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Negara2 Eropa untuk per- 
Baru2-ini di Moskou diadakan Konperensi 
damaian dan keamanan jang hanja dihadliri oleh Negara2 Eropa Timur 
kerena Negara2 Barat menolak undangap untuk menghadlirinja. Men- teri Molotov dengan dibantu oleh Gromyko membuka sidang jang di- hadliri ole Polandia, Tjekoslowakia, Republik Demarrasi Diermun, Hongaria, Bulgaria, Albania, Rumania dan R.R.T. sebagai penindjau. 

    

Persendjataan Djerman 
Berlawanan Dgn Potsdam 
Nota Balasan Rusia Kepada 3 Besar Barat — 
Amerika Sangsi Bahwa Politik Rusia Terhadap 

Eropa Akan Berobah 
PEMERINTAH SOVJET UNI hari Kemis kemaren dulu 

telah menjampaikan nota baru kepada ketiga negara besar Barat, 
dalam mana dinjatakan bahwa persetudjuan2 Paris untuk memper- 
sendjata kembali Djerman Barat itu adalah berlawanan dengan 
persetudjuan? Potsdam mengenai nasib Djerman, jg ditanda-tangani 

waktu Perang Dunia H oleh Amerika Serikat, Sovjet Uni, Inggris 
dan Perantjis. Nota URSS ini adalah djawaban terhadap nota 
3-Besar Barat tertanggal 23 Oktober dan 29 Nopember il. 

Y
e
.
 

rangnja dan keamanannja”, Hai ini 
adalah perlu untuk. memungkinkan 
Blok Soviet guna melawan pasu- 
kan2 dari ,,negara2 agresif, untuk 
mempertahankan perdamaian”. No- 

|ta URSS tadi selerusnja mengemu- 
kakan bahwa 3 Besar Barat tidak 
mau ikut serta dalam 

Keamanan Kolektif E. 1g telah 
dilangsungkan di Moskow itu, dan 
dalam ' pada : 

bahwa 3 Besar Barat t merin- 
tangi pembentukan sistim keamanan 
kolektif je effektif. - 

“Isi nota jg disiarkan djuga melz-| 
lui Radio Moskow :itu seterusnja 
menjatakan bahwa apabila persetu- 
djuan?2 Paris diratifikasi, maka tak 
ada manfaatnja bilamana kemudian 

dilangsungkan Konperensi 4 Besar 
mengenai persatuan Djerman. Di- 

Kk . — njatakan bahwa ratifikasi " persetu- 
: djuan2 Paris itu ,.melenjapkan ke- 

mungkinan untuk .mentjapai perse- 
tudjuan” mengenai soal “persatuan 
Djerman. Persetudjuan Paris itu 

bertentangan “dengan  persetudjuan2 
Potsdam (2 Agustus 1945) dan Pakt 

#4 Sovjet-Peranjjis. hi 

ai Blok Sovj 
aa 

ing Y Nota Sorjer tadi menjatakan bah 
2 wa karena 3 Besar Barat - mendia- 

lankan politik agresi”, maka So- 
“jet Uni dan sekutu2nja merasa 
»terpaksa melakukan “ segala tinda- 

T
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Mbak 2 moak jg. bertentangan 

7. p- Rentjana Barat untuk/gm 
tentara “Djerman Barat je baru itu 
tidak sesuai dengan rentjana2 utk. 
melakukan pengurangan persendja- 
ar jg kini sedang dipeladjari oleh 
PBB. 

Ta       

    

Pernjataan? Barat seakan-akan ra 

  

" 
kan untuk memperkuat angkat, EN en Ara 2 Ta 8 Ja NE Tg an PEP ifikasi persetudjuan Paris itu tidak 

sg si akan mentjegah pemetjahan masa- 
aa lah Djerman dengan perundingan 

antara negara2 jg bersangkutan, 
adalah tidak sesuai dengan keada- 

an jg sesungguhnja. Pernjataan? ini 

menjesatkan pendapat umum. 
Dinjatakan seterusnja bahwa se- 

suai dengan persetudjuan2 Paris itu, 

Pemeriksaan 
Mr. Iskag aa 

Djaksa AgungDjuga Minta 

  

Dierman Barat akan dimasukkan 
Keterangan Mengenai kedalam NATO, dengan kata2 lain 

z K : : djadi anggota persekutuan militer 
cuangannja jg ditudjukan terhadap golongan ne 

gara2 Eropa lainnja. Dengan demi- 
kian maka tak akan ada artinja apa 
bila dilakukan Konperensi 4 Besar 
mengenai masalah persatuan Djer- 
man. 

  

MENJAMBUNG BERITA ten 
tang diperiksanja bekas Menteri 
Perekonomian Mr. Iskag Tjrokro 
hadisurjo oleh Kedjaksaan Agunp, 
lebih djauh Djaksa Agung Suprap 
to atas pertanjaan Antara mene- 
rangkan, bahwa Mr. Iskag dide- 
ngar keterangan2nja sewaktu ja 
datang ke Kedjaksaan Agung pa 
da hari Senin jang baru Jalu utk 
menjampaikan pengaduannja ter- 
hadap dua surat kabar, jaitu ha- 
rian ,,Warta Berita” dj Medan 
dan ,,Trompet Masjarakat” di Su 
rabaja, jang oleh Mr. Iskag di- 
anggap mentjemarkan nama ba'k 
nja berhubung dengan dimuatnja 
oleh kedua surat kabar tersebut 
berita tentang dibelinja oleh be- 

». Komentar Amerika. 
Sementara itu kalangan2 diplo- 

masi Amerika Serikat di Wash- 
ington mendjadi lebih skeptis lagi 
mengenai kemungkinan apakah 
politik Sovjet di Eropa akan be- 
robah, sesudah URSS hari Kemis 
kemaren dulu mengirimkan - se- 
buah nota baru kepada 3-Besar 
Barat. Kalangan tadi mengemu- 
kakan bahwa isi nota URSS ini 
menundjukkan bahwa URSS ber- 
keras kepala mengenai soal per- 
diandjian negara Austria. Menge 

  

  & kas Menteri Perekonomian itu |nai bagian nota Soviet jang me- 
Ri perusahaan2 ,,Yan Dorp” dan | ngatakan bahwa ratifikasi perse 
2 »Gorkom”, jang menurut penga- | tudjuan2 Paris itu berjentangar 
Ta duan Mr, Iskag tersebut dikata- | dengan persetudjuan2 Potsdam. 
k kan sama sekali tidak benar. kalangan di Washingon tadi me- 
k ngatakan bhw. ini adalah uiangar 
1 Pada waktu itulah, menurut Djak- | belaka daripada apa jang “sudab 

sa Agung selandjutnja, ia telah pernah dinjatakan oleh URSS 
mengambil kesempatan untuk men- dulu, perihal soal persatuan kem- 
dengarkan keterangan? dari Mr. Is- bali Djerman. 
kag disekitar soal seperti jang. ter- ta 
siar dalam surat2 kabar tersebut gu- — Amerika Serikat memandang soal 
na mengetahui duduk perkara jang ini sebagai satu hal jg men erikan 

sebenarnja. kelonggaran kepada URSS untuk 
memperlihatkan apakah URSS sung 

Oleh Djaksa Agung Suprapto le- guh2 ingin mengadakan perundi- 
bih djauh diterangkan, bahwa kete- ngan jg berguna dengan Barat. Men 
rangan2 jang pada waktu itu dirmin- teri luar negeri A.S. Dulles achir2 

: takan olehnja dari bekas Menteri ini mengatakan bahwa masalah 
"3, Perekonomian Mr. Iskag Tjokroha- Austria itu ,,bisa dipetjahkan tanpa 
3 disurjo sudah barang tentu menge- melalui Konperensi 4 Besar”. Kala 

ngan tadi menjatakan bahwa nota 

baru dari URSS ini tiada mengemu 
kakan sesuatu hal jg baru, dan ka 
rena itu mereka menarik kesimpu- 
lan bahwa ,.pemimpin2 Soviet ha- 
nja bersikap agak lunak hanja da- 
lam hal2 jg tidak mengenai ika- 
tan2 atau soal2 jg chusus  sadja”. 
Dengan demikian, kata kalangan 
Amerika tadi, ditarik kesimpulan 

bahwa URSS ,.hanja terutama ingin 

mentjegah - adanja persatuan antara 
negara2 Barat belaka”. 

(Antara 

nai djuga soal keuangannja dalam 
hubungan dengan soal seperti apa 
jang tersiar beritanja dalam semen- 
tara surat kabar “di Indonesia itu. 
Keterangan2 “lebih djauh tentang 
soal ini belum bersedia diberikan 
oleh Djaksa Agung Supranto. Se- 
mentara itu mengenai soal pengadu- 
an Mr. Iskag itu sendiri terhadap 
surat kabar Warta Berita” dan 
»-Trompet Masjarakat” oleh Djaksa 
Agung diterangkan, bahwa peng- 
aduan tersebut kini sedang ditindjan 
dan dipeladjarinja. (Antara). 
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| Ami 

Konperensif 

itu URSS menuduh & 

nbentuk $ 

(Dengan Gu nakan 
Angkut: Serdadu2 

SITUASI KOTA AMBON 

Sesudah mereka mendarat itu, de 
ngan bekerdja-sama dengap kaki ta 
ngan mereka jg ada dikota Ambon, 

rangan-serangan atas kota tsb. dari 
beberapa djurusap dengan menggu- 
|nakan sendjata jg agak lengkap sam 
bil menunggu balabantuan berupa 
sendjata dan tenaga dari Belanda. 
Sesudah mendapat keterangan da 

ri orang2 ,,RMS” jg mendarat dgn. 
kapal selam itu, maka alat2 negara 
dengan segera melakukan penangka 
pan terhadap orang2 di Ambon ig 
ditjurigai turut serta membantu 
pendaratan anak-buah kapal selam 
untuk melakukan. penjerbuan atas 
kota Ambon itu." y 

29 pegawai lari. 
Kira-kira 29 orang pegawai jg 

kebanjakan dari kantor Gubernur 
Maluku jang selama ini menun- 
djukkakn sikap pro Belanda dan 
pro apa jg dinamakan ,,R.M.S.” 

|telah melarikan diri.  Pengikut2 
»R.M.S.” jang beberapa waktu 
lamanja ditahan di Nusa Kamba- 
ngan dan kemudian dibebaskan, 
sekarang telah hilang dari kota 

. Menurut laporan ig ter- 
achir diterima oleh Komando 
T.T, VII dari Komando R.I. 25, 
dalam pendaratan tsb. orang2 
»RMS” itu berada dibawah pim 
pinan pentolan2 ,,RMS” jg dalam 
gerak pembasmian ,,RMS” 
dulu oleh TNI, telah melarikan 

diri keluar wilajah kita dan kini 
kembali dalam gerakan2 itu. Me- 
nurut signalement antaranja ter- 
dapat Kol. ,,RMS” Saimina, Kap- 
ten Papilaya dan Letn. Souisa. 

f D'gerakkan Belanda. 
Berhubung dengan  peristiwa2 

tsb.. maka Komando TT. VII 
dengan tegas mengatakan, bahwa 
gerakan2 jang di-konstatir dalam 
waktu achir? ini.sangat  banjak 
menundjukkan: kpasak tindakan? 
Belanda jang menggerakkan “ke- 
kuatan2 bersendjata milter dng. 
kedok ,,RMS” memasuki wilaiah 
kita. Keterangan Komando T.T. 
VH tsb. berdasarkan atas bukti2 
jg ada padanja dan menegaskan, 
bahwa gerakan jini adalah gera- 
kan Belanda untuk mengatiaukan 
negara kita dng. kedok ,,RMS”. 
Tindakan ini dilakukan untuk me 
motong perdjuangan kita setjara 
damai di PBB tentang Irian Ba- 
rat, dimana fihak Belanda mera- 
sa, bahwa dirinja terdesak mel'hat 
kenjataan dari pada negara? 
Afro-Asia jang dengan spontaan 
membantu Indonesia dalam per- 
djuangannja menuntut Irian Ba- 
rat. Komando T.T. VII menge- 
luarkan seruan jang chusus ditu- 
djukan kepada putera2 Indonesia 
di Maluku Selatan supaja djangan 
tertpu oleh Belanda untuk ketiga 
kalinja. 

