnja: 18.15 Ira- 

| ma Ouartet: 18.30 Peladjaran Ia- 
| gu2 Djawa, 19.40 Hidangan R.O.S.: 

| 20.15 Buah Tiipt. Maurice Ravel: 
20.30 Ketoprak Mataram: 21.15 
"Ruangan Djapendi: 21.30 Ketoprak 
Mataram (landjuan), 23.30 Tutup. 

Djakarta, 8 Des. 1954: 
Djam 06.10 Orkes Puspa Delima: 

Hari Rebo jl. dengan menum- 
pang pesawat terbang KLM, Run- 
turambi, anggota Biro Sosial 
Ekonomi Sentral Biro SOBSI, 
telah berangkat ke Wina untuk 
menghadliri s'dang Dewan Umum 
ke-7 G.S,S. (WFTU) jang akan 
dilangsungkan tg. 9 sampai dng. 
13 Desember jang akan datang. 
Menurut Runturambi, dalam Si- 
dang Internasional jang akan di 
kundjungi oleh semua negeri di 
dunia ini, SOBSI akan mendje- 
laskan dukungan kaum buruh 
dan rakjat td iein kepada pe- 
merintah Ali-Arifin dalam hal 
memperdjuangkan Irian Barat, 

  

HARGA EMAS. 
Chusus. ,/Suara Merdeka”, 

Semarang, 6 Desember 1954:   13.30 Kwartet Koch: 14.10 “The 

Muany Boys, 17.00 Gamelan Djok- 

|jakarta: 17.30.  Peladjaran Njanji, 
| 19.20 Sekuntum Melati: “20:40 Ke- 
senian Sunda Galih “Pakuan: 21.15 
Lembaran Wanita, 22.30 Tutup. 

  

24 karat. djual ...... Rp. 50,25 
: SN Rp. 49,75 
22 karat: djual ...... Rp. 46,— 

beli ...... Rp. 44,50 

TOKO 

   Telp 338 
KRANGGAN  WETAN 2 SEMARANG 

ialah penanda-tanganan untuk ber 
perang, atau. jang membahajakan 
perdamaian. Dalam hubungan ini 
ia beri pendjelasan tentang baha- 
ja '-nja persiapan untuk berperang 
dari blok Amerika, sehingga pe- 
ngaruhnja bagi kedudukan Indo- 
nesia inipun tdak pula ketjil. 

Dikatakannja,  ,,walaupun  lahir- 

nja kelihatan Belandalah jg menen 
tang tuntutan kita terhadap Irian 
Barat, tapi hakekatnja jg sangat ber 

kepentingan terhadap “itu adalah 
Amerika Serikat”. Sidik mengupas 

pula bagaimana Amerika membuat 

persiapan jg begitu hebat dalam 

usahanja "untuk mengepung blok 
Komunis, mulai dari Nato dan Sea 

|to, jaitu suatu persiapan. jg merupa 
kan ,imata rantai” pertahanan se- 
djak .dari. Djepang,  Pilipina dan 
sampai ke Irian Barat (Indonesia) 

dan Australia. Dalam hubungan ba- 
haja perang ini, ketua umum PNI 

itu memperingatkan bahajanja usa- 
ha2 destruktip jg sampai sekarang 

giat mendjalankan prakteknja di ne 
geri kita, dengan maksud agar su- 
paja negara lemah, sebab djika ne- 
gara lemah, negara asing pasti me 
masuki negara kita. 

Dukungan pada kabinet. 
S'dik memberikan pendjelasan 

mengenai kabinet dan soal duku- 
ngan komunis, dimana ditegas- 
kan, bahwa setiap dukungan 
untuk menjokong kabinet ,,di- 
sambut dengan kebesaran hati.” 
Dari golonganskiri. baik, dari go- 
longan kanan djuga baik. Menu- 
rut Sidik ,,permainan politik ada- 
lah untuk mentjapai hasil maxi- 
mal dari apa jang dapat ditjapai 
dengan kekuatan jang ada pada 
kita. Tetapi dengan itu tidaklah 
berarti bahwa kita sudah terpe- 
ngaruh.” | 

Djika perlu djuga sang- 
gup bubarkan kabinet. 

Mengupas mosi2 dari pihak 
oposisi di parlemen, Sidik menge 
mukakan, bahwa PNI tidaklah 
coute gue.coute mempertahankan: 
kabinet sekarang. Djika kabinet 
perlu dibubarkan, demikian kata- 
nja lagi, PNI sanggup mendahu- 
luinja, bahkan  bertanggung-dia- 
wab. untuk membubarkannja. Se- 
baliknja, demikian ketua. umu 
PNI itu, djika kabinet harus di 
pertahankan demi kepentingan 
negara dan rakjat, djangankan 
sebulan sekali, ,,s'lahkan saban 
hari bikin mosi tidak pertjaja, 
kita akan tantang oposisi sampai 
hantjur lebur.” 

Achirnja menurut ,,Waspada” 
seterusnja Sidik kupas pula per- 
djuangan PNI menentang anasir2 
perusak, tidak hanja terhadap 
anasir untuk mendirikan ,,Darul 
Islam,” tapi djuga terhadap ana: 
sir2 untuk mendirikan - ., Darul 
Komunis” seperti peristiwa Ma- 
diun dulu. 

Menurut Sidik, bagi rakjat: In- 
donesia jang paling sehat ialah 
Darul Indonesia.” 

: 

  

TJIREBON 
DJUMLAH PERUSAHAAN 

INDUSTRI. 

  

Menurut tjatatan jg ada selama 

9 bulan tahun ini (sedjak Djanuari 
1954) didaerah Kares Tjirebon icr- 

dapat” 7254 perusahaan industri 'be 
sar dan ketjil milik nasional dan 
asing, jg kesemuanja terdaftar di 

Djwt. Perindustrian. Diantara djum 
lah itu jg hingga kini masih berdja 
lan ada 6299 buah perusahaan, se- 
dang selebihnja tidak dapat berdja- 
lan akibat berbagai sebab. Perusa- 
haan2 industri jg masih berdjalan 
seluruhnja selama itu menghasilkan 

tidak termasuk harga produksi ba- 

tik. dan pertenunan. Ini merupakan 
kenaikan Ik. 1599 daripada - harga 

hasil produksi. pada waktu jg sama 
dalam th... 1953. Hasil produksi in- 
dustri jg paling banjak diantaranja 
jalah perusahaan rokok putih BAT 
jg tertjatat seharga Rp. 364.339. 
864,—, kemudian berfurut2 menju- 

sul perusahaan2. teh,. industri meu- 

bel dari rotan, industri barang2 da 
ri karet dan lain2. 

HASIL MALAM KESENIAN 
AMAL. 

Dari jang bersangkutan diper- 
oleh kabar, bahwa hasil. Malam 
Kesenian Amal dari Jajasan Ge- 
dung Nasional Tjirebon jang di 
langsungkan pada. awal. Oktober 
j., dan diramaikan oleh Orkes 
Pupakentjana dari Djakarta, 
mentjatat keuntungan bersih se- 
besar Rp. 1404— Pendapatan 
seluruhnja adalah Rp 30.246,50, 
sedangkan pengeluarannja tertja- 
tat Rp. 28.842,50, diantaranja jg 
terbesar adalah pos honorarium 
untuk rombongan orkes. Puspa- 
kentjana. Seperti dikabarkan, pen 
dapatan hasil malam kesenian 
amal ini 10075 diserahkan kepa- 
da | Jajasan “Gedung Nasional 
untuk biaja menjelesaikan Ge- 
dung Nasional Tjirebon jg. kini 
masih terkatung2. 

|. DUA ORANG DISAMBAR 
PETIR. 

Pihak resmi di Tjirebon mene- 
'rangkan, bahwa baru2 ini didesa 
Kaduanan “dan Kenanga dua 
orang penduduk telah disambar 
petr sehingga mereka. meninggal 
seketika itu djuga. Korban didesa 
Kenanga (Indramaju) masih ber- 
amur 20 tahun laki? dan disam- 
bar petir sewaktu ia hendak pu- 
iang kerumah dari sawah, sedang 
kan korban la'nnja adalah seorang 
wanita berumur 50 tahun, sewak- 
tu.ia  bekerdja disawah. Pada 
pemeriksaan majat wanita jang 
telah tersambar itu  didjumpai 
matanja sebelah kanan mendjadi 

| merah dan sebag'an dari mukanja 
hangus menghitam. 