Selandjutnja dalam hubungan ini 
dapat dikabarkan, bahwa  berita2 
tentang adanja gangguan2 keamanan 

rinja Menteri Pertahanan mengada- 
kan pembitjaraan2 dengan K.S.A.D. 
Djenderal Major Bambang Sugeng 
dap K.S.A.U. Suryadarma - disalah 
satu ruangan gedung Parlemen. Se- 

mentara itu diketahui pula, bahwa 
pagi hari Kemis Menteri Pertahanan 
telah menghadap Presiden Sukarno 

oleh keterangan, apakah kundjungap 
tersebut ada hubungannja “ dengan 
berita2 sekitar gangguan2 kewnanan 

didaerah Maluku Selatan itu  atau- 
kah tidak. (Antara). : 

Vaccine Anti 
Sy philis 

Dapat Menjebabkan Ma- 
nusia Kebal Terhadap 

Penjakit Jg Berbahaja Itu 
Dr. JOHN C. CUTLER dari 

dinas kesehatan Amerika Serikat, 
Kem's kemaren dulu mengumum 
kan bahwa sebagai hasil pertjo- 
baan2 selama 15 bulan atas diri 
62 orang hukuman dalam rumah 
pendjara Sing Sing (dengan suka 
rela), ja berpendapat bahwa mung 
kin akan bisa dibuat satu djenis 
yaccine jang memberikan kekeba 
lan (immunitet) terhadap penjakit 
syphilis. 
af ourut Dr. Cutler, hasil test2 
tadi menundjukkan  berkembangnja 

immunitet jg ,.penting” dalam per- 
tambuhan syphilis pada manusia. 

“Studi selama 1S bulan ini mengha- 
silkan pula keterangan? jg menim- 

  

     
   

Jang Ditjuriga 
pada hari2 terachir ini gerakan2 apa iang dinamakan 2. 

. mulai muntjul lagi dikota Ambon dan sekitar pulau tsb. Dem 
keterangan Perwira Pers T.T. VII Kapten Rahasia dalam konpe- 
rensi pers hari Kemis. Oleh alat?2negara di Ambon telah diadakan 
'penangkapan2, Menurut keterangan orang-orang jang ditangkap 
itu, mereka itu telah dikirimkan dalanr 
rat di Seri, dipulau Ambon, dengan kapal selam Belanda. 

mereka: bermaksud mengadakan se- 

'Cornelissen Ket 

: jang dilakukan oleh sisa2 ,,R.M.S.” . 
Hu diterima hari Rebo oleh Peme- 
rintah Pusat. dan segera malam ha-' 

di istana Merdeka, tapi tidak diper- 

      

      

  

TAHUN KE-IX No. 246. 
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Kapal Selam Jang 

dewasa ini sangat genting, karena 
s 29 

kian 

rombongan untuk menda- 

  

Minta Adanja 
Kementerian 
"(Keamanan 

Ketua PAR Menghadap 
Presiden 

KPT, BMD BASA pan 
uning, Ketua Umum/ Partai 

Adat Rakjat merangkap Ketua 
K.S.P. Sumatra Tengah, dengan 
mem »keinginan2 rakjat Su- 
matra Tengah” telah menghadap 
Presiden di istana hari Rebo jang 
lalu. Dt. Bagindo antara lain te- 
lah mengemukakan kepada Pre- 
siden mengenai tuntutan “supaja 
diadakan tambahan suatu Ke 
terian Keamanan Negara da 
kabinet Ali-Arifin sekarang di 
menterinja jang ,,volwaardig”, 

# 

Adanja suatu kementerian jg chu 
sus mengurus keamanan negara dan 
rakjat dianggap sangat penting, se- 
suai dengan urgensi keadaan s€ka- 
rang dengan makin mendekatnja pe 
milihan umum. Pi P3 

“ 
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Harga” Lengganap (bajar dimuka)nja sudah termasuk meterai). 1 

Rp. 12.— luar kota Smg, (semua Rp. 11.— dalam kota Sing. « 

Adv. Rp. 0.80 

.Harga etjeran 

Aa 

per m.m, kolom 

60 sen p. lembar. 
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(Krn. Meng- 

ihina Hatta 
Praktek Insinjir Moch- 
tar Dihukum Pendja- 
ra 6 Bulan Dengan 
Pertjobaan 3 Tahun 

PENGADILAN Negeri Pontia- 
nak dibawah pimpinan Hakim Ali 
akbar hari Senin telah mendjatuh- 
tan hukuman 6 bulan  pendjara 

itas diri Raden Mochtar Hadiku- 
sumo, nsinjur Praktek pada Dja- 
wetan Pekerdjaan Umum Pontia- 
nak. dengan dakwaan jang dikuat 
kan oleh empat orang saksi, bhw 
tanggal 22 Djuli 1954 jang lalu 

bersifat menghina disebuah rumah 
makan dikota Mempawah dan di 
tudiukan kepada wakij Presiden 
Moh. Hatta, Sjahrir dan Moh. 
Natsir. 

Sambil memerintahkan agar ke- 
tiga gambar pemimpih Indonesia, 
jang tergantung di dinding rumah 
makan, diturunkan, ia mengutjap- 
kan, menurut dakwaan, kata? ..Hat- 
ta, Sjahrir dan Moh. Natsir adalah 
pemimpin2 pengchianat jang telah 
mendju2l negara”. Djaksa Bausat 
memintakan hukuman S bulan pen- 
djara dengap masa pertjobaan 3 ta- 
hun ditambah pentjabutan hak me- 
milih atau dipilih selama lima ta- 
hun, sedangkan beaja perkara selu- 
ruhnja mendjadi tanggungan terdak- 
wa. Raden Mochtar menolak segala 
tuduhan atas dirinja tapi ia meneri- 
ma putusan Hakim. (Antara). 

  

Menurut Dt. Bagindo, Presiden 
akan membawa masalah jg dikemu 
kakan itu kepada para menteri. 

Dt. Bagindo djuga telah menge- 
mukakan sekitar tuntutan Supaja 
Gubernur Ruslan Sumatera Tengah 
diganti. 1 

Mengenai permintaan Supsia Prc-   — Dt. Bagindo achirnja ” dinga me- | 
ngadjukan permintaan supaja Presi- ' 

'den Sukarno bersedia . memberikan 
amanat untuk rakjat AS 1 

e 

  

    

   

  

Tengah dalam waktu jg 

siden berkundjung di Sumatera Te- 
ngah, menurut Dt. Bagindo, Presi- 
den menjanggupinja kira2 dalam 
penghabisan Djanuari tahun depan. 

(Antara). 

  

   
    

       
Belanda | 
kan Irian 

Pemuda2 Beland 
—. Babaja 

PARLEMEN BELANDA Ki     
telah mentjatatkan diri 5 ora 

!agak kosong, hari Kemis agak 
publik jang hari Rebonja tidak 
beda dengan Rebo malam, 
bitjara jang menindjau soal Irian 
dan ada jang disamping menjokong pemerintah Bela 
bersedia berunding dengan Indonesia mengenai Irian 
setudju djika, untuk pertahanan 

| Anzus dan Seato. 3 

De Kadt (Pv.d.A.) jang mendja- 
di anggota. delegasi kesidang PBB, 

| malai dengan menundjukkan, bah- 
|wa Irian Barat adalah suatu masa- 
lah internasional dan ia mengang- 
gap perlu hadirnja Perdana Mente- 

|ri Dress,” Menteri Luar - Negeri 
.Luns atau Beyen, jang sekarang 
ytidak ada, disamping Menterj Sebe- 
“rang Lautan Kerrkamp. Pembitja- 
ra melukiskan “jalanma peritja- 
raan didalam silang? PBB dan 
pendrpat2 pelbagai golongan dida- 
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lam PBB :entang masalah? koloni: 
al dan-scal2 jang merrahuluinja. 

Supaja dimasukkan Anzus 
De Kadt mengatakan, bahwa so- 

al Irian Barct tidXik boteh idiJan- 
dang dari sudut peridirian nasional 
Belanda jang sempit dan ia memin- 
ta, supaja mengenai Irian Barat itu 
orang bersedia menerima  ikerdja- 

| 
i 

sama internasianal did Yi Aziba- 
gai lapangan, duga kareng kewa-! 
d'iban untuk mgmpeskembangkan 
Irian itu amatlah luas. 

Dalam melaksanakan kewadfiban 
Lini maka negara2 Anzus sedikitnje 
mempunjai kepentingan sama de- 

ngan Nederland. Pembitjarian De 
| Kadt cipat AtinYFuikan, bahwa 
menurut pendapatnja, perlulah ba- 
gi Nederland untuk ikut serta da- 
lam. perdjandjian Anzus (Australia, 
New Zealand, United States). 

Pater Stokman kemudian dng. 
pandjang lebar berpidato menge- 
nai pendidikan. Sesudah itu Cor- 
nel'ssen dari V.V.D.  berbitjara 
dengan antara lain menjatakan, 
bahwa partainja menolak menje- 
rahkan atau membagi kedaulatan 
Nedertand dengan pihak lain dan 
menjokong sepenuhnja pendapat, 
bahwa Nederland tidak menolak 
bantuan negeri2 lain didalam me 
laksanakan tindakan2 untuk me- 

  

«hk 

orang dapat membuat satu vaccine 
ig mengimunkan (mengebalkan) ma 
nusia terhadap syphilis. Dr. Cutler 
membitjarakan  experimen2nja  da- 

ngin Masuk- 
alam Anzus 

Di Irian 
Kemis siang melandjutkan debat tentang Irian. Sesudah 6 orang 'berbitjara, maka untuk harj 1 

ng, Ruang sidang jang Rebo malam 
terisi, demikian djuga perhatian 
ada, hari Kemis agak besar. Ber- 

dalam debat Kemis siang banjak pem- 

Irian Barat, Nederland masuk 

'pengadjaran dipakai buku2 dari In 

Beleid Selanda- 
0 Merupakan 

At 

itu 

Barat dari sudut internasional, 
nda jg. tidak 

Barat, djuga 

Te. 
madjukan Irian Barat. Berhubung 
dengan tjatatan didalam memori 
diawaban Menteri, bahwa laporan 
missi Parlemen hanja sedikit se- 
kali ber.si 'kesimpulan?, maka 
pembitjara menjatakan, bahwa pe 
mandangan2 memang kurang se- 
kali dari pada apa jg diharapkan, 
karena pemandangan? mungkin 
hanja berisi daftar keluh-kesah jg 
pandjang. 

Pemuda2 Indo-Belanda 
rupakan bahaja. 

ornelissen mengetjam dipakai 
terus-menerus perundang-un- 

  

dangan ,,Hindia Belanda” jang 
lama, demikian djuga pemakaian 
pegawai2 lama ,,Hindia Belanda” 
menurut pembitjara adalah tidak 
baik: djuga mem'ndahkan anasir? 
penduduk ,,Hindia Belanda” da- 
bulu ke Irian pun tidak baik. Ia 
selandjutnja mengandjurkan pe- 
makaian bahasa Belanda sebagai 
bahasa pengantar didalam sekolah 
sekolah dan menundjukkan, bah- 
wa keadaan tegang d'kalangan 
pemuda2 Indo Belanda jang ber- 
usia antara 20 dan 24 tahun kini 
merupakan bahaja. 

Prof. Le Maire dari partai Katho 
lik Nasional melepaskan ketjaman 
jg tadjam atas rentjana ,,bewindsre- 
geling” jg baru, terutama mengenai 
peradilan jg menurut dia akan me- 
rupakan peradilan Pemerintah dgn. 
kedok hukum adat. 

Pembitjara — mengandjurkan utk. 
sama sekali menindjau kembali ,,be- 
windsregeling” tsb. dan mengganti- 
nja dengan »Staatsregeling” jg ter- 
utama memperhatikan keadaan? di 
Irian Barat. Le Maire menentang 
mereka jg mendesak supaja dipakai 
tjara2 baru, akan tetapi mengandiur 
kan supaja mempergunakan apa2 
jg baik dari pengalaman di ,Hin- 
dia Belanda” dulu. Ia mengetjam 
politik pengadjaran dengan antara 
lain menundjukkan, bahwa didalam 

  

donesia jg seluruhnja 
keadaan di Indonesia. 

berdasarkan   lam rapat tahunan ,,American Ace-   bulkan adanja kemungkinan bahwa 
demy of Dormatology and Syphi- 

lology” di Chicago. (Antara-UP). 
     

     
   

        

   

   

PADA TANGGAL 
jang baru lalu, Kepala Pemerintah |gawai mesdjid, selebaran mana ber-: 

     

Negeri, pendjabat2 polisi, tentara. | tulisay Arab dan dalam bahasa Sulu, 
dan Djawatan Peneranga, jang te- dengantediberi gambar Hadji Kam- 
lah mengadakan penindjauan ketem Ion, pemimpin suatu grombolan di 

Pilipina. Ketika menjerahkan sele- 
baran itu, perompak2 itu mengata- 

kan: ,Inilah. pemimpin kami”. 

pat jang diserbu oleh badjak laut 
Binontoan (YToli2) di Sulawesi Utara, 

telah kembali dari Binontoan. Kam- 
pung itu akibat dari aksi badjak laut | 
kini kosong, penduduknja mengung- 
si ke lereng2 gunung, dan mereka 

Lebih landjut kawat itu mewarta' 
kan, bahwa harta rakjat ditempat ter 

y 

  

sangat gelisah. Perompak2 membe-j sebut amiblas sama sekali, dan mere , 

Pengikut? H. Kamlon Merampok Didaerah Toli? 
kekurangan — makanan. , Pemerintah 
kini sedang mengusahakan beras, Ka 
jangan terkemuka di Toli2 kini se 

“ang mendirikan panitia penolong 
korban badjak laut tsb, Sampai kini 

:rakjat disebelah utara Toli2 senan 
'tiasa berada dalam ketakutan bila 

mendengar bunji kapal motor, dan 
“melarikan diri kepinggir gunung. De 

mikian kawat tsb. Perompakan itu ter 
Wadi pada tanggal 29 Nopember jl, 

  

7 Desembergrikan selembar selebaran kepada pe-“ka kini terantjam kelaparan Ikareni Perompak2 tsb. jang djumlahnja 30 
orang mempergunakan sebuah pera 

hu jang dilengkapi dengan motor 
tempzl dan telah merompak habis 
harta benda penduduk — dikampung 
Binontoan itu. 

Pembadiakan dilakukan dengan 

melepaskan tembakan2, djuru-tulis ke 
pala kampung tsb, telah hilang dan 
kerugian ditaksir Rp, 1.000.000, —, 
(Antara), 

abuse emasnya 

  

Lembaga Keb £ 

ikan Bataviansoh 

yan Kunstenan Wetan 
Le pessaba sem 

“dengan keterangan 

" Indo 

Genookehap 

chaopen” 

»Amerika bukan saha- 
bat Belanda.” 

Domine Zandt dari Staatkundig 
Gereformeerde Party merasa puas 

Pemerintah jg 
tegas, bahwa Pemerintah Nederland 
tidak akan menjerahkap kedaulatan 
nja atas Irian kepada Indonesig dan 
memperingatkan, bahwa Pemerintah 

dengan masa pertjobaan 3 tahun 

ia telah mengeluarkan utjapan je |: 

Pusat berupa lapuran lengkap 

sar 2152 djuta rupiah sebagai 

Hari 10 

Desember 
Hari Pernjataan Hak? 
Manusia Diperingati 

Parlemen 

SIDANG Parlemen hari Djum- 
'at kemaren jang dikundjungi 145 
anggota, mengadakan peringatan 
hari pernjataan hak-hak manusia. 
Dalam peringatan itu Ketua Seksi 
Luar Negeri Mr. Tambunan me- 
ngutjapkan pidato sebagai beri- 
kut: Pada hari 10 Desember ini, 
seperti sudah dilazimkan setiap 
tahun, dimana2 diperingati Per- 
njataan Hak2 Manusia seperti jg 
telah ditetapkan dan diputuskan 
didalam sidang Perserikatan Bang 
sa-Bangsa pada 10 Desember '45 
di Paris. 

Walaupun hingga sekarang untuk 
pergaulan internasional hak2 manu 
sia itu belum  terdjamin “didalam 

suatu perdjandjian internasional, te 
tapi pelaksanaannia. didalam kala- 

ngan nasional dibeberapa negeri si 
dah terdiamin, oleh karena pasal2 
jg teramat penting daripada pernia- 
taan itu sudah dimuat didalam un- 
dang2 dasar: dibeberapa nsgeri atau 
terdjamin karena perdjandjian anta 
ra beberapa negeri. Sedang Perseri 
katan Bangsa-bangsa selalu berusa- 
ha sungguh? memperhatikan dar 

mengandjurkan  pelaksanaannja di- 
dalam hubungan internasional. Tu- 
djuan ig djauh daripada Perniataan 
Hak2 Manusia itu ialah mentianai 
perdamaian diantara ummat manu- 
sia diseluruh dunia dan perdanai- 

an diantara negeri2 didunia: dgn. 

berkat  ber- 

Pernjataan 
disebelah, 

persetudju- 

taan itu. Mudah2an 
ulang2nja memperingati 
Hak2 Manusia itu, dan 
itu berkat tertjapainja 
an? internasional jg teras, 
bermanfaat didalam kehidupan ma 
nusia, segeralah hendaknja tertja- 
pai perdamaian dunia. 

Hendaknja diamalkan 
sebaik2-nia. 

Kitapun tidak -ketinggaian dan su 
dah memasukkan ' pasal2 tentang 
pendjaminan hak2 manusia itu ber 

1urut2 kedalam Undang2 Dasar Re 

publik 1945, Undang2 Dasar RI.S. 

dan Undang2 Dasar Negara ' Kesa 

tuan, sekarang dalam Bagian V pa 
sal2 7 sampai 34. Karena itu maka 

adalah  kewadjiban kita didalam 
Parlemen ini untuk mengamat-ama- 
ti pelaksanaannja didalam  kehidu- 

pan nasional sehari-hari dan djuga 

didalam hubungan internasional. Te 
tapi tidak kurang penting dan besar 
pengaruhnja kedalam  masjarakat, 
apabila kita sendiri masing2 “djuga 

mengamalkan peraturan2 mengenai 
nak2 manusia. itu sebaik2nja, serta 
uisebelah itu memikirkan dan me- 
agamalkan pula kewadjiban2 jg men 

djadi timbalan daripada hak2 itu. 
(Antara). 

Tes 

Mungki 
3 Benar $. 
Bahwa Kol. Warrouw Ber- 
henti Dari Djabatannja 
Sedjak 1 Desember jl. 

»KAMI sendiri bertekad penuh 

Utk membantu pemerintah seka 

rang jini dalam melaksanakan se 

gala programnja. Andaikata ada 

maksud pemerintah mengenai di 
ri kami, bagaimanapun sifatnja 

akan kami terima dan bantu pe 

laksanaannja. Karena kami keta 
hui bahwa pimpinan Angkatan Da 
rat sekarang ini benar? telah be 

a.l, keterangan Kol. Warouw se 

"beberapa orang dari pers di kota 

Makasar berkenaan dgn berita? 

jg tersiar disana bahwa oleh pu 
Sat telah dikeluarkan besluit pem 
berhentian terhadap Panglima TT 
VII dari djabatannja sedjak 1 De 
sember 1954, berita mana oleh 
Warouw dikatakan kemungkinan 
benar. 

Warouw mengatakan selandjutnja, 
bahwa sampai kini ia belum menarik 
kembali permintaannja supaja di 
non-aktipkan, dan pusat djuga be- 
lum pernah menjampaikan ditolak 
atau tidaknja permintaan Panglima 
itu. Dan djustru karena itu, ' maka 
Pangl'ma tetap bekerdja sampai kini 
dengan. penuh tanggung  djawab, 
Warouw mengatakan bahwa adalah 
Suatu kehormatan bagi tiap2 orang   Nederland dimasa jg lampau djuga 

menjatakan, bahwa ia tak akan be- 
runding dengan presiden Sukarno. 
la selandjutnja mengetjam mengapa 
Nederland ikut dalam debat di PBB 
tentang Irian dan menambah pida- 
to De Kadt dengan mengandjurkan, 
supaja  Nederland ikut serta dalam 
Seato, sekalipun ia jakin, bahwa 
, Amerika bukanlah sehabat Belan- 
da.” (Antara). ! 

- 

neka   

sie 

  

untuk dapat mengamankan sendiri 
kampung halaman, daerahnja sendiri Ma 

| daripada lain orang. Serta inilah pu- | akan membawa $ 
|la jang mendorong Panglima untuk | han dalam hubungan Djepang de 
bekerdja terus selama belum ada pu- | ngan negara? Barat, Tetapi harian 
tusan2 pihak atasan mengenai ren- | Kuomintang ,,Central Daily News” 
tjana2 perobahan personalia. Demi- | meramalkan bahwa kabinet Hato 

TT VII Kol.!yama itu akan merobah haluan 
| Djepang dan bahwa perobahamn ini 

kian al. Panglima 
Warouw mendjawab pertanjaan be- 
berapa wartawan dikota Makasar. 