  
  

Hadiah dari Rp. 250,— 
212065 256222 105240 
71574 393005 358586 

313657 147012 198199 
369502 19364 54175 
228170 301077 330356 
108909 86715 54795 
14472 373411 311615 

339119 382235 63244 
237426 58306 153556 
23161 245324 94838 

187754 13983 360229 
149629 359218 170135 
284516 56224 268988 
206060. 114121 53940 
252628 396145 74693 
198179 235310 358505 
98235 364413 389718 

377685 33670 332946 
246377 22360 313394 
389748 48473 234770 
323760 393018 188083 
401866 251397 59681 
331009 217263 32739 
403679 377585 142901 
204274 210909 223496 
308426 209330 21066 
292232 11991 “47361 
204109 236802 261241 
31580 24065 225864 

251118 
59770 
85108 

324474 
100736 
165967 
389750 
200964 
220322 
374845 
296450 
178011 
153282 
244015 
294981 
317224 
322844 
184322 
302354 
163480 
241337 
12762 
56808 

240042 
233195 
11307 

178882 
389537 
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Siapakah Untung Sekali Ini? 
205013 
15204 

296088 
78480 
63548 

202291 
108379 
11942 

250129 
183500 
133180 
173683 
149810 
145202 
116976 
396964 
2716006 
322819 
217240 
334226 
261525 
369020 
345383 
317396 
191494 
153562 
65738 

399207 
375043 

102568 
352664 
11913 

347566 
352487 
86077 

163651 
230019 
321247 
123775 
26748 
178425 
144010 
99956 

344135 
171823 
45472 

132115 
375996 
237606 
377468 
50088 

286278 
46111 
119788 
218678 
333310 
399037 
203496 

263534 
2917071 
10842 

247033 
212406 
383564 
380287 
321203 
268260 
408798 
202118 
41104 

224805 
195149 
104908 
78496 

405126 
334839 
371850 
124640 
358332 
139299 
393058 
340070 
36033 

214253 
50387 

382416 
333624 
62982 
136934 
36702 
89310 

231503 
195095 
385570 
98641 

313655 
37340 

215039 
385713 
215797 
24257 

101176 
306649 
304618 
38/5L/ 
297374 
310573 
388983 
190026 
3922/6 
113900 
216816 

157368 140507 
326185 

(Bersambung), 

  
  

barang2 seharga. Rp..511.617.631.—.., 

  

 



      

teral — Kata PM 
Bukan 

  

sahabat. 
an2 rakjat jang ra2 anggota PBB dan organisasi in- Dihadapan bari 

terdiri . 
gota2 partai2' po 
nita, pemuda, buruh, dan lain2 jang| 
membawa bermatjam2 poster tens ra 
tang Irian Barat itu, P.M. Ali Sas- 
froamidjojo menjatakan. penghargi 
annja jang besar terhadap sokongan 
takjat jang diberikan, kepada peme 
rintah dalam perdjuangannja me- 
ngembalikan Irian Barat di PBB. 
ertemuan raksasa . ini, demikian 
.M. Ali, adalah suatu bukti, bahwa 

semangat tetap bergelora untuk me- 
rebut Irian Barat. Dikatakannja, 
bahwa delegasi kita di PBB beker- 
dja keras, akan tetapi mereka djuga: 
merasakan djika tidak disokong oleh | 
rakjat maka delegasi tidak punja ke- 
kuatan. 

Dengan menundjukkan kawat jg 
baru diterimanja dari- New York, 
P.M. Ali seterusnja berkata, bahwa 
benar2 delegasi. kita. disana merasa 
diperkuat. oleh adanja resolusi2 jang 
menjatakan berdiri dibelakang dele- 
'gasi di PBB. Satu atau dua hari'lagi 
akan dipungut suara jang pengha- 
bisan: banjak negara2 telah menjo- 
kong kita dan pemerintah Indonesia 
serta rakjatnja menjatakan terima 
kasih pula kepada negara2 tersebut 
jang. menjebabkan resolusi bisa di- 
goalkan. Diterangkannja selandjut- 
nja, bahwa dalam perdjuangan me- 
ngembalikan Irian Barat ini, rakjat 
Indonesia bulat bersatu dan ini ada- 
Ia lajaknja demikian. 

pi jang terpenting, menurut 
PM. Ali, hendaknja persatuan itu 
tertanam didalam dada tiap pute 
ra Indonesia jang tjinta pada Ne- 
gara dan Bangsa, oposisi atau bu 
kan oposisi, dalam perdjuang 
Irian Barat ini kita harus bersa- 
tu, Demikian P.M. Ali. Dalam pa 
da itu P.M. Ali mengandjurkan 

pula, perdjuangan harus dilandjut 

Kan dengan teratur, djiwa boleh 
berkobar? akan tetapi kepala ba- 

rus tetap dingin. Perdjuangan jg 
tidak dilak oleh organisasi 

jang teratur sukar akan mentja- 
pai tudjuannja. Diseluruh Indone- 
sia serentak sa rapat? 
umum seperti ini dan ini suatu 
tanda adanja kesatuan tekad se- 

rdjuangan nasional kita ini. 
PM. Ali Sastroami- 

   

   
djojo. 

Menteri Luar Negeri Mr. Sunario ang terlebih dulu didatangi oleh pa- 

     
jang terlebih dulu di 

      dan memang tidak sa -angga- 
pan. pemerintah, bahwa. claim Irian 
Barat itu bukan ciaim satu dua.orang: 
sadja sehingga. ada djuga orang 
asing jang mengira bahwa claim ini 
adalah tuntutan Presiden Sukarno 
se-mata2. 

Memang tidak demikian halnja. ka- 
ta Menteri Sunario, karena. njata 
bahwa tuntutan Irian Barat adalah 
suatu: claim nasional, artinja. 

“ tan seluruh. bangsa.      

    

  

   
bersatu dalan, ena apat da: be sati 
dalam. perdju ar 3 Ap hari se 
ja terima kawat dari' | pel 
Indonesia jang menjatakan . 

dibelakang, emesintati, Jap, degan dalam soal nasional ini. Berkat te-| 
kad jang bulat dari rakjat Indonesia, 
maka pemerintah dan delegasi di 
New York dapat mejakinkan dunia 
tentang kenjataan2 itu, sehingga re- 
solusi India dkk. jang pokoknja sa- 
ma maksudnja dengan tuntutan kita 
sendiri, dapat diterima Panitia Poli- 
tik PBB. 2 gi 

Menurut Menteri Sunario selan- 
djutnja, harapan jang njata akan di- 
terimanja resolusi dalam sidang 

Oposisi Kita 
menuntut kembalinja Irian Barat kedalam wilajah Indonesia. Dalam. sat: raksasa jang' diselenggsrakan oleh) Panitia Aksi Persbebasan. 

la pula kepada Presiden, Komisaris 

dari bekas2 pedjuang, . ang- 
iwa- 

emonstran itu berkata a.l. bahwa | jang, 

Ati: Oposisi Atau 
Harus Bersatu 
ribu orang hari Minggu 

an Merdeka, Barat untuk 

  

| inggi Belanda di Indonesia, nega- 

ternasional. 3 5 
Gea Pidato? jg. diutjapkan. 

Resolusi tersebut diambil setelah 
rapat raksasa mendengarkan pidato? 
dari Nj. Kartowijono, Utarjo, Nj. 

ikSutedjo dan Abd: Madjid. (Biro 
Irian). Njonja Kartowijono jang me- 
nitik beratkan pidatonja. kepada se- 
ruan terhadap kaum wanita diluar 
negeri menerangkan a.l. bahwa Be- 
landa ingin landjutkan ,,politik ku- 

'lit putih” jaitu politik pendjadjahan 
di Irian Barat tapi pendjadjahan di 

HIrian Barat dirasakan oleh seluruh 
rakjat Indonesia sebagai sebahagian 
dari tubuh badan jang menderita. 

Kepada kaum wanita di Neder- 
'land, Amerika, Australia, Inggeris, 
RRT, Rusia dan-lain2, Njonja Kar- 
towijono menjerukan agar suka mem- 
bantu perdjuangan. rakjat Indonesia 
menuntut kedaulatan atas Irian Ba- 
rat. 