(Antara) 

Kedjaksaan Agung 

PERISTIWA KEBAKARAN ,,Gedung Papak” 

telah mendjadi persoalan tingkat tinggi. 
dapat keterangan dari kalangan Pemerintah di Pedjambon. Didapat kabar selandjutnja, bhw Men- 
teri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan telah diberikan instruksi untuk mengeluarkan wang sebe- 

| bembiajaan ongkos2 kantor Gubernur 
Djawa Tengah. Dalam djumlah tersebut belum termasuk 
dan soal ini akan d'urus tersendiri. 

mengamalkan segala pasal2 pernia-| B 

hingga | 

kerdja keras kearah maksud? pe 

laksanaannja jg baik”. Demikian ' 

dari Gubernur Djawa 
Demikian koresponden 

pengeluaran suppletoir guna I 
gadji 

Bahwa peristiwa kebakaran ini 
didjadikan persoalan tingkat ting 
gi adalah disebabkan karena soal 
itu dianggap penting sekali meng 
ingat Werugian2 jang demikian 
besarnja jang telah diderita oleh 
pemerintahan Djawa Tengah. Se 
lain itu, persoalan ini djuga telah 
menarik perhatian pihak Kedjak- 
saan Agung di Djakarta jang kini 
sudah mulai mengadakan persia- 
pan-persiapan untuk mengadakan 
penjelidikan jang saksama  ten- 
tang sebab2 timbulnja kebakaran 
itu, 

Pihak Kedjaksaan Agung agakrja 
tidak bisa melepaskan diri “dari ke 
heranannja terhadap  sebab2 keba- 

karan gedung Papak itu dan penje- 
lidikan “akan didjalankan untuk me 

ngetahut apakah peristiwa itu meru 
pakan bentjana alam jg tidak terse- 

ngadja “ataukah memang  sengadja 
dilakukan pembakaran itu. Pikiran 

untuk “menduga bahwa kebakaran 
itu terdjadi dengan sengadja ialah 

karena beberapa waktu jg lalu ter- 

bentjana alam jang tidak bisa diper- 

tanggung-djawabkan serta tidak lan 
Ijarnja pengeluaran wang untuk per 
baikan djalan2 dan djembatan. 

siar berita tentang hilangnja wang" 

Kebakaran ,,Gedung Papak” Didja- 
dikau Persoalan. Tingkat Ting 

Perhatikan Soal Berita Ttg. Tidak 
Lantjarnja Uang Untuk Perbaikan Djalan Dan Djembatan 

Serta Hilangnja Uang Bentjana Alam 
di Semarang telah diterima oleh Pemerintah 
Tengah dan pada waktu ini peristiwa tersebut 

» Suara Merdeka” di Diakarta men 

para pegawai jang belum terbajar 

Kabinet Tiadjau 
Mosi Tak Pertjaja 
HARI DJUM'AT pagi kema- 

ren Kabinet telah bersidang untuk 
membitjarakan soal disekitar mosi 
tak pertjaia mr. Jusuf Wibisono 
Cs. Sidang tsb. berlangsung kira 
kira 2 djam dan menurut pengu- 
muman resm? jg dikeluarkan se- 
telah selesai sidang dikatakan, 
bahwa dalam sidang itu ditindjau 
pandangan umum babak pertama 
anggauta2 Parlemen terhadap 
mosi tak pertjaja itu. Dan sesuai 
dengan rentjana semula, pengu- 
muman Dewan Menteri jtu kemu 
dian dinjatakan pada Djum'at 
malam kemaren, dimana P, M. 
Ali atas nama pemerintah mengu 
tiapkan djawaban pemerintah ter 
hadap mesi tak pertjaja mr. Jusuf 
Wibisono cs. didepan sidang Par- 
lemen pleno terbuka. (Antara) 

    

  
  

Menurut keterangan  selandjutnja, 

sampai waktu ini belum dapat di 

pastikan mana diantara sebab2 itu 
ig benar karena penjelidikan masih 
akan “didjalankan. 

  

|rapa tawanan kaum pedjuang 

  

PERANG DI ALDJAZAIRAH BERKOBAR TERUS. Tampak bebe- 
Fellagha diangkut oleh tentara 

Perantjis. 
pajung     

  

MAJORITET MADJELIS ren 
mutuskan utk memilih Ichiro Ha 

krat, sebagai perdana menteri 

geru Yoshida, Dalam sebuah kete 

dan Demokrap jg menguasai 253 

rendah, dikatakan bahwa mereka 
Hatoyama selaku perdana mente 
menentukan bahwa pemerintah 
kan parlemen pada achir bulan 
pemilihan umum di permulaan bu 

Pemerintah Hatoyama akan di- 
bentuk oleh partai Demokrat, suatu 
minoritet jang hanja menguasai 120 
kursi dalam madjelis rendah, tetapi 
dengan sjarat memperoleh sokongan 
123 anggota dari “partai Sosialis. 
Anggota2 Liberal jang berdjumlah 

1180 orang itu akan mendjadi oposi- 
si. Investure perdana menteri baru 
jang hanja merupakan suatu forma- 
litet akan dilakukan hari Kamis. Pe- 
merintah Hatoyama itu akan meru- 
pakan pemerintah Djepang ke-10 se- 

telah perang dunia II. ' Pemerintah 
Demokrat dibawah pimpinan Hatoya- 
ma.itu dapat dikatakan suatu penje- 
lesaian sementara dalam krisis politik 

Djepang sebagai akibat berhentinja 

Yoshida. Pemilihan umum telah di- 
tentukan harus diadakan dimusim 
semi atas kehendak majoritet dalam 
miadjelis rendah. 

  
bagai djawaban atas pertanjaan 

| Program kabinex Hatoyama. 

Program kabinet baru jang bersi- 
fat konservatif dan nasionalis itu 
adalah sebagai berikut: 

1. Perobahan parlemen. Tidak se- 
perti Yoshida, Hatoyama akan me- 
ngambil bagian. aktif dalam perde- 
batan2 di parlemen. 2.  Perobahan 
undang2 dan ketentuan2 jang diada- 

Ikan oleh ' Amerika Serikat selama 
pendudukan jang diratifikasi oleh 
pemerintah Yoshida. 
kan diplomasi jang lebih bebas dan 

  

    
   

aktif, terutama di Asia. 4, Memper- ' 
satukan rakjat sekeliling idee patrio- 
tis. 5. Ekonomi nasional jang dapat 
membuat Djepang tidak tergantung 
kepada luar negeri. 

Ramalan? tentang kabinet 
Hatoyama, 

Menurut UP, kabinet Hatoya 
jg utk sementara itu tidak 

banjak peroba 

sangat. mungkin akan dirasakan 
pengaruhnja di negaraf Asis, 

3. Mendjalan- | 

Hatoyama Akan Mero- 
bah Haluan Djepang , 

Jang Pengaruhuja Akan TerasafDiselu- 
ruh ,Asia—Hatoyama Dipilih Djadi 

PM Dengan 257 Suara 
dah Djepang hari Kamis telah me 
toyama, - pemimpin partai Demo 
baru Djepang, menggantikan Shi 
rangan bersama, partai? Sosialis 
dari seluruh 467 kursi madjelis 
telah. memutuskan utk memilih 
ri. Keputusan kedua partai tadi 
baru Djepang harus membubar 
Djanuari 1955 dan mengadakan 
lan Maret. 

Hatoyama PM dengan 257 
Suara. 

Hari Kamis djuga Hatoyama telah 
dipilih mendjadi PM oleh madjelis 
rendah dengan 257 lawan 191 suara. 
Satu2nja lawannja adalah Ogata jg 
memperoleh suara seluruh anggota 
Liberal dan 15 independen. 

Madjelis tinggi Djepang menjetu- 
djui Hatoyama selaku PM dengan 
116 suara, sedangkan Ogata mem- 
peroleh 85 suara, 4 suara untuk tja- 
lon lainnja dan 2 suara blanko. 

Susunan kabinet Hatpyama. 

Seterusnja menurut kalangan jang 
mengetahui di 'Tokio hari Kamis, 
perdana menteri baru Djepang, Ha- 
toyama akan mengangkat Shigemitsu 
selaku menteri luar negeri. Gubernur 
Bank Djepang, Ichimada, akan di- 
angkat sebagai menteri keuangan 
dan bekas duta besar Djepang di 
Washington sewaktu meletus perang 
dunia HI, laksamana Nomura, akan 
diangkat mendjadi menteri pertaha- 
nan. Demikian kalangan tadi. 

Susunan jang resmi dari kabinet 
itu tak lama Tagi akan diumumkan. 

(Antara - AFP)   
» 

3 . 

| G.S.B.1. TAWARKAN KERDJA 
SAMA DNG. ORGANISASE 
BURUH LUAR NEGERI 

|. Rebo malam ibl. bertempat di 
rumah Basuki, Wakil ketua Pe- 
ingurus Besar Persatuan  Djaksa, 
telah diadakan malam perpisahan $ 
jan Dewan Pimpinan  Gabu- 
ngan Serikat2 Buruh Indonesia 
(G.S.B.L) dengan tamu2 PGRI 
dari luar negeri. 

Dalam pidatonja Agung Suta- 
idi, ketua Dewan Pimpinan GSBI, 
(diantaranja menjatakan harapan- 
unja dan menawarkan akan adanja 
(kergja-sama antara G.S.B.I. dng ! 
Organisasi” buruh manapun diluar 
negeri, sesuai dengan keputusan 
beleid-keluar GSBI dari kongres: 
nja pada bulan Oktober 1954, 
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: dapat menje 

-.
 

' 24 karat: 

22 karat tiap gr. 

Seat pa 

njak kita lihat dalam ' 
na sesuatu faham 

orang lain "reaksioner” k 
berpendapat lain 
pendapat lain tadi se 
apa maksudnja tang! 

  

siapa jang mendj 8” 

in, selalu ditempatkan dalam r: 
hadap orang jang kebetu 
tjapai tingkat jang hampi 

tadi, pasti ad 
reka. Hota, etjap seolah-olah 

8 jang makan suap untuk mengatjau- 

mensinjaleer kedjadian2 diatas: 
oposisi atau akan menghantam-k tah. Bukan! Kita mensinjaleer 
an2 diatas tad 
sekalian, kita wargane 

   

      

   aan Sebab, bila ter Uu ditempatkan dalam rat 
akan takut untuk den 
rannja. Orang hanja 4    "nja sebelumnja sudah disesuaikan 
longan atau fihak jang ng kebetulan bei 

tuur Fikiran” 

mokrasi jang sehat. 
— — —— — Dan satu-satunja djalan ke-arah itu adalah sikap toleran 
tie jang bebas dari prasangka dan ketjurigaan terhadap orang2, baik ia 

. » jang kebetulan mengemukakan pen- 
2 lain! SNN 2 

oposisi maupun ing Pemerintah 
dapat2 atau £      

    

J.P.R.I, MENGHADAP 
“PANGLIMA, 

Delegasi dari Jajasan 
R.I. dengan dipimpin oleh Ketuanja 
sdr. Karsono pada tgl. 9 Des. telah 
menghadap Panglima -Div. Dipone- 
goro Kol. Moch. Bachrun, di Staf- 
kwartier. Dalam kundjungannja itu, | 
Karsono memperkenalkan tjita2 dan 
usaha2 jang telah tertjapai oleh Ja- 
jasan tsb. jang selama ini belum 'di- 
kenal oleh Panglima. Usaha2 jang 
telah tertjapai itu al. disebutkan 
pembikinan rumah2 dinas milik 
DKA, bangunan untuk paberik es 
BRN. “Disamping itu disebutkan 
djuga lapangan? usaha dari Jajasan 
tadi jang telah mempunjai bagian? 
pendjahitah jang selama ini telah 

tesaikan I.k. 200.000 stel 
pakaian dari instansi? pemerintah 
dan partikulir, penerbitan, perda- 
gangan, titipan sepeda dil. Djuga di- 
uraikan pula tentang rentjana untuk 
mendirikan sebuah Gedung Perdjoa- 
ngan di Semarang dalam. djangka 
waktu 6 tahun dengan beaja I.k. 
Rp. 750.000,— sebagaimana telah 
kita kabarkan. Salah satu usaha un- 
tuk, mengumpulkan beajanja, Jaja- 
san Pedjuang R.I. akan mengeluar- 
kan 'kartupos sebanjak 200.000 lem- ' 
bar dan akan didjual tiap lembarnja 
Rp. 0,50. Patut diketahui, bahwa 
JP.R.L adalah Jajasan Pedjuang jg. 
tertua di Djawa Tengah. Menurut 
keterangan, gn Thi ketah 5 

pung sebanjak 120 orang bekas pe- 
djuang bersendjata jang telah diberi 
lapangan pekerdjaan masing2. Se- 
landjutnja Panglima Div. Diponego- 
ro dalam sambutannja menjatakan, 
bahwa beliau baru pertama kali ini 
mendengar usaha2 dari J.P.R.I. Se- 
sudah memberikan petuah2, beliau 
menjanggupi akan memberi bantuan 
moril pada usaha2 Jajasan tsb. 

WALIKOTA DAN BERITA 
»KENG PO”. 

Pada tgl. & Des. 1954 dalam sk. 
»Keng Po” Djakarta dimuat berita 
dari correspondentnja di Semarang 
dengan kalimat pembongkaran ru- 
mah liar di Semarang dapat tanta- 
ngan”. Berita tersebut dapat menge- 
sankan, bahaw Wali Kota Semarang 
tidak bertanggung djawab atas tin- 
dakan jang dilakukan oleh fihak 
Djwt. Pekerdjaan Umum jang me- 
laksanakan tugasnja dan pula meng- 
adu domba antara Wali Kota jang 
disebut PNI dan Komite Rakiat jg. 
disebut PKI. Pada hal duduknja per 
kara tidak seperti dikabarkan itu. 
Berhubung dengan itu, 1 Wali 
Kota Semarang telah mengirim su- 
rat kiriman pada surat kabar tsb. 
jang maksudnja minta diberi tempat 
untuk memberi pendjelasan “duduk 
perkara jang sebenarnja. Kalau su- 
rat kiriman tadi tidak dimuat, maka 
Wali Kota Semarang akan meng- 
adukan s.k. itu kepada fihak jane 
berwadjib, berdasarkan atas KUHP 
pasal 310, ajat 2. Demikianlah du- 
duk perkaranja soal tersebut, dima- 
na nama baik Wali Kota Semarang 
disinggung2 dan ditjampur adukkan 
soal negara dengan kepentingan par 
tai. Padahal kepentingan negara ha- 
rus diatasnja partai, demikian ketc- 
rangah Wali Kota Semarang. 

Dapat ditambahkan, bahwa soal 
pembongkaran rumah2 liar di Pan- 
danaran untuk sementara waktu di- 
hentikan, dan tindakan pembongka- 
ran itu adalah berdasarkap atas ke- 

   

     
   

. melulu karena kita 

    
    

Pedjuang 

  

emokrasi kita sang masih muda itu, 

   
  AA 

| "pendapat lain”. O 

lan begitulah seterusnja. 
' jang berpendapat dan berfikiran 

mereka jang berpendapat 

yaln a harus kita djelaskan disini dengan tegas! Kita 
“tadi, bukannja. karena kita memihak |: 

mo orang2 jang memihak Pemerin- 
1 mengetjam keadaan? serta kedjadi- 

: memihak kepada kepentingan kita | 

biasa semuanja. 
er nerus orang jang berpendapat lain 

orang 
rdeka Man, pendapat atau fiki 

Mentan kakan irannja bila fikiran 
dengan fikiran dan pendapat dari go 

1 1g ke Dana dan karena kekuasaan ini bi- 
sa menetapkan sesuatu fikiran, jika sampai demikian, berarti ”Dikta- 

elah mentjengkeram alam fikiran bangsa kita. Dan inilah 
jang harus ditjegah, bila betul2 kita menghendaki dan mendjatankan de- 

urigaan, maka achir-achirnja 

  

IMPORTIR — EXPORTIR. 
Menteri Perhubungan Adnan Ka- 

.pau Gani pernah bilang: Dari 5000 
“Importir bangsa kita, sebenarnja js 
betul betul tulen importir 
hania 50 sadja. s 

Lantas ada seorang kawan 

isensi atau importir-aktentas sadia! 

pandang akan sangat membahaja- 

tolerant jang sekarang ba- 
ap mereka jang kebetulan kare- |. #N 

lengan mudah sekali mengetjap sese- 
ebetulan jang achir ini berpikiran atau 

“tidaknja terhadap seseorang jang ber- 
: ,Apa latar belakangnja: atau, 
dnja jang tersembunji: atau lagi, 

la- 
ka ketjurigaan. Dan ketjurigaan ter- 
sndapat lain itu, sekarang telah men- 

'hetze” jang fantastis terhadap me- 
Jain 

tjiamiek 

jang 
kasih komentar: Kaluk begitu jang 

14950 itu  hanja importir-pentjatut Ii 

  

  Kelihatan dalam gambar ini wakil? 
merundingkan mengenai masalah imigrasi jang baru2 ini mendjadi soal 

Lantara pemerintah Indonesia dan Philipina. Sebelah kiri adalah Kuasa 
“Usaha Indonesia di Philipina, Mr. 
, Mauro Calingo dari Philipina dan sebelah kanan adalah Mr. Nugroho, 

wakil ketua dari delegasi Indonesia pada perundingan 1sb. 

dari Philipina dan Indonesia waktu | 

Tjokroadisumarto, tengah menteri 

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 12 Desember 1954: 
Djam 07.25 Siterap  Minggonj 

108.10 Siteran Minggon (landjutan): 
109.30 Taman Kanak2: 10.00 Orkes 
| Gumarang, 10.30 Music suite: 10.45 
| Petikan dari Diskotik: 11.30 Ulang- 
|an Peladjaran Beksan: 12,30 Pekan 
datang, 12.50 Hindustani: 13.15 

| Aneka warna: 14.10 Patti Page dan 
“Rosemary Clooney: 14.30 Lagu? ta 
bersjair, 17.00 Taman Kepanduan: 
17.45 Gending2 Dolanan :18.15 Kol 
Nidrei, 18.30 Peladjaran  njanji: 
19.30 Njanjian Sutji: 20.05 Mendje- 
lang malam: 20.30 Mendjelang ma- 
lam (landjutan): 21.00 Tanja Dia- 
wab, 21.15 Krontjong Asli dan Stm 

bul: 22.10 Sandiwara Radio: 23.00 
Tutup. , 

Surakarta, 12 Desember 1954: 
Pendapat Sir-pong: Bukan: jang” Djam 07.30 Imbauan pagi: 07.45 

4950 itu sebetulnia malahan IM Missa Sutji: 09.00 Rempah2 Akad (PORTIR — EKSPORTIR!! Jaitu: pagi: 99.15 Puspa Ragam: 10.00 Lu- 
kagimport Iisensi dari KPUT: terus druk Surabaja, 11.30 Irama Indonc- 
ilisensinja  di-eksport kepada Big Sia: 12.00 Irama klasik: 12.15 Kle- 
| Five atawa taukeh taukeh dengan nengan. Minggon: 13.10 Klerengan 
komisi jang ban gwa toen alias lu- Minggon: 13.40 Klenengan Minggon 
INNjADAMNNI (landjutan), 14.10 Lagu2 Sumatra: 

4 o (17.05 Gending2 Djawa denga, alat? 
NURNANINGSIH | Musik dan Gamelan: 18.15 Mimber 

Djeng "hideung santeun” 
ningsih kabarnja akan 

Nur memang aktris jg. lehay, dan bu 
kannia kepergiannja 

ratnja, Sir-pong jang diuga 
ngin banget pergi ke Hollywood itu 
bisa mumet tudjuh keliling 

i mau menetapi sjaratnja. 

baru kehilangan 

si!
 

  

| KORUPSI DI K. B. S.   tabesar Semarang telah 

mulai   bahan2 pembangunan 

itan lebih landjut sedang dilakukan. 

DJUDI Di PASAR MALAM. 
Pada achir2 ini terdengar sua- 

ra-suara jang menentang keras 
adanja perdjudian d beberapa 
Pasar Malam jang diadakan dibe- 
berapa tempat di Djawa Tengah. 
Dalam hubungan ini dari fihak 
'DPKN Semarang d'dapat ketera- 
ngan, bahwa soal tersebut dapat 
diatasi, apabila ada instruksi jg 

an oleh instans 2 jang bersangku- 
tan jang memberi izin. Sebagai 
tjontoh dikemukakan, bahwa per- 
djudian di P.M. tdak dapat diada 
kan di Kendal, karena Resimen 
14 jang menduduki kota tadi 
tidak menghendaki adanja perdju 
dan di P.M. 

SIDANG PLENO DPRDS 
PROP. DJATENG. 

Sidang pleno DPRDS Prop. Dja 
wa Tengah akan dilangsungkan pa 
da besok tgi. 29 dan 30 Desember 
1954. Sidang ini bertempat diruang 
an sidang Balai Kota Bodjong  Se- 

marang, Ketjuali membitjarakan so 
al rentjana Anggaran Keuangan 

Prop. Djateng th. 1955, sidang akan 
mendengarkan pula laporan resmi 
mengenai peristiwa kebakaran Ge 
dung Papak, Kantor Pusat Pemerin 
tahan Djawa Tengah baru2 ini. 

  
putusan sidang DPRDS KBS, | PERANGKO ANAK2. t 

Hn Naa Untuk membantu biaja bagi ke 
JEEP TERBALIK sedjahteraan anak2 di Indonesia, 

   Djum'at pagi kemaren kira2 diam 
8 telah terdjadi. ketjelakaan didjalan 
Oci Tiong Bing Semarang. ” dalam 
mana sebuah jeep dinas H-2930 te- 
lah terbalik sedemikian rupa, sehing 
ga sopirnja mendapat luka2 berat 
jang segera diangkut ke RSUP. Jeep 
itu semula slip, lalu menabrak tang- 
gul disebelah kiri dijalan dan .kemu- & 

  dian terbalik hingga ke-empat roda- 
nja berada diatas. Seorang penum- 
pang lainnja terpental, tapi lukanja 
tak begitu berat. : 

ng 2 ——— . 

Chusus , Suara Merdeka”, 

Semarang, 10 Desember 1954: 
djus 

  

      

sena beli... Rp» 50,— 22 karat: djual ...'. Rp. 46,50 

     

  

    

Ki tobat usai Ton Ave Tan | el 
1 Desember 1954: malam diadakan malam perpisa- 

Sa Ka isl 2 Tg da ban oleh para perawat gigi dng. 
22 karat tiap " na o. 50—- |£uru2 Sekolah Perawat Gigi di 
Surabaja 0D Na 1952 5 ta, Aan, Aka itu 

Pa date nan an diselenggarakan dalam hubungan 
Tidak ditrima tjatatan | 3 dengan lulusnja 28 orang pera- Badar Help 24 kar ap gr. djual I sg 

20 karat tiap gr. du: an pat 

Lk sisimedukamsdah 

  

    

    
Henaka Rp. 51,50 : 

  

jang diselenggarakan oleh Jajasan 
Kesedjahteraan — Anak-Anak di 

“ Djakarta, dalam bulan Desember 
1954 akan dikeluarkan prangko- 
amal jang diberi nama. ,,Prangko ! 