Wanita Belanda sebagai wanita 
harus tolak pendjadjahan dan ini 
hendaknja disampaikan kepada ka- 
um prija disana. Sikap wanita pada 
umumnja- ialah bentji perang, tapi 
lebih bentji pendjadjahan: tjinta da- 
|mai tapi lebih tjinta kemerdekaan. 
Demikian Nj. Kartowijono. . Utarjo 
dengan pidatonja jang singkat me- 
njatakan al. bahwa perdjuangan 
Irian. Barat mentjapai tingkat ter- 
achir dan karenanja harus ada per- 

' satuan bulat antara kaum. nasionalis, 
komunis dan Islam. Dalam perdju- 
angan Irian Barat orang harus pilih 

  

     

    

  

  

Penipuan 

Pos Kudus pada beberapa bulan 

tadi, 

Sabtu pagi tg. 4 Desember 1954 
Ijam 09.00 telah. datang dikantor. Pe 

1gadilan Negeri Kudus seorang laki2 
«IL. umur 30 tahun dengan berpa 
kaian pijama dan bersarung serta su 
lah membawa sebuah karung putih 
s€ekas.tempa: tepung terigu jang ma 
sih baru, datang langsung menemui 
M. Soetarwi Penata Usaha Pengadi 

'an Negeri Kudus dengan menundjuk 
kan sebush-surat kuasa materai Rp.3 

jang maksudnja orang laki-laki tsb. 
liberj kuasa oleh. ahli waris darj ke 
uarga Oemar Farouk untuk meneri   dengan tegas, memilih pihak rakjat 

atau pihak musuh. Utarjo menerang- 
kan, bahwa djawaban jang dapat di- 

ma uang dari Pengadilan, memang 
uang warisan tsb. disimpan Pengadi 

berikan terhadap utjapan? Iami' din Ian Negeri sebagai hasil pendjualan 

lain2nja mengenai sikap Indonesia 
terhadap soal Irian Barat ialah: kita f 

    
   

beri hukuman mati kepada imperia- 
lis Belanda dengan djalan menjata- 
kan setjara unilateral Irian ada 
lah wilajah Indonesia, pu 
bungan diplomatik dengan pemerin- 
tah Belanda dan hantjurkan kom- 
plotan?2 Belanda jang mengatjau di 
Indonesia. Naa 

Njonja Sutedjo sementara itu me- 

ngatakan, bahwa apa jang disebut 
tugas sufji oleh Belanda jang dilaku- 
kannja di Irian Barat adalah sema- | 
ta2 perkosaan hak azasi rakjat. Rak- 
jat di Irian Barat tidak diakui hak- 
nja berorganisasi dan menjatakan 

didiriakn disana adalah tidak lain 
untuk menindas rakjat:. RMS berge- 
rak dengan leluasa di Iriar# Barat 
dan dengan bantuan modal Belanda 
'Manusama bebas mengadakan aksi2 
anti Republik Indonesia di. Neder- 

Abdul Madjid dari Biro Irian me- 
Bag Mepi BegieRO CAA POP Ha Ti 

an. bahwa adalah, omong, ko- 
-song belaka kalau dikatakan bahwa 
rakjat Irian Barat tidak ingin kemer- 
'dekaan. Rakjat Irian sewaktu ditin- 
.das oleh Djepang berani melawan 
dan waktu Djepang menjerah kemu- 
dian melawan Belanda karena. insjaf 
bahwa Belanda tidak bisa memenuhi 

|tas ratusan kebawah. Uang 

pendapat dan pangkalan2 perang jg | 

barang2 milik almarhum aah keluar 
za Oemar Farouk. Orang ini mengaku 
bernama Mas'oedi, jang termasuk 
|mendjadi ahliwaris keluarga tadi. 

Dengan main pertjaja sadja, 
serta udak mentjotjokkan tanda 
tangan dari orang2 jang memberi 
kuasa tersebut (dalam arsip pe- 
ngadilan banjak terdapat tanda 
tangan dari keluarga Oemar Fa- 
rouk), Pengadlan Negeri telah 
membajar kepada orang tersebut, 
uang tunai sebanjak Rp. 95.164,40 
(Sembilan -puluh.. ribu .. seratus 
enam puluh empat rupijah 40/ 
100) jang terdiri dari uang TE 

tso. 

hasrat rakjat Irian Barat akan ke- 
merdekaan itu, lebih djauh Abd. 
Madjid mengemukakan bahwa tat- 
kala Belanda menghadapi serangan2 

itu menentang Belanda dan karena 
tidak bisa melawan rakjat Irian Ba- 
rat sebagaimana jang dikehendaki 
oleh Belanda, maka Papua Brigade 
dibubarkan. Pemimpin? Irian tidak 
banjak bitjara, kata Abdul Madjid, 
akan tetapi nanti jang akan bitjara 
adalah panah dan busur. Demikian 
pokok2 pidato jang diutjapkan da-   'keinginannja. Tentang betapa besar | lam rapat-raksasa itu, (Antara) 

4 ag 

  

Luar — Kata 

politik Stalin jang kekang”, untuk 
Sebuah faktor lagi jang memperlunak ketegangan dunia, 
pembentukan keseimbangan kekuatan didunia”, kata Tito. 

|Kead aan Asia Djadi Baik 

Marsekal Tito 
PRESIDEN JUGOSLAVIA Marsekal Josip Broz Tito menga- 

takan bahwa pemerintah Sovjet Uni 
'Georgi Malenkov ,,dengan tegas membuang beberapa anasir dari 

dibawah perdana menteri 

,memperlunak ketegangan dunia. 
ialah 
Tito 

Djepang dibentuklah Papua Brigade, . 
Jakan tetapi achirnja Papua Brigade 

mengutjapkan kata2 ini dalam tanja-djawab dengan ,,Press Trust 
of India”. Menurut kantorberita Jugoslavia »Tanjug” jang d'moni- 
'tor di London, tanja-djawab tadi tertanggal ,,Diatas kapal Galeb”. 

  

| Misi Angkatan 
| Udara India 

   
       

Kelihatan dalam gambar ini suatu goodwill-missie dari Angkatan Udara 
India, jang pada waktu ini sedang mengundjungi Indonesia, meletakkan 

karangan bunga ditugu peringatan makam pahlawan di Kalibata. 

Jang Maha 
| Litjin Dikota Kudus 
Lebih Rp 95 Ribu Lenjap Dengan Tanda Tangan: 

Palsu — Uang Warisan Digasak Dari Kantor 
Pengadilan Negeri 

(Oleh: Pembantu Kita di Kudus) 
BELUM HILANG ingatan orang akan kedjadian di Kantor 

Haa ai Wanda 

jang lalu tentang kechilafan pe- 

dih tung lagi dihadapan dua orang 
saksi pegawai Pengadilan Negeri 
Kudus jang memakan tempo k.l. 
1 djam. 

Menurut keterangan, sesudah 
itu Pengadilan Negeri lalu me- 
manggil Oemar Farouk guna da- 
tang ke Pengadilan Negeri besok 
tgl. 7-12 guna menerima uang 
bagiannja, jang patut didjelaskan 
bahwa satu2nja ahli waris jang 
belum menerima uang tersebut 
adalah Oemar Farouk sendiri. 

Hari Sabu djuga Oemar Farouk 
telah datang kekantor Pengadilan un 
tuk meminta pendjelasan surat jang 
telah diterimanja, karena Oemar. Fe 
rouk merasa tjuriga atas adanja pang 
gilan tsb. Oleh Pengadilan Negeri ig. 
diwakili M. Soetarwi, dia diberi ke 
terangan2 seperlunja, tetapi karena 
kurang puas, surat kuasa dan kwitar | 
si pemberiah uang, dari Pengadilan 
jang telah diterima oleh ahli waris 

lalu diperiksa lagi. Karena Oemar 
Farouk mengerti tentang tjorak tar 
da tangan masing2, maka ditanjakan 
kepada Penata Usaha tsb., betul2 
kenalkah akan orang jang menerima 
uang tersebut, sudah  ditjot okkan 
kah tanda tangan jang ada dalam su 
rai kuasa tsb. dengan surat2 tanda 

tangan jg. di arsip Pengadilan, Oleh 
M. Soerarwi didjawab, bahwa terhz 
dap orang tsb. dikenal baru 3 kali 
waktu orang tsb. menghadap, dan 
surat kuasa tidak ditjorjokkan de 
ngan tanda tangan , ang diarsip: kare 
na M. Soeiarwi telah pertjaja. 

Dengar tegas Oemar Farouk me- 
njatakan, bahwa jang datang itu 
mungkin penipu, karena semua tan- 
da tangan itu palsu. Untuk membuk 
tikan hal tsb., Oemar Farouk segera 
mendjemput orang jang dinjatakan 
sebagai orang jang diberi kuasa 
oleh keluarga untuk mengambil 
uang. Orang jang didjemput Oemar 
Farouk itu adalah adiknja laki2 ber- 
nama Mas'oedi. Setelah berhadapan 
dengan Penata Usaha dan pegawai2 

jang menjaksikan pengambilan uang 
tadi, menjatakan bahwa Mas'oedi 
jang tulen BUKAN orang jg meng- 
ambil uang pagi itu. Sehingga de- 

Ingan demikian Pengadilan lalu dja- 

$ Kalau Tak Ada Tjampur : Tangan Dari di ribut, Ketua Pengadilan M. Soe- 
mardi Sosrosandjojo waktu ada pe- 
njerahan uang itu. sedang tidak di- 
kantor, hanja setelah itu menerima 
laporan dari Penata Usaha. 