“Anak2”. Hari pertama pendjual- 
an ditetapkan pada tgl. 22 Desem 
ber 1954 bertepatan dengan Hari 
Ibu, dan pendjualan berlangsung 
terus sampai ada kabar lebih lan- 
djut. Prangko Anak2 itu jang ber 
gambarkan tari-tar'an, main-ma- 

“jinan dan bunji-bunjian jang dila- 
s 'kukan dan dimainkan oleh anak2, 

“terdiri dari: mulai harga 10 sen 
'sampai Rp. I,— dengan harga 
'tambahan mulai 10 sen hingga 25 
sen. j 

| 28 PERAWAT GIGI LULUS 
DARI SEKOLAH PERAWAT 

GIGI DJAKARTA 
Bertempat digedung St cusa d'a 

lan Gadjah Mada, Djakarta, Rebo 

wat2 gigi jang telah menempuh 
peladjaran selama tiga tahun dim. 
sekolah tsb. dan selandjutnja para 
perawat gigi itw akan ditempat- 
kan d'berbagai tempat seluruh 
Indonesia untuk melakuan tugas- 
nja sebagai perawat gigi Murid2 “ngan tadi keeper 
sekolah. 

ke Hollywood 
itu Karena dulu pernah bergambar 

Seperti baru kena krisis tekstil! Se 
'bab kaluk seperti jang achir ini sia Musik Penjegar Pagi: 

kepi- 

kaluk 

Apa hija toh, dia sampik musti 

bergamber dulu seperti Tarzan jang 
tjelananja???...... 

Menurut laporan polisi, fihak Ko- 
: dirugikan 
| sedjumlah bahan2 pembangunan je. 
| harganja ditaksir Lk. Rp. 58.468,80. 
Hal ini diketahui oleh Kepala Ke- 

:|uangan KBS - karena terdapat bon2 
| dengan tanda tangan palsu sedjak 

lai Djanuari s/d Oktober 1954. 
Bon2 tsb. jalah untuk pengambilan 

dari gudang 
KBS. Adapun orang jang tersangka 
melakuka, -pemalsuan itu jalah se- 
orang pegawai bernama S. Pengusu- 

.tegas jang dapat dipakai pegang- 

      

'Kesehatan, 18.30  Njanjian Sutii: 
Nurna 19.30 Djenak Djenaka: 20.05 Gema 

Make ke Holly- Tanah Air: 20.15 Irama Indonesia: 
wood. Tentu sadia ini karena djeng 20.45 Pendidikan Rochani: 21.20 

Gema Malam: 22.15 Gema Malam 
(landjutan)) 23.00 Tutup. 

| Jogjakarta, 12 Desember 1954: 
Diam 07.10 Njanjian Merdu: 07.30 

08.15 Lang- 
gam Krontjong: 08.48 Serba serbi 
Minggu pagi: 09.00 Kebaktian Pagi: 
10.00 Freddy Martin: 10.15 Waiang 
Orang Ngesti Pandowo: 13.10 Ming- 

gu siang, 13.40 Instrumentalia: 14.10 
Gema siang: 17.00 Taman Ksatria: 
17.40 Suara Kulintang: 18.00 Andre” 

Kostelanetz, 18.15 Beberapa njarji- 
|.an Batak: 18.30 Njanjian Katholieks 
119.40 Aneka Stambul: 20.05 Siteran: 
21.15 Djawaban surat2: 21.39 Site- 
“ran (landjutan): 22.19 Hidangap ter- 
achir, 22.45 Musik diambang pintu: 
23.00 Tutup. 

Djakart,a 12 Desember 1954: 
Djam 07.10 Minggu gembira: 10.00 

Dari Gedung Artia Seni Djawa Stu- 
dio Djakarta: 11.00 Mimbar Katho- 
lek: 11.30 Panggung gembira: 12.30 

Orkes Puspa Ken'jana: 13.10 Orkes 
Krontjong, 17.00 Tamap Putra: 
18.00 Ruangan Kepanduan: 18.39 
Mimbar Protestan: 19.20 Orkes Ke- 
tiapi Laksana: 21.00 Ruangan Olah 
"Raga: 22.30 Tutup. 

Semarang, 13 Desember 1954: 
Djam 06.10 Lagu2 gembira: 06.49 

Jimmy Boyd & Teresa Brewer: 07.10 
Suara Rumtani: 13.15 Kwartet So- 
dharnoto: 13.45 Njanjian Che” Edab: 
14.10 Radio Orkes Surakarta: 17.06 
O.K. Puspa Kemala: 17.49 Nat King 
Cole & Tony Arden: 18.00 Ruang 
C.P.R.A.D:: 18.15 Hanafi. dan Ab- 
dulgani: 18.30 Hidangan Lima Se- 
kawan: 19.30 Dari Semenandjunrg 
Malaya, 20.30 Dari dan untuk Pen- 
dengar: 21.00 Podjok Studio: 21.15 
Dari dan untuk Pendengar (andju- 
tan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 13 Desember 1954: 
Diam 06.10 Sekitar Tanah Air: 

065.30 Rajuan pagi: 13.10 Kieneng- 
an dari Kraton, 14.10 Klenengan 
dari Kraton (lendjutan): 17.05 Ge- 

langgang Kepanduan: 17.30 Tentang 
Olah Raga: 17.45 Ralp Flaragan: 
18.15 Rajuan sore: “19.30 Sekitar 
Pulau Hawaii, 20.30 Wajang Orang 
oleh . kel. Studios. 21.15  Wajang 

Orang, “22.15 Wajang Orang (lan- 
djutan), 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 13 Desember 1954: 
Djam 06.10 Buah tiipt. Herbert 

dil., 06.40 Suara Andi Mulja dan 
"Nila Kirana: 07.10 Ria ringan pagi: 
13.10. Bunga: Rampai: 

mengiringi tarian Barat: 14.10 Hida- 
ngan siang, 17.00 Taman “Putra, 
17.40 Dari Pulau Dewata: 18.00 
Ruangan Djapen: 18.15 Orkes Sid- 
ney Torch: 18.30 Hiburan untuk Pe 
muda: 19.40 Seni Suara Djawa, 
20.15 Gema Malam, 20.30 Ketawa 
Sebentar, 21.10 Untuk Kesedjahtera- 
an Keluarga Kita: 21.30 Piano dan 
Orkes, 22.10 Puspa Suara: ' 22.45 
Tjeritera Malam: 23.00 Tutup. 

Diakarta, 13 Desember 1954: 
Djam 06.10 Seni Djawa Studio 

Djakarta: 13.10 Empat Sekawan: 
117.00 Seni Sunda Studio Djakarta: 
“1815 Keselamatan Kerdja: 18.30 
Tunas Mekar: 19.30 Mutu Ilmu dan 
Seni:.20.40 Pidato Hari Hak2 Ma- 
nusi3: 21.00 Pendidikan Budi. Pe- 
kerti: 21.15 Orkes Gambus Alwar- 

- dah, 22.30 Tutup. 

PERSIBAJA KALAH 1—0. 
Dalam perebutan kedjuaraan 

PSSI tahun ini, Djum'at sore kema 
ren telah dilangsungkan  pertandi- 
ngan sepakbola antara kes. Persiba- 
ja dan.kes. Persema di Malang ig 
berkesudahan 1—0 urtuk kemena- 
ngan tuan rumah. Goal satu2nia 
dari Persema itu telah dibikin oleh 
pemain  Persibaja, jaitu Tiay Hie. 
Karena bola telah dimasukkan ke- 
dalam gawangnja sendiri. Pertandi- 
ngan tsb. berlangsung dengan pe: 
nuh moment2 ig baik dari kedua 
belah fihak, dimana pada umumnja 
penjerangan?2 lebih banjak datang 
dari fihaknja tuan rumah jg main 
dengan penuh spirit, tjepat dan ber 
bahaja. Kes. Persibaja menurunkan 
pemain dengan. komplit, demikian 
pula kes. Malang. Dalam pertandi- 

Malang  Thian 
Liep patut mendapat pudjian, | 

  

ho. TUKAR SUAMI? 

! 287635 

DJUWANA ) 
Seorang bernama S. M. dari 

desa Kauman Djuwana jg telah 
mempunjai isteri, pada waktu ig 
achir2 ini telah djatuh tjinta pada 
isteri orang lain jang mash men- 
djadi tetangganja sendiri bernama 
W. Tjintanja SM itu  rupa2nja 
mendapat sambutan ba'k dari W. 
Demikianlah mereka bermufakat 
pergi meninggalkan desa. Setelah 
mereka pergi, suaminja W. lalu 
mentjarinja dan kemudian d'kete 
mukan disetasiun bis di Rem- 
bang. W. diadjak kembali kedesa 
oleh suam'nja, tetapi tidak mau. 
Hal ini lalu diberitahukan pada 
isterinja SM., tetapi achirnja 'ste 
rinja SM ini. mnta supaja dika- 
win oleh suaminja W. Djadi ber 
tukar suami, tapi tentang hal ini 
helum ada keputusan dari suami 
W. 

TJILATJAP 
GOTONG KN PERBAIKI 
BENDUNGAN TJITANDUI. 
Sedjak permulaan minggu  perta- 

ma jl. tidak kurang dari 200 orang 
dari daerah  Sidaredia dan Madje- 
nang (Tjilatjap) telah mengerahkan 
tenaga setiara gotong rojong untuk 

memperbaiki . bendungan kali Tii- 
tandui jg dadal sebagai akibat me- 
luapnja air baru2 ini. Bendungan 
ig rusak itu ternjata seoindjang 150 
meter, hingga menerbitkan bentia- 
na disekitar daerah tsb. Untuk ke- 
perluan pekerdja2.tsb. jg berwadiis 
setempat telah memberikan bantu 
an untuk diaminan mereka. djuga 

kepada rakjat jg lain diberikan 
obat2an 
achir 

  

mewartakan “hingga “achir 
minggu kedua ini didaerah Sidare- kr 
dja masih banjak turun hudjan le- 
'bat Sehingga 

bentjana  bandjir 
ngamuk Jagi. 

TJIREBON 
76 MAHASISWA PTAIN JOG- 
JAKARTA AKAN KUNDJU- | 

NGI TJIREBON 23 
Nj. Soedibio Pusponegoro wakil 

ketua DPDS Kotabesar Tiirebon: 
menerangkan bahwa fihak Pemerrsj 

tinan Kota baru? ini telah menei: 
ma seputjuk surat dari Perguruang 
Iinggi Agama Islam Nexcri Jegia- 

karta, jg isinja menjatakan bahwa 
pada tgl. 25 Desember j.a.d., kl. 70 
orang mahasiswa Perguruin Tinggi 
Kb. dbp sdr. Hertog atan mengun 
Gjagi Tjirebon untuk beberapa hu 
ri lamanja. Kundjungarnja diniak- 
suakan guna meminta teramahd (1) 
ri para ahli sedjarah Tiicetun ten 
tang sedjarah ,.Wali Sings” dan 
pertumbuhan Agama Islam pada 
djaman itu. Kemudian mereka akan 
mengundjungi pula ebiek? bersegja 
rah seperti Makam Sunan Gunung 
Djati, Keraton2 K: uban, Kano: 
man, Keparbonan, Guha Suniarasi 
dan sebegainja. Berhubung an 
itu fihak DPDS Kotabesar  Tjire- 
bon kini sedang mengadakan hubu- 
ngan dengan fihak Keraton2 Kesul- 
tanan. Tjirebon, untuk meminta ban 
tuan mereka mengumpuikan  tijata- 
tan2 ssedjarah Tjirebon terutama 
mengenat ,,WALI SANGA” seleng: 
kap2nja. . 13 

masih akan me-| 

    
    
    

  

    

     

dan suntikan. Kabar terzf) 

sangat dikuatirkan | w 

(mengatur pemogokan? sebagai alat 
23 Yen terhadap pemerintah. Kemu ' 

# 

Ke land jutan Pemandangan Umum ye 
|IMengenai Mosi 'Jusut Wibisuno Cs 

Daljono Andjurkan Damai": Djangan”Ada , Sangka Buruk“ xes. 
Tapi ,,Sangka Baik“ — Sarino Mengetjam Dengan Pedas 
Praktijk2 Kasimo Waktu Mengemudikan Jajasan Kopra — 
Djadi Wirosoebroto Njatakan : Babaja-K elaparan Djuga 

Terdapat Waktu Masjumi-PSI Pegang Kekuasaan 
Sidang pemandangan umum me- 

ngenai usul mosi tidak pertjaja ter: 
hadap. kab'net Ali dalam perlemen 

malam  Djumat,  dikundjungi 135 
Janggauta, dan “PM Ali Sastroami- 

djojo, Wakil PM Z. Arifin, Mente- 

|ri2 Penerangan, Pertahanan, Peker- 
djaan Umum, Keuangan, Kehakiman, 
Perekonomian,  Kesedjahteraan Ne- 
gara. Berbitjara 6 anggauta, jaitu 
Djadi Wirosubroto (BTI) jang me- 
ngemukakan, bahwa penderitaan rak 

jat tani adalah sedjak zaman jang 
sudah2, 'djuga ketika PSI dan Ma- 
sjumi berkuasa jang mengenal ter- 
djadinja' bahaja kelaparan di Lom:' 
bok, “di Bodjonegoro dan di Gunung 
Kidul, dan bahwa selama kabinet | 

Ali produksi per HA naik begitu pu- 
la luas tanah persawahan: S. Narto 
(Masjumi) jang dengan angka2 me- 
dak ken semakin banjaknja pe- 
ngangguran dengan kurangnja ban- 
tuan pemerintah, begitu pula tentang 
nasib huruh petani, disamping pe- 
ngobralan devisen untuk pembelian2 
mobil kementerian2: Idham Chalid 
(UN) jang mengetjam bahwa opo- 
sisi tidak objektip dalam memadju- 
kan alasan2nja dengan hanja menun- 
djukkan hal2 jang negatip sadja tia- 
da mengemukakan perbaikan? jang 
ada dan melakukan oposisi totaliter, 
jakni tidak sadja melalui ' dialan2 
parlementer, tetapipun dalam rapat? 
umum dengan maksud supaja rakjat 
membentji pemerintah: Moh, Nur El 
Ibrahim (Masjumi) jang mengemu- 
kakan tentang turunnja keadaan ke- 
amanan didaerah Sulawesi Selatan, 

awa Barat dan Atjeh sebagai aki- 
bat dari kegagalan pelaksanaan pro- 
gram kabinet Ali: Arudji Kartawi- 
nata (PSII) jang mendielaskan, bah 
wa tetap duduknja PSII dalam ka- 
binet karena reshuffle kabinet ada- 
lah sesuai dengan usaha koreksi 
PSII kearah perbaikan kebidjaksa- 
naan keuangan dan” perekonomian 
dan bahwa pergantian kabinet sebe- | 
lum pemilihan umum akan malah | 
merugikan negara dan rakjat dan 
Nr.“ Moh, Daljono (Masjumi) jary 
mengusulkan supaja kabinet dibu- 
barkan dan dibentuk lagi bersama2 
dengan partai2 oposisi supaja kea- | 
daannja stabil. 

  

“385 Narto (Majumi) menitik be 
pidatonia pada soal2 perburu | 

. Ja mengetjam, bahwa pidato! 
Werdojo menimbulkan kesan se 
2 buruh dimonopolisi Sobsi, pa 

al menurut pembitjara sedjak ! 
6 telah timbuj Serikat2 Buruh ' 

a, aa dan SBII, sehing 
Gjumlah anggota Sobsi jang tadi 
4 djura merosot mendjadi 2 dju 

-Di aa mogok di 
ktu kabinet Natsir, menurut pem 

itjara karena ketika itu belum” ada 
peraturan tentang pertikaan PARE 
han, padahal K. Werdojo ketika itu 

  

Tan larangan mogok itu diganti de 
ingan Undang2 Darurat No. 16 didja | 
man kabinet Sukiman, jang djuga! 
ditentang “oleh K. Werdojo, karena ! 
menurut pembitjara, menghendaki 
tidak adanja peraturan perburuhan, 
sehingga dengan begitu buruh dan 
madjikan terus bertikai, jang  disr 
tikan oleh pembitjara sebagai suatu 
hal jang bertentangan dengan penger 
tian ekonomi terpimpin. 

. IDHAM CHALID (NU) berpen 
dapat, bahwa oposisi sangat tidak 
objektip djika hanja memadjukan 

| kekurangan2 jang ada pada kabi- 
net Ali sadja, seolah2 tidak ada 
hal2 jang baik jang dilakuknn o!eh 
kabinet, jebih2 lagi djika ketera- | 
ngan2 jang diadjukan oleh oposisi 
itu diberi ,,bumbu” iang Hg 
nja supaja rakjat membentji peme- 
rintah, 

Moh. Nur El Ibrahimi (Masjumi) 
membantah keterangan ' Mangun- 
sarkoro dan Aidit, bahwa  ke- 
adaan keamanan sudah  men- 
djadi baik. Ia berpendapat, 

bahwa sudah setahun lebih kabinet 
menggunakan tangan besi terhadap 
gerombolan2, sebagai suatu experi 
men jang mahal, karena ratusan ri 
bu rupiah Jenjap, retusan ribu mi 
lik rakjat dito. disamping terkorban 

“nja ribuan djiwa, tetapi hasilnja me 

“ngandjurkan perdama'an 

| didalam Parlemen, 

|nja, Isha Anshary, jg telah menge 

nurut pembitiara nihil belaka. Menu 
rut pembitara, rakjat kini terdjepit 
antara. grombolan dan alat? kekua 
saan negera dan tidak: “berhasiinfa 

uSah12 pemerintah disaiu pihdk, ma 
ka dilein pihak. djumlah dan kekua 
saan gerombolan bertambah, demi 
Kiea pembitjara. Smua itu menurut 
pembitjara menundjukkan kegagalan 
kabine: Ali dalam melaksanakan pro 

gramnja tentang memulihkan keama 

nan. 

Mr. DALJONO (Masjumi) ig 
mengatakan tidak berbitjara atas 
nama Masjumi, tetapi ,,atas nama 
Ibu Pertiwi” setjara melutju me- 

antara 
para pembela2 usul mosi dan pe- 
njokong2 pemerintah dan supaja 
masing2 meninggalkan ”sangka- 
buruk”, dan memakai ”sangka- 
baik” serta mengadakan kerdja 
sama. Untuk kerdja sama itu, me 
nurut Daljono, kabinet harus bu- 
bar, dan. membentuk kab'net 
baru dengan mengadjak oposisi. 

Sidang terus2an ter-bahak2 ke 
tika mendengarkan pidato pembi- 
tjara.   

Pedato Sarino Mangun- 
pranoto. 

Mengenai pidato Sarino Mangun- 
pranoto (PN...) dalam sidang par- 

lemen malam Kemis mengenai pe- 
mandangan “umum mosi tidak per- 
tjaja, jang kemaren “kita muat setja- 
ra singkat — sekali, selandjutnja 

dapat dilengkapkan sbb.: “ terlebih | 
dulu pembitjara mendjelaskan bah- 
wa jang dimaksud Mangunsarkoro ! 
dengan  mensinajlir PIR-Tadjuddin 
Noor kaki tangan Belanda, bukan- 

lah mengembalikan  soalnja — pada 
Republikein “dan Federalist, tetapi 

didasarka, pada tindakan2 dan prak 
Iek2 politik dari pada T. Noor cs. 
Artinja bukanlah dimaksud oleh Ma 

ngunsarkoro untuk memetjah belah 
Republikein dan Federalist, seperti 

lindakan2 memetjah jang sudah di- 
lakukan — St. Makmur — dikalangan 

PNI, kemudian di PRN dan achir- 
nja di PIR. 

Ia terangkan kepada Jusuf, “bah- 
wa pandangan Jusuf terhadap kabi- 
net Ali adalah salah karena terpeso- 

na oleh ,,halukinasi” dan karera ha- 

sutan2 dan 'agitasi2 jang dilakukan 

sendiri oleh golongannja, — sehingga 
achirnja pada mereka timbul sen- 
diri perasaan tentang manusia2 jang 

buas terkam-menerkam diluar dan 
suatu hal jang 

oleh pembitjara dinamakan ,,psychi- 
sche infectie”. | 

Sarino mengandjurkan supaja 
Jusuf mengambil peladjaran dari 
filsafat jg dikemukakan dan ber. 
tindak susila “dan hendaknja da! 
pat meng-koreksi kawan separtai 

tjap kafir kepada semua orang ti 
dak mengikuti djedjak Masjumi. 
Dan hendaknja, Jusuf Wibisono 
suka memberikan kuliah? kepada 
gerombolan2 jg kini men-terror 
rakjat. ,Rakjat menunggu state 
ment Masjumi jg tegas menjata 
kan, bahwa perbuatan gerombo 
lan DI dan TII adalah perbuatan 
jg bertentangan dgn agamanja, 
djustru mereka itu memperguna 
kan nama Islam. Rakjat Indone 
Sia umumnja dan penduduk Dja 
wa Baray chususnja menanti, ,,de 
mikian Sarino jg mengemukakan, 
bahwa kabinet Alilah jg tegas? 
menjatakan bahwa gerombolan 
terror itu musuh negara dan di 
waktu kabinet Alilah maka 
Schmidt cs dapat tertangkap, 

Kasimo bikinkan gedung 
Belanda 

Sarino pun menghantam Kas'mo, 
dengan menerangkan, bahwa selama 
memimpin Jajasan Kopra tidak mem- 
perdulikan kepentingan rakjat, tetapi 
hanja membikin gedung? baru buat | 
orang2 Belanda di Kebajoran. Ter- 
hadap Mr. Tambunan ia menjang- 
sikan bagaimanakah sebetulnja re- 
laties jang tidak zakelijk antara Mr. | 
Tambunan dan KSAP Simatupang. 
Dalam pada itu "Tadjuddin Noor di- 
djawab oleh Sarino, mengapa kini 
sekonjong2 memberi kuliah tentang 
pelaksanaan ekonomi untuk keun- 3 

  

Untungkah Tuan Sekali ini? 
13.45 Musik 

Hadiah 
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134734 
237702 
131288 
389661 
278562 
315774 
217114 

233906 : 
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361749 
224292142     (Habis) 

  

tungan rakjak, “padahal Tedjuddin 
Noor. adalah seorang p'm'mpin NV 
pelajaran Inaco jang selalu menda- 

patkan pindjaman dari pemsrintak 
sehingga berpuluh djuta rupiah teta- 
pi hasilnja tetap korat-karit. 