Demikian pula setelah seluruh 
ahli waris keluarga dikumpulkan ter 
njata mereka tidak pernah merasa 
memberi kuasa kepada siapa sadja 
untuk menerima uang dari Penga- 
dilan. Sampai Sabtu sore, M. Soe- 

tarwi bersama Polisi dan Oemar Fa- 
rouk, mentjari orang jang diduga 
menerima uang tersebut, didesa Ba- 
balan Undaan Kudus. Tapi ternjata   

ab
i 

laja dalam pemungutan suara 

Mlitik PBB itu 

indonesia, 

Pembesar2 jang mengetahui itu 
mengatakan, disana van Royen telah 
(melaporkan. bahwa pendapat umum 
“dinegerinja terganggu berhubung de- 

agan adanja kenjataan jang Ameri- 
ka Serikat tidak memberikan suara- 

me- 
ngenai soal Irian Barat dalam PBB, 
dan sudah selajaknjalah pemerintah 
Belanda — memperhatikan pendapat 
umum tersebut, Kalangan itu selan- 

diutnja mengatakan, bahwa peme- 
rintah Belanda merasakan sikap ne- 
tral Amerika Serikat itu oleh Indo- 
nesia dan oleh sementara negara? 
lain diartikan menguntungkap pen- 
|Japat Indonesia mengenai Irian Ba- 
rat tersebut. Dikabarkan pula bah- 
wa van Royen djuga telah menga- 

takan, karena melihat sikap Ameri: 
ka Serikat itu, maka sedjumlah ne- 
gara2 jang sedianja - hendak meno- 
tak resolusi India dalam Panitia Po- 

kemudian bersikap 
-abstain seperti Amerika Serikat. 

Kalangan tsb. seterusnja menga- 

|takan djuga, van Royen telah mene- 
'Igaskan pendapat pemerintahnja bah 

gawai jang membajar seseorang jang mengamb'l uang mandaat dgn . 
kelebihan Rp. 20.000,— sehingga Kantor Pos dirugikanz kini ter- 
djadi lagi di Kantor Pengadilan Negeri Kudus suatu penipuan jg 
amat berani dan hampir serupa dengan kedjadian di kantor pos 

Wa 'mengingat resolusi India adalah 
lebih lunak dari pada resolusi asli 

hal ini membuktikan se 
terang-terangnja — adanja pengakuan 

kedaulatan Belanda dalam wilajah 
itu dan oleh karenanja tidak ada 

ilagi resolusi Indonesia jang” akar 
Japat diterima, Selain itu van Ro- 

Boleh Pilih 
Fropa Jg #Bersatu Atau 
Terpetjah Belah — Kata 

Pravda 
HARIAN Sovjet ,,Pravda”, me 

nurut siaran radio Moskow jang 
terdengar di London, hari Saptu 
mengatakan bahwa negara2 Barat 
harus memilih antara Eropa jang 
bersatu dalam suatu sistim kea- 
manan atau Eropa jg terpet'fh 
belah. Dikatakan, bahwa rat!fika- 
si persetudjuan Paris akan me- 
nimbulkan perpetjahan di Eropa, 
sedangkan suatu organisasi ke- 
amanan akan mendjamin persatu- 
jan Eropa. Negara2 Barat harus 
a ih pan, antara Jean San 
|itu. Djalan ketiga tidak ada, de- 
mikian ,,Pravda.” 

Achirnja harian tsb. menjata- 
kan bahwa negara? lain masih 
|tetap boleh ikut sistim keamanan 

2 diumumkan oleh konperens: 
Moskow baru2 ini. Seperti dike- 
tahui, Sovjet Uni dan 7 negara 
“Eropa Timur dalam  konperensi 
di Moskow itu telah mentjapai 
kata sepakat untuk membentuk 
suatu organisasi keamanan dan 
mempersendjatai kembali Djer- 
man Timur djika negara2 Barat 
memasukkan Djerman Barat jang 
dipersendjatai kembali kedalam 
Uni Eropa Barat. (Antara-UP) 

OTAK .LISTRIK JG 10 KALI 
LEBIH TJEPAT DARIPADA 
CALCULATOR2 LISTRIK 

LAIN2NJA. 
Perusahaan Amerika Serat 

“International Business Machines 
Corporation” hari Rebo telah 
mendemonstrasikan sebuah otak 
listr'k, jang menurut pembuat2nja 
adalah 10 kali lebih tjevat dari 
pada calculator2 listrik dari dje- 
nisnja. jang lain2. 

Otak listrik ini dibuat untuk 
biro ordonansi angkatan laut AS 
dengan harga $ 2.500.000, dan 
untuk pertama kal'nja akan dipa 
kai dalam penjelidikan torpedo. 

(Antara) 

  

orang jang amat berani dan bru- 
taal. Djumlah uang seluruhnja jang 
ada di. Pengadilan “dari. uang ahl: 

“waris tsb. k.l. Rp. 115 ribu, sedang 
jang telah digondol penipu adz 
Rp: 95.164.40. 

Ii. Sampai Minggu siang Polisi 
Kudus masih sibuk mendengar- 
kan keterangan2. Tapi sampai ha 
ri ini orang jang mendjadi penipu 
itu belum tertangkap. 

  
Patut didjelaskan bahwa uang 

  

Supaja Negara2 Sahabatnja 
Istarn—Sikap Netral Amerik: 

tungkan Indouesia ? 

| U.P. MENGABARKAN dari Washington, bahwa Duta Besar 
Belanda di: Amerika, Dr. J. H. van Royen, hari Minggu menjata- 
kan kepada State Deprtment bahwa sikap netral Amerika Serikat 

mengenai soal Irian Barat diartikan oleh beberapa negara telah 
menguntungkan Indonesia. Dem'kian menurut 
tik jang selandjutnja mereka mengatakan, bahw h 
'hal ini telah berbitjara dengan C. Burke Elbrick, wakil Menteri 
"Luar Negeri A. S. urusan Eropah. 

    

na 

  

pembesar2 diploma- 
a van Royen dalam 

  

yen berkata pula bahwa Nederland 
tidak mengharapkan berobahnia si-( 
kap Amerika Serikat sekarang ini 
mengenai Iriay Barat, akan tetapi 
ia menjatakan pengharapannja ba-| 
gaimana tjara State Department | 
akan mendjelaskan sikap netralnja 
Amerika Serikat itu, sehingga lain? | 
negara sahabat Nederland tidak lan- 
tas bersikap abstain nanti dalam pe 
munguta, suara di Sidang Umum 
jang akan datang. 
Demikian kalangan  pembesar2 

State Department menurut U.P. da- 
ri Washington. (Antara). 

Netralisasi 

Taiwan 
Diusulkan India Setjara 

Tak Resmi 
INDIA setjara tidak resmi te- | 

lah mengusulkan kepada negara2 
jang berkepentingza tentang ke- 
mungkinan netra'isasi Tajwan, 
demikian hari Sap»tu d'beritakan 
oleh kalangan jang mengetahuj di 
New Delhi. Menurut kalangan 
tadi, negara2 jang berkepentingan 
itu k'ni sedang mempeladjari ren 
tjana netralisasi tsb. Kabarnja 
India dalam rentjana itu telah 
mengusulkan supaja Taiwan di 
tempatkan dibawah perwalian 
suatu pan'tia internasional jang 
'anggota”-nja dapat disetudjuj oleh 
Amerika Serikat, Inggris dan 
RRT. 

Menurut kalangan tadi, tindakar 
itu mungkin setelah armada ke-7 
Amerika ditarik dari selat Taiwan 
dan setelah mentjabut otoritet Kuc 
(mintang. Tugas jang terutama dari 
panitia jang diusulkan itu adalah me 
mengadakan referendum. di Taiwan 

jatk. menentukap apakah penduduk- 
nja menghendaki uni dengan RRT. 

Selandjutnja dikatakan oleh kalang 
an tadi, bahwa kalau saran Indiz 
itu mendapatkan tjukup perhatian 
negara2 jang berkepentingan maks 
soal itu bisa dirundingkan dalam 

suatu konperensi int€rnasional. Te- 
tapi sementara itu tentang ini tidak 
bisa diperoleh pembenaran dari pi- 
hak resmi di New Delhi. Tampak: 
nja India bersikap sangat hati2 da- 
lam soal tersebut. (Antara-AFP). 

Chianat Pa- 
da Negara 

2 Orang Bekas Menteri 
Birma Ditangkap 

SEORANG tokoh politik jang 
pernah mendjadi menteri kabinet 
Burma, U Ba Pe, dan bekas men 
teri kesehatan dan pendidikan 
Burma, Tharawady Maung, pada 
malam Minggu telah ditangkap 
di Rangoon berdasarkan tuduhan 
melakukan pengchjanntan terha- 
dap negara. 2 Orang tersebut 
akan d'bela oleh Dr. Ba Mau, ke 
pala negara Burma ketika pendu 
dukan. Djepang dalam perang du 
na ke-2, 

Ba Pe, jang berumur 71 tahun, 
dan Tharawaddy Maung, jg ber- 
umur 60 tahun sebelum dan keti- 
ka perang dunia ke-2 satu sama 
lain ialah lawan politik, tetapi 

Mengur- 

    sesudah Burma memperoleh ke- 
merdekaan mereka bersatu dgn. 
golongan2 opossi lainnja diba- , 
wah pandji ,,Persekutuan patriot” | 
jang termasuk dalam golongan 
sajap kir'. Harian "The Nation” 
jang berbahasa Inggeris dalam 
pada i:u mengatakan bahwa me- 
nurut Dr. Ba Mau ,, sedang sung- 
guh2 d'pertimbangkan” untuk me- 
minta bantuan pengatjara Inggeris 
D.N. Pritt, jang namanja -harum 
sebagai pengatjara di Asia Teng- 
gara a.l. karena pembelaannja di 
s'ngapura baru2 ini untuk kepen- 
tingan para mahasiswa. 

DALAM BULAN JULI 194 
ANGG. POLISI LARIKAN 

DIRI. 
Kepolis'an Berlin Barat meng-   

Tn 3, SNN AN PA Opah Ga Pan Ap TAN INA ME pAA KT BAN apa AA Me Sa Un 

    

  

  

P3 Erna : 

Yjan 

Di Solo 

UNTUK PERTAMA kalinja 

sekarang ini, memperkenalkan sua 
orang gadis remadja ikut serta da 

nja diseluruh Indonesia jang kini 

dis jang kedua jang dapat berhasi 
pat mengendarai sepeda didalam to 

Diterangkan, bahwa untuk dapat 

dis2 sadja. Wanita jang sudah kaw 
sjarat2 jang diperlukan. Dalam se 

Erna Tjan jang tjantik itu adalah 

pan mengendarai sepeda dalam tc   nja mendapat latihan selama satu 

Gadis Terbang” 

(Dim Tong Seta 

Setan dalam Pasar Malam “Trimurti” jang berlangsung di Solo 

jang sangat mengagumkan itu. Gadis tersebut jang baru berusia 
17 tahun, dan bernama Erna Tjan, dengan muka tenang, mem- 
pertundjukkan ketjakapannja dalam ”rit? didalam : 
ngat berbahaja itu. Menurut - keterangan 
pertundjukan Tong Setan tsb, Erna Tjan adalah gadis  satu-satu- 

tan itu, dan didalam sedjarah Tong Setan di Indonesia adalah ga 

telah meninggalkan gelanggang Tong Setan karena sudah. kawin. 

diperlukan conditie badan jang baik, disertai dengan ketabahan 
hati dan kebranian jang tjukup, dan hanja dapat ditjapai cleh ga- 

in sudah tidak dapat memenuhi 

sia, Ali Laska telah pernah melati 
inap jang berbahaja itu, tetapi tidak seorangpun 
memperoleh ketjakapan dalam permainan itu. Dan 
80 orang gadis jang pernah ia latih, baru ada 2 orang jang berha- 
sil, jaitu Arnisa jang kini sudah kawin dan tidak lagi majp dalam 
pertundjukan Tong Setan, dan jang kedua jalah Erna Tjan, jang 
kini memperlihatkan ketjakapannja di Pasar Malam Solo. Gadis 

da, kelahiran Solo, tetapi jang sedjak ketjilnja berdiam di Suraba 
ja. Nama Tjan dibelakang Erna didapatnja dari Ajah tirinja jang 
bernama Tjan Gwan Sing. Menurut Ali Laska, 
masih mengikuti latihan untuk sepedamotor. Dan 
Laska, dalam tahun 1955 ini Erna pasti sudah dapat bermaia de- 
ngan sepedamotor, karena permainan jang lebih berat jalah dgn. 
sepeda kini telah dikuasainja. Kepada "Suara Merdaka” Erna ka 
takan, bahwa ia gemar pula akan tennis dan badminton. Ketjaka 

sehabis training jang pendek hanja 8 bulan, hal mang sungguh 
merupakan suatu prestasi jang dapat dibanggakan, karena biasa- 
nja orang baru. dapat memperoleh ketjakapan itu sesudah sedikit- 

n 4 

  

pertundjukan “dodenrit? Pong 

tu atraksi baru, dalam mana se 

lam ”dodenrit?” didalam tong, 

tong jang sa- 

Ali Laska,. pemimpin 

dapat main didalam Tong Se- 

| mengikuti latihan hingga da- 
ng sesudah Arnisafs jang kini 

main didalam Tong Setan itu 

di Indone- 
h Ik. 500 wanita dalam perma- 

jang berhasil 
diantara Ik. 

djarah Tong Setan 

seorang anak keturunan Belan 

kini Erna Tjan 
menurut Ali 

ang itu, telah diperoleh Erna   tahun, 

Komplotan Gangster 
Di, Solo x Tertangkap 

TerdirifDari(9 Orang Diantaranja Se- 
corang3Jg Berpendidikan”— (Gunakan 

Taxi Utk Lakukan Aksi2nja 
SEKOMPLOTAN PENDJAHAT 

rolnja d'kota Solo dan daerah2 disekitarnja, 
oleh pihak kepolisian beserta sebuah sendjata 

jg. achir2 ini mendjalankan 
telah dapat digulung 
revolver, Dari kom- 

plotan tsb. jang telah ditangkap ada 9 orang dalam mana terdapat 
seorang jang berpendidikan. Dalzm salah satu kedjahatan jang di 
lakukan, mereka pernah pula memakai sebuah taxi. 

. Bagian Public Relations Kepo- 
lisian karesidenan Surakarta me- 
njatakan, bahwa didalam peme- 
riksaan, mereka telah mengaku 
pernah mendjalankan 4 kali ke- 
djahatan, jalah 2 kali penggedo- 
ran, sekali pembegalan dan sekali 
pertjobaan pemerasan. Kerugian 
seluruhnja jang diderita oleh para 
korban kedjahatan2 itu ada lebih 
kurang Rp. 46.242.— 

5 Orang anggota M.M.C. 
tertangkap. 

Menurut keterangan pihak Public 
Relations Kepolisian karesidenar 
Surakarta, baru2 ini telah dapat ter 
tangkap 5 orang pendjahat jang nte 
nurut pemeriksaan berasal dari da- 
erah M.M.C. (Merapi Merbabu 

Complex). Dua diantara 5 orang 
tersebut mengaku telah. -mendjalan 
kan penggedoran pada seorang Ti- 

onghoa di Solo, sedang jang tiga 
orang lainnja telah membantu da- 
lam perbuatan djahat tersebut. Ke- 
rugian jang diderita Tionghoa ter- 
sebut ditaksir lebih kurang Rp. 4 
ribu, 

Sementara itu sedjak tanggal J 
Desember ini di Solo dilangsung- 
kan konperensi C.P.M. seluruh In- 

donesia, jang dihadiri oleh koman- 
dan2 C.P.M. seluruh Indonesia. Me 

nurut keterangan, konperensi terse- 

but adalah suatu konperensi routi 
ne,   

Projek? Per- 

industrian 
Dibuka Untuk Semua 
Warganegara Atas Da: 
sar Kredit Luar Negeri 
KESEMPATAN untuk mema- 

Gjukan projek”? perindustrian baru 
dengan mempergunakan kemung- 
kinan2 mendatangkan barang? 
modal melalui kredit Juar negeri 
dibuka untuk semua warganegara 
Indonesia, demikian pengumuman 
Panit'a Kredit Luar Negeri. Ke- 
sempatan tsb. djuga terbuka bagi 
bangsa asing jang mempunjai 
demestic-capital. 

Diterangkan sekali lagi, bahwa 
dari modal jang ditanam dalam 
projek2 perindustrian seperti ter 
maksud diatas tidak boleh dimin- 
takan atau diadakan transfer ke- 
uangan berupa apapun keluar 
negeri. Permohonan2, sesuai dng. 
pengumuman jg telah dilakukan, 
harus diadjukan kepada Kepala 
Bagian Perbekalan Djawatan Per 
industrian dengan disertai surat? 
pertimbangan, andjuran dan seba- 
gainja dari Inspektur/Kepala Di- 
nas Perindustrian setempat, dan 
Kepala Daerah dan lain2 instansi 
jang dianggap perlu, demikian 
Panitia Kredit Luar Negeri. 

(Antara) 

  

  

  

    

   

  

  

  

umum PBB adalah tidak enteng. In-| : Neta Aa Sasaran kolonialisme, kalau negeri2 | orang jang masih termasuk achli- ahli waris tersebut hari Djum'at | smumkan Rabu, bahwa dalam bu- : sg donesia selalu berdiri digaris depan. 4 Kektok 1g: perlunak kete . — sebagai daerah2 jg masih waris itu djuga bukan orang jang pagi (3-12 1954) masih berupa |lan Nopember jl., djumlah anggo- # 3: : : dalam meapaiyan Pena a ang aka Saba Aka Ni onar datang pada pagi hari Sabtu guna kertas mandaat, baru antaral|ta kepolisan rakjat Dierman Ti- 
perdjuangan kemerdekaan  dimanaz | PN Trust ga gatasi Keada- |, menggasak” uang tadi. djam 10— hari Djum'at itu, L mur jang melarikan diri ke Berlin , | h dan sekarang djuga, kelihatan tidak aer” kemaka Fu Tata Tebak Na TONaa Se SA SEP URGNI, Dengan demikian Kantor Penga- wang diambil oleh Pengadilan Rara! ada 194 orang, dantaranja ... Minumian ae- ditinggalkan oleh kawan2nja. Ini ja. telah. mengurangi. ketegangan, ir (Antara—UP). lilan Negeri telah ditipu .oleh se- Negeri. 17 orang opsir (Antara). sangat menggirangkan, kata Menteri 

n gan tor u 

Sunario, dan merupakan dorongan toni 

kepada kita untuk berdjuang terus 1 
setjara giat dan teratur untuk Irian n 
Barat bersama? . an negara2 sa- 
habat itu. Mudah2an bangsa Belan- 
da pada saat jang menentukan ini 
dapat mengerti bahwa hanja dengan 
bersedia untuk berunding dengan ki- 
ta, perhubungan dapat diperbaiki 
antara kedua negara. Demikian Men- 
teri Sunario, 

ternasional, Tito mendjawab: di 

  

  

DIBUKA TGL. 10 DESEMBER 1954 - 
Menerima peladjar baru buat AUTO MONTEUR KE-VI, pe- si 
ladjaran THEORIE & PRAKTIJK BONGKAR PASANG 
bermatjam” merk mesin auto: seperti CHEVROLET, DODGE, 
DODGE - GRAHAM, AUSTIN, RUGBY, FORD BEAUTY, 
PONTIAC, G.M.C. DLL. Peladjaran diberikan sedjak mesin OBAT TERKENAL UNTUK SEGALA 
mati sehingga mesin hidup. Sudah puluhan ribu jang mendapat (1 RUPA PENJAKIT. KERONGKONGAN 
DIPLOMA dari kita, dan tidak sedikit jang membuka sekolah 
monteur mobil sendiri, membuka perbingkilan sendiri dan 

Pembentukan keseimbangan sa u sendok. 

(kekuatan didunia. 
2. Kebentjian jg sangat besar da 

ri segala bangsa terhadap  pepera- 
ngan baru. 

3. Alat sendjata jg baru dan lebih 
mengerikan lagi, seperti bom atom, 
bom-H. dan: lain2nja. i 

4. Pemimpin2 Sovjet Uni jg seka 

Anggur Obat Kolesom Merk ,,FTEMIN” | , 
| (Atawa tjap TUAN dan NJONJA)        Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda.   ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat 

dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih           , u , sii : 7 bero- £ 3 " £ mama nureuae NT Lena hain th Sia Keane ) | Isi resolusi, |"'”2 memberikan” haluan ig b ap Pa sudah banjak jang bekerdja disegala lapangan pada angkatan Dag & Rebukist yello Mode oten “sabun bah pada politik luar negerinja: me. segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat LAUT, UDARA dan DARAT DLS: Tjukup sebagai djaminan, Baru terbit: SEDJARAH 25 NABI/RASUL. Lengkap dari mulai 3 reka dengan tegas telah membuang 
beberapa anasir dari politik Stalin 

ig kekang dalam: lapangan hubu- : 
ngan denga, negara2 lain. 

obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

pat-gandakan: kekuatan dan kesehatan badan. 

" Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dengan disertai Ajat2 Al- 1 Ouranul Karim oleh: HADIAH SALIM. Baik sekali untuk dibatja 
dan dipeladjari oleh setiap orang terutama oleh murid2 sekolah dan 
madrasah guna didjadikan teladan dalam budi pekerti jg, luhur dan 
achlak jg. tinggi. Harga hanja A, Rp. 7.— Ongkos kirim sedikitnja 
Rp. 1.50. ALMANAK SAKU MODERN th. 1985 terisi : matjam2 
kepentingan tuan sehari2, Praktis dan mungil, penting untuk setiap 
orang, harga Rp. 1,50 ongkos kirim sedikitnja Rp. 1.50. Harga se- 
landjutnja untuk tiap buku: beli 10 ex, ongkos gratis, 50 ex. rabat 
2090. 100 ex. 2590 ongkos gratis. Pesanlah segera dengan disertai 
wangnja pada .. 3 

Toko ,,MA'MURs 
Djl, Kabupaten 1c Bandung, « . 
LO 

raksasa dan jang disampaikan ber- 
turut2 kepada Menteri Luar Negeri 
Sunario dan. P.M. Ali Sastroamidjo- 
jo itu adalah a.l. sebagai berikut: . 

Mendesak kepada pemerintah un- | 
tuk: 53k : : : AN 

Me Dan na | setjara 

unilateral am wilajah Indonesia| Tito seterusnja membenarkan pan 
dan menjatakan kekuasaan Belanda | Yangan Tndis bahwa di dunia ini 
di Irian Barat sebagai agresi: segera Idapat dilangsungkan  politik-hidup | 

bentuk pemerintah propinsi Irianferdampingan setjara damai. Poli- | 
Barat: . HL ee tik internasional ini adalah benar 

Mendjawab tindakan pemerintahf gan tepat, kata Tito. 
kolonial, Belanda . dengan tindakan, 

1 . diplomatik. memutuskan, hubungan . dipl 
antara Indonesia dan Belanda: sege- 

ra ambil tindakan terhadap. pemim- 

sudah 17 th. berpraktijk mengadjar di-STRAITTSETLEMEN 
SINGAPORE - MALAJA dan diseluruh INDONESIA. Dalam 
waktu 10 menit dapat menghidupkan mesin - dalam keadaan 
pretelan. Garansi satu bulan tamat. 5 
Mulai menerima peladjar kursus buat: BOEKHOUDING, Bhs. 
INGGRIS, BELANDA, PERANTIJIS dan ilm. Pasti/Alam 
S.M.P./S.M.A. 
Dibutuhkan beberapa tenaga dalam bermatjam? keahlian. 
Pusat Surabaja, Djl, Raja Ardjuno 75. Dibuka 6 Desember '54. 
Tjabang Jogjakarta, Djl. Ngabean 59. D'buka 6 Desember 1954. 

JAJASAN YACOUB'S COLLEGE 
Tjabang Semarang 

Dil. Stadion sebelah kiri Pemandian. 
SS aa 2 TA 8 “TN 8 8 8 “M2 LM LL 

HAT OPTICAL Co. 
in 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

kan aa pendapat dgu | pun muda jang kurang sehat, terutama bagi 2, 

orang muda jang belum menikah, dapat mentje- 

  

  

  gah rupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, 

a
t
 

S
e
a
 

De
r 

ea 
OA

 

zenuw lemah, muka putjat, badan kurus, sering? 

kentjing, pinggang pegal, sakit nier, mata ber- 

kunang2, kuping berbunji, badan selalu tjapai, 

  

. PTT. menanjakan kepada Tito ba 
| gaimana arena fa ve paan ke- 

: |tjondongan2. negara2 jg tertentu un 
Dia dapa ep membantu. kolo- tuk. mengurus Hlilah2 Asia tanpa 
nialisme.. Belanda: dalam. memperta- memperhatikan pendirian negara2 
hankan pendjadjahan: atas Irian Ba- Vpenting di Asia, ig sering kali me- 
rat seperti Sahetapy-Engel. nimbulkan salah paham itu. 

Mengadjak semua partai dan go-| 
longan rakjat supaja lebih memper-| jawab Tito ialah bahwa keada-| 
kuat persatuan untuk . menghadapi Jan di Asia itu dapat mendjadi lebih f 
perdjuangan pembebasan Irian Barat baik dengan mudah, kalau negara2 

« dan menjerukan kepada dunia supa- |bukam negara Asia djangan  tjam- 
ja menjokong tuntutan rakjat Indo- Ipur tangan dengan soai2 Asia, ka- 

nesia untuk membebaskan: Irian Ba- lau Asia djangan diseret kedalam 
rat dari kolonialis Belanda. lingkungan kepentingan negara2 ta- 

Resolusi ini akan disampaikanldi dan kalau Asia tidak didjadikan 

REM nu FO) Bj 

Na NN YP 5 : , ta 
Kg 0 kurang darah, sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 

: Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka 
'makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 
kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 
pala pusing, darah kurang, badan. lemah dan sebagainja. 

PUSAT PENDJUAL : 

Toko Obat ,,F1E MIN YOK FONG” 
GANG WARUNG No, 10 — Telp. 2183 — SEMARANG 

Agen DjawasTimur: N, V. TJIE MIN Songojudan No, 1 Surabaja. 
Agen Djakarta: TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No. 1 K 
Agen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2, 
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Untuk tanggal.6 s/d 8 Okt. 1954 

SILVANA"M ANGANO 
VITTORIO: GASSMAN |, : 

SAN N As" 
Hanja Untuk Orang dewasa, 
Tiap Hari Matinec djam 9.30, 
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LG PI AEEKODIAN 82 Teif (25 

3» Mal UI 

PRIKSA MATA VRIJ, DJUGA TERIMA RESEP DOKTER! 
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Il Buku-Buku Sedjarah || "wu Terime LN ) | PIRINGAN HITAM Uu : : untuk : k 
: z | Wa E AH SECRET LOVE SEKOLA MORENA : 

2 ! Tn THREE COINS OF THE FOUNTAIN 
4 KENA TA ' Oleh: ANWAR SANUSI MERRY CHRISTMAS TO YOU 

SEDIA | « k- Harga Dan masih banjak lain-lain lagu : . SEDJARAH INDONESIA I. "Tjeta j 
1 Lena an Rp. 99 Pn Kuna: dari & 3000 s.M. sampai kedatangan bangsa Hindu pada | .PARADISE Record Stores 

"kira" permulaan tarich Masehi. Papi ss PONTIOL SEMARANG : 
Il. Zaman Hindu: dari permulaan tarich Masehi sampai penjebaran — agama 7 'A 6.50 - 

Islam diIndonesia para 21300 Sosok tan oke aan nada ea nanah Aa ke-7 26, 

1) SrpyARAH INDONESIA Il. : 1 ? 
K In Nasi Peralihan : dari & 1300 sampai kedatangan bangsa Belanda di In- Utjapan Terima Kasih 1 

3 | donesia pada & 1600. Atas segala perhatian serta bantuan jang berupa tena- 
! IV. Zaman Pendjadjahan: Masa KOMPENI. Lio. Aa ak ana ke-6 a 7,50 boliilitan “dan: katarigand bugi dan para” TIME: Nibpin2 

( SEARAH INDONESIA Ill, dan Saudara2 ketika wafatnja : . 
' sinjaa 3 IG : 

IV Zaman Pendjadjahan (landjutan) : Masa Belanda I — Masa  Inggeris  — 
Masa Belanda II — Masa Djepang. : & sdr. Drs. ACHFAS, 

V.. Zaman Kemerdekaan: dari 1945 sampai Kini. Loco. ARTI Pn ke-5 A 8,501 3 almarhum 
, : Ha Dg s SANA | SEDJARAH UMUM 1. La Ka 

aa 2 $ : 2 ergi nda Si sen aa 1 h e pada tanggal 1 Desember 1954 di Rumah Sakit Tentara Pusat, 
Ka Te " v Aa I.  Sedjarah Kuna: mulai dari permulaan tamaddun sampai keruntuhan  Ke- 
Ba WELLKNOWN ALL. OA THE had" 3) Apa radjaan Rum-Barat, jakni dari “ 4000 sebelum Masehi -—- 476 Masehi. Djakarta, waktu mengantarkan djenazah beliau dari R.S.T.P. 

BE na Ta NA SAN dna ab 9 AN Se Mana H3 HI. Zaman Pertengahan : dari 476 sampai pendapatan Amerika pada 1492, : 

| Tn Bau sampai Keruntuhan: Keradjaan Rumi Timur pada 14535 atau sampai 9 3 &sol| kelapangan terbang Kemajoran serta sampai mengantarkannya 
WAKIL TUNGGAL: | | ME aan m. Te 8 ke KUDUS pada hari tersebut. 

: IM. Sedjarah Baru : dari achir Zaman Pertengahan (£ 1500 1 #mekotudak Naa 3 INA N. V. DONGGALA Sa Bea aan Perengahan (#1900) sampai 'Bermula- 1) 3 sol! Dengan ini kami mengutjapkan banjak terima kasih 
Purwodinatan Tengah 26 — Semarang | Tn Na Lau ma Semoga arwah Sdr. Drs. Achfas almarhum mendapat tempat 

IV. Sedjarah Terbaru : dari 1789 sampai kini. ........ooco.ococo.oo.co.W»o. EA .... ke-10 A 8,50 jang lapang dialam baka. — 
TATA-NEGARA. 2 

Isinja: pn : Hormat kami, 
ata-Negara Umum — Tata-Negara Demokrasi — Tata-Negara Indonesia 

tam "Fata- Negara Negga Besar IN IN An am btn Beng ke-6 A 3:— Keluarga G. 1. C. A. Ltd. 

. »” 
Uu 1 p USTAKA si A K U A N Dj. Modjopahit 30, Djakarta 

TOKO BUK U DAN PENERBIT , 
DJIALAN DALEM KAUM 96B-96C — BANDUNG 
DBJALAN KREKOT 81 — DJAKARTA           

  — PERNJATAAN TERIMA KASIH” 
on Dengan djalan ini kami, Pengurus Vereniging Semarang- Eye Loti 

MU - CHI - LING 
Atas perawatan2 dan bantuan2 dari para Dokter2 serta 

|. se Stadstuin menjampaikan utjapan terima kasih sebesar-be- para djururawat2 dan para pegawai2 Rumah Sakit Tentara 
sarnja terhadap Paduka Tuan-Njonja, atas perhatian serta | 
perkundjungan pada perajaan hari ulang tahun perkumpulan 
kami jang ke lima puluh. 

    

   

     

   

Pusat, Djakarta, waktu merawati : 

    
PENGURUS Sdr. Drs. ACHFAS, 

YERENIGING SEMARANGSE STADSTUIN. ATatdiihiim 

Utjapan Terima Kasih. 

MUCHILING Pe an Pn Ab Let ja sedjak beliau berada dalam perawatan sampai beliau me- 

  

  

AG YA KATESI CORDES DO DENLL UNY OST Y ninggal dunia di R.S.T.P., Djakarta tersebut. 

OBAT MATA MUSTADJAB SRIWi O| A I Aa Dengan ini kami mengutjapkan banjak terima kasih atas UNTUK aa PENJAKIT 

Et perawatan2 dan bantuan2 tersebut. — 
Muchiling Putih: Bermanfaat me- 

njembuhkan penjakit mata 
mendjalar, mata gatal, mata 
bergetah, air mata merembes, 
dsb. $ 

An an pa en em peliktirangi tuhkn2 dikirimkan “dangan tertulis -(sehriftelijk 

   

      

   

Hormat kami, 

Keluarga G. I. C. A. Ltd.   - Dj. Modjopahit 30, Djakarta 
: z 
  

  

    berasa sakit. mata bergetah,y untuk SMP/SMA bagian A/B/C dan fakultet HUKUM/ sa 3 
air mata merembes, mata' EKONOMI Se 

Ten Depan anta ma na 1 N BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (13 th eh Mn mata berasal. Keterangan lengkap (prospectus) masing2 Sekolah dapat diminta 2 - G ? NA 2 PN Anu 9 
Machiling Hitam » Mandjur. me- $ pada Sekretariat Perguruan ,,SRIWIDJAJA” Njutran 234 — "NG METRO- GOLDWYN: MAYER presenra 

    

  

rah berasa pedih. ngeri mel — Banana P5 SEN BG lihat tjahaja, mata kena ter- | 3 
5 pukul, kulit mata merah an 4 P : i sakit, kulit mata sakit kare- | | er £ 5 2: na un setil, dsb. : 

: alau sudah memakai 3 matjam Sean Eman | obat mata tsb. diatas. dan tilak D N 4 z membawa hasil, uang dapat di- Baru Terima . Ml minta kembali. 

TOR Lag : njembuhkan mata trachoom, | Kotakpos 8 — Jogjakarta, 
ERY 

: N V. 4 (Erie TOEDJOE mata berasa panas, mata me- Es 

   
    

  

) s5.” — 

2m DRAKE “James GLEASO 

  

: Terdapat pada tiap Toko Obat. 
Par ah bridge PERUSAHAAN OBAT Ma Pa 
My restless lover R A & C y. : 5 sah AA 

ERANK SINATRA » mDEN EYANG th (CKISAH SEORANG DJURU TERBANG) 
Three coins in the fountain Djakarta — Sirabaja. Kap NA Peka AA 2 TT AO ITA AT Wrka Ba 1 could have told you NN ——— PL AG LUNA RA 

| TONI ARDEN : 

  

Tjerita jang berapi-api tentang Lelaki2 pergi berperang, dan Wanita2 7 jang menanti-nanti mereka pulang-kembali ! 
Lihatlah. si-tua WALLACB BEERY menundjukkan permainannja jang 
mengagumkan ! 

Three coins in the fountain 
Where the rolling mountains 

SVEND ASMUSSEN 
O baby mine 

“#Somebody bad stole de 
wedding bell 

XAVIER CUGAT 
El marijuano 
Carnival in uruguay 

GUY MITCHELL 
Look at that girl 
Hannah lee 

PAULETTE SISTERS 
6 : Never smile at a crocodile 

5 Mena ngamen sa pegaan ea “ I#Foilowing the leader 

“ 
Ini malam penghabisan: VAN HEFLIN — WANDA HENDRIX $-7-9- (U. 17 th) SOUTH OF ALGIERS" (Technicolor) . 

   

  

INI MALAM DAN 

BESOK MALAM! 

RkX 
5.7.9. (17 th.) 

Aam Bros 

ron.Mistress 
“““ TECHNICOLOR 

TA 
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"4 Istimewa buat pram: 
puan berbadan lema, 

    
3 memama La s3 ——xg 
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: “ aa Nee an 1 | daten bulan tidak Pertarungan pisau jang dahsjat ! Pertjinta 5 Pa e — CITY CONCERN CINEMAS — ea bi | Ma aa PRA Sea pen 2 Janu bergiitani | : : Toko P Hit 5 : i NA "Phrium UOYOK, pek tay, ping: INI MALAM DAN Ooxo Piringan hitam Menghitamkan Rambut Putih. BAY AN f : 4 LO 5.00 7.00 9.00 INY MALAM PREMIERE (17 tah.) GANG BARU No. 18 Bukan Haarverf (Tjet Rambut) | SANA Gang sakit kepala ma- BESOK MALAM! Er Film SPANJOL jang indah Rara aa. aa SEMARANG Capi hanja Pomade biasa. Gam- 5 Pe An bok, kurang napsu » » | : LOLA FLORES — RUBEN ROJO — MAN ACOL — dim.: — — dipakai. D: aa? T Bu an G RISCILLA | — LA NINA DE LA VENTA” 5 ne makasih pabean ee S7 makan, tida bisa hamil PIS LANE : | 5 i Ba . : KI d.Ll. Sesudanja minum 

    

(GADIS RUMAH MAKAN) GUNA PEMBANGUNAN NEGARA. Pe PDTT Hop SAM BM anna HALOP « Diracied ly LEWIS SER « Prasamed b WARNER BROS 

  

  

  

: Ka 33 : ianii : rian2 | ini anggur lantes ba- Ka Nm Aa KS . Penuh Actie ! — Romance jang memikat! — Njanjian2 dan Tarian2 4 ? : & | 
Pa jang Menarik — Merdu! — Penonton dihibur oleh tan jang | Ek til h r I d £ 2 Y dan djadi kuat, pram- Sebuah. kisah sederhana dari sebuah fjinta jang besar ! 

Fi merajukan Sukma ! — Memikat dan Gembira ! | titian Cla jaran puan muda atau tua ROXY INI DAN BESOK MALAM DJAGALAN 3 Akan datang : SUSAN STEPHEN - ANNA MARIA FERRERO - dim. |j 

LUXURY GIRLS« Ai || Tehnik Tertulis 
515-715-9.15 PENGHABISAN (Seg-umur) 5.00 - 7.00 - 9.00 
Film Tiongkok tjeritaan siluman ular. jang menggemparkan : jang sehat boleh mi- 

  

        

    
and Spoiled ! | dalam TEHNIK BANGUNAN num buat tamba kuat Pe Yen — Ie Shu Chiu Se Debora B As money and men can Make them !......ooooooo | Me MEN kedin Pkn Pojok Chaoy UUW Peh Tjoa « Bang | 

si 
| 

EA MEMRENN Penata Mt GRAND 5.00 7.00 9.00 INI MALAM D.M.B. tp. aa | Pn Lo | : Djika ia naik | il ar Sensatie ! 1 ysarkan | » k 3 . "3 r 9 o, selu- aa POET OUT OK MIS WAS BELORE ITS TOO LATE ! | dan KURSUS-KURSUS UDJIAN S. T. NEGERI. 1N:V.- Toko. Obat TAY. AN HOO Pn Mena | Lk ih | apip Hg) "ix Medan' Glodok" No: 10 Tetp,”1620 Kota PN Naa | 5 | Prospectus diberikan dengan tjuma-tjuma. | : api NG nu. O Lan: $ gempar ! i 
Djika ia bernja- 

  

Lembaga Pendidikan Tertulis         
    

      i s3 nji, seluruh du- : 
| »s DUNIA PENGETAHUAN SAMPURNA” N, V. | TAN nia tergila-gila!!! 
| Purwodinatan Barat II/20 Kotak Pos 151 Distributors : 5 Film ini pasti akan membikin penonton ikut bernjanji dan 5 .. SEMARANG : , Harmsen Verwey Dunlop N vV djatuh tjmta AN ! (AKAN DATANG) 

Mn na Ne : : | rp SEGERA EK THA RAJA” | ui Ojuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA DATANG ! Film India terbesar :?9 
  

  
  

  

     
  

  

    
   

  
    

      
  

  

  

      

LO » e . | MEANWALE... Nan | sh 
THEIR TRACKS HELP? Yoll CANT | | TLL FIND SOME WAY TO ) SAVE YOUR STRENGTH, BERTHA! You" 3 AP 03 Lebih tj epat dari Suara NI £ SEEM TO LEADIN 3 MM Le3ve mz KERE-- peRmA Neens | | come BACK AN) save” / CoNNA NGED IT Maan AA Ba RE SWetu Pase Oa KN WN “CG THE DIRECTION OF ME/ TM HER TRAINER! YOU, WILLIE BOY! WORK IN OUR GOLD MINE/ cemuargx N 7 TA ME YA er Ta ME 77! D 1 "I di | BN AN na 5 , 

Prodnced by ROBERT L. JAGKS » Directed by HARMON JONES » Writton by LEONARD PRASKINS & BARNEY SLATER Asa 2 jam Me PA Tn 
. 5 Rambut putih mendjadi hitam. 5 SEL E pS 1 

NOTHING LIKE THIS EVER CAME AT YOU BEFORE! —n “ a 
1 Pertundjukan Circus-Acrobaat jang mengagumkan ! Penuh ketegangan ! Bi Ig H D O 1 

Sampai GORILLA melepaskan diri ! Saksikanlah apa jang terdjadi ! “CC « Nai ream 1 

i (Pesan tenfpat: Saban pagi djam 11.- — 12.-) Tjap Potret Bintang Empat. 
INDRA  4.307:009.30 TINGGAL SEDIKIT MALAM (13 tah.) z Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 

4 BHAGWAN - BABURAO -'KAMAL — Film India berbah. Indonesia Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
2 Ban ke" Tn “29 Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 

: »-D A R Y A I L U I E R A Mudah dipakai. 
5 ! BADJAK-LAUT DA RYAI ILUTERA” jang gagah berani melawan $ Harga Rp. 25.— Tambah ongkos kirim 1575. 

: pengchianat Perdar Mente Lj&, mau-djatuhkan dan merebut keradjaan. Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia. 1 , : 2 ema 
he nuh sensatie dan pertarungan hebat ! Agen”: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. Roy, mendkontkodi " dreuk Ypeck Sewa itu Saja akan meniak Wal kk 

a 3 3 Bi 7 4 1 i c J ja x AKA vena ni. mesen kat 18: em j ini k la ROYAL 4.30 7.00 9.30 TINGGAL SEDIKIT Na (17 5 PERSEDIAAN TERBATAS, PUSAT PENDJUWALAN: Ban Hppb 3 dana Ka Pokok “Montana Ruas ls Pain untuk kembali kesini dan akan me 

INDYRAH -— YAYANT 5 YAKUB —— dalam film Na: Ina AMIRODIN — Rupa-rupanja djedjak kaki mes dapat meninggalkan saja disini — Simpanlah tenagamu, Bertha! Engkau akan membutuhkan tenaga 
Sg nB U Is B L "5 B A G D A D Pn K : 05 A Sol | reka menudju ke djurasan bekas ke- — Bertha membutuhkan saja! itu, bila kita menjuruh engkau untuk bekerdja ditambang emas kita! Dafim Dunia Ini Saba dan Duka — Untung dan Malang saling berganti! Depan Kusumojudan 9: — 9010. Mn Peggy Sanford dipadang pa- Saja ini pelatihnja! ak Fm Tn suatu tempat jang bagus untuk berlatih bertanding 

Dua orang muda Rashid dan Bulbule sedang berselisih ! en j : BUY ROCERS 62 dengan biruang! haa had ARA. 
.. Apakah jang terdjadi? »Saksikanlah | Penuh Tarian2 Istimewa ! Iype Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/174, 2 1   

  

  Mn ka abi