Terhadap  Subadio dikemukakan, 
bahwa Subadio pidatonja ,.hatelijk” 
dan tidak ingat bagaimana ' ketika 
partainja berkuasa. Gambaran kea- 
daan rakjat jang dikemukakan Su- 
badio, menurut Sarino hanjalah rak- 
jat2 dkota sadja, padahal djumlah 
jang terbesar adalah jang tidak di- 
kota2, jang menurut Sarino. 'tdak 
peduli apakah perusahaan2 tuan ini 
dan tuan itu ditutup atau tidak. Da- 
lam hal ini Sarino mengemukakan, 

bahwa harga beras untuk rakjat di- 
beberapa daerah turun, dan kalau 
ada jang naik sedikit, apakah pantas 
hal itu Jalu dipakai alasan untuk 
memukul kabinet Ali, “apakah lalu 
kabinet disuruh mengimport lagi be- 
ras dari luar. Mengenai naiknja har- 
ga djagung diakui karena banjak ta- 

naman kena bandjir. (Antara 

HOCKEY INDONESIA" 
TERBENTUK. 

| Sesudah diadakan" pertandingan? 
seleksi selama 3 hari di Djakarta, 
achirnja panitia “pemilih pemain? 
hockey dapat “menundjukkan “18 

“orang pemain jang akan ' mewgkili 
"Indonesia — dalam — pertandingan2 
hockey jang akan diadakan di Si- 
ngapura dalam 'pertengahap bulan 
Desember jad. Para pemain kes, 
hockey itu terdiri dari gawang: Su- 
partono (S'baja), Hidajat Saleh (fog 

ja), belakang: Win Pauw  (Diak.), 
Iskandar (S'baja), Harahap, (Bdg.), 
tengah: Dalip Singh (Jogja), Anang 
(S5), Pietersz (Bd.) Abdul Wahab 
Djak), Purwadi (Sb.), depan: H. 
|Undap (Bd.), S. Asikin  (Djak.), 

IMachmud (Sb.), Atmadi (Sb). Goe 
iritno (Bd), Ishak (Sb),  Sutardjo 
“(Bdg), H. Rampen (Djak). Sebagai 
officials akan turut serta Padmosu 
masto, captain & pemimpin rombo- 
ngan, E.Rampen (sekretaresse), Kar 

tono (bendahari) dan J. Passelima 
(wasit). Disamping diadakannja per 
tandingan seleksi tadi, pun  diada- 

kan kongres jang dihadliri oleh pel 
bagai wakil perkumpulan hockey 
jang datang dari Medan, Surabaja, 
Bandung, Jogja dan Djakarta. Kong 
res berhasil membentuk dengan res 
mi Persatuan Hockey seluruh indo- 
nesia dan sebagai ketua diambil da 
ri Djakarta dan wakil ketua “dari 

Medan. Didaerah2 diwakili cleh se 
Yorang komisaris. 

  

TJATUR 
NDONESIA      

Riwajat James H 
SEDJARAH tjatur jg'tak dapat 

dilupakan adalah kekalahan Black 
burne waktu menghadapi Rosen- 
thal dalam Wener-tournooi pada 
tahun 1873. Blackburne dilahir- 

|kan pada tg. 11 Desember 1842 
dikota Manchester. Baru pada 
umur 17 tahun ia kenal akan per 
mainan tjatur. Setelah tamat dari 
sekolah rendah ja bekerdja pada 
kantor dagang. Setiap waktu ig. 
terluang '1a pergunakan untuk 
mempeladjari tjatur. Dan tidak 

|lama pada tahun 1862 di London- 
tournooi.ia sudah terkenal seba- 
gai seorang pemain jang kuat. 

Banjak. lawan jg didjatuhkan a.l, 
ahli2 tjatur ketika itu jg kenama- 

Salah Zet 

arry Blackburne 
an seperti Neumann,  Anderssens, 
Steinitz, Winawer. dan banjak lagi. 
Hanja sajang kadang2 ia tidak da- 
pat turut dalam pertandingan besar 

karena keadaan keuangannja jg ti- 

dak mengizinkan. Baru waktu pada 
tahun 1870 dikota Baden-Baden di 
adakan pertandingan besar ia dapat 
Pe te sa setelah minta keluar 
dari pekerdjaannja. Dengan susah- 
pajah ia mendapat bantuan dari be 
berapa penggemar jg kaja dan se- 

djak itu ia mendjadi pemai, ,,pro- 
fessional”. 

Seterusnja ia sering pergi kesana- 
kemari “untuk bermain  simultaan 
maupun setjara blindseances (dgn. 
tidak melihat). 

  
. Dalam pertandingan sering ia diikutisoleh isterinja dan ansknja 
jang baru berumur 7 tahun selalu dibawanja. Dan dari sekian sukses 
jang telah ditjapainja dan mengagumkan para penonton ada djuga saat 

saat “jang  mengedjutkan 
para penonton. Ini terdja- 
di. .waktu ia menghadapi 
Rosenthal.. Pada gambar 
diatas Blackburne seharus- 

nja mendjalankan Bd3xf3 
dan kemenangannja sudah 

terang: Tapi.apa jang ter- 1 
djadi? Ia  mendjalankan 9 
Ke5xf3 untuk memukul 
pion hitam itu, jang sudah 
tentu zet ini sangat  me- 
ngedjutkan para penonton, 
jang achirnja  Blackburne If 
harus menjerah kalah ka-F' 
rena  didjawab dengang 
Md6xh2--. Memang 
Blackburne salah ketika 

itu dalam mendjalankan   

   
Htam: ROSENTHAL 

- aa 

AG, AN 

    

   
   

  zetnja, tapi djika para pe- 
nonton “mengerti. kalau 

menemani ajahnja, tentunja para 

  

Putih : 
ketika itu anak Blackburne sedang sakit keras sehingga tidak dapat 

BLACKBURNE 

penonton agak berkurang kagetnja. 
Paling achir dalam pertandingan besar Blackburne turut pada tahun 1914 
dan waktu itu umurnja sudah 72 tahun! Walaupun ketika itu ia tidak 
mentjapai hadiah pertama lagi, namun ia tetap giat dan gembira dan 
sudah sepantasnja kalau mendapat djulukan ,,pemain tjatur tua kelapa” 
atau ,,the grand old man of chess”. 

No. 15 »AIR MATA” 
(R. P. DIRDJOSOEDICNO — Purwodadi Gr) 

Air mata jang Saudara li- 
  

vp 

  

hat. Bukan air mata ber- 
isi kesenangan Saudara, 

tapi sungguh air mata ke- 

sedihan bagi radja hitam. 
Entah apa dan bagaimana 
sebab-musababnja, tapi jg. 
terang dalam dua zet 'agi 

| ia akan mat. 

Letak buah tjatur: 

R1 putih: “Rh2, Pb7, Ber, 
& Ke3, Mb5, Mf2, pion 

h3.(8 buah). 

Dody 
! Bd6, Mf5, Mg5, pion 
| c5, f3, dan h4 (9 bu- 
| ah). 

| Hitam: Rf4, Pg7,       

Putih djalan dulu dan hi- 
tam mat dua zet. 

Djawaban jang betul. diberi nilai 2 dan ditunggu selambat2nja 10 
hari setelah problim ini dimuat dan 
Merdeka” di. Semarang. 

Djawaban Probl. No. 12 (12 
Pikiran — Kadarisman) jalah: 1. 
c4—e5  (Kuntji-zetnja), c6Xd5 
2. Bf5—-f6 mat. atau “1. 
Re6xf5 2. Pe2Xg4 mat. 

Djawaban jang betul kami teri- 
ma dari: SEMARANG: Soetahir 
(16), Soetandar (45), HI. Soe- 
wito (6), Achmad Noer (6), Liem 
Boen Kwan (17), R. Soebardjo 
(4), Tjoa Ging Hwie (11), Sarso- 
no M.S. (J2), Njoo Kok Lam 
(8), R. M. Soekarno (12), S. Roes 
dianto' (6), Anis (10), R.S. Pad? 
modipoero (12), Moch. Hadi 
(12), Ign. S sworo (6), Harsojo 
(8), A.Z. Iksan (6), Moeljadi (4), 
Utojo (2), Djatmiko (4), Herry 
Soeharwo (2), Siswoharsono (2). 
SOLO: S. Soewito (40), Sriiosc 
(0), R. Soekarno Nino (16), Kas: 
diopranoto, Modjolaban (12), Wi 
dodo (12), Djaelani Martowidas- 
do (8), Walujo (40),  Hartarte 
(4), Sumarto (G3 Soetofo. (6). 
Sur pto (MW, Whisnu Baratha (6), 
Mhd, Lukman Hakim (4), Dioko 
budiardjo (4), Minhad (2). Dioko 
Wasito (4), Harjanto (2), Izay 
(2), Sudojo (2), Soeprapto (2). 
Bimo (2), KARTASURA: E. S. 
Hadiwasana (14). Soeradii Harto 
siswaja (2), TJIREBON: Rd. 
Moh. Saleh (13), Masduki (19). 
Soeganda (17), Pepen Effend' 

). 
TAWANGMANGU: Kadaris- 

man (12), PEMALANG: Tjioe 
Lioe Kie (4), JOGJA: “Diak6, 
Wadono (4), F. Abd, Ganie (14), 

  

dialamatkan: kepada Harian »Suara 

Mudjaddid Hisjam (8), PURWO- 
DADI: H. S. Marwotho (6), 
Toemidjan — Tirtosumarto (4), 
BLORA: Tjhie Eng Siang (8), 
PEKALONGAN: Thio Oei S'ang 
(11), Tjoe Sioe Teck (13), Lie 
Ek Liam (4), REMBANG: R. 
Moch. Basuki (4), TJILATJAP: 
R. Somodjatmiko (6), POERBO- 
LINGGO: R. Surono (6), WIRO 
SARI: $. Adisabroto (14), KEN- 
DAL: M. Hadidarsono (8), S. Ta- 
tang (2), S. Asrori (2), MAGE- 
LANG: Soerosewoko ' (45), 
Goenadhi (18), Sunatdi (14), M. 
Sosrowigoeno (9, SIB. Rahardjo 
(14), Djauzi A. H. Susilo (0), 
D. Soedhirman “8), 'R. Soeripto 
(0), PARAKAN: Tjan Khing 
Tiiauw (18), BOJOLALI: Sukar- 
dio (2), KUTOARDJO: S. Noto 
paw ro (4), BREBES: Hadisumar 
to (13), KLATEN: S. Wardoio 
2). DIUANA:  Soejoso (12), 
BATANG: Lim Pitt Giam (8), 
GUBUG: Soenarto (13), PURWO 
REDIO: R. Ristanto 42), K. 
Hardjoprawiro (8), Achmad (4), 
Soesilo Poerpoko (2), SALATI- 
GA: Djoko S.H. (2), S. Soehar- 
(3 (4), SRAGEN: R. Sarwono 

Oh. 

Siapa menerima hadiah ?: Da- 
lam minggu ini kami sampaikan 
hadiah lewat pos kepada: 

1. Sdr. Masduki, d/a Polisi 
Kota di Tjirebon (nilai 19 hingga 
probl. no. 12 kam: hapuskan). 
2»..Sdr. Tjan Khing Tjiauw di 

Parakan (nilai 18 hingga probi. 
10.12 kami hapuskan). 
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— I'Kardji Tusuk Mulut 
| IiHarimau Dgn. Pisau | 
» Ik Sampai Mati 
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Le ' bernama Kardiji jang te- 
| Jah sian dengan pisau terhuhus se 

| gera setjenat kilat menusukkan pi- 
$. saunia pada hari au itu dan tepat 

|. mengenai mulutnja hingga hari- 
mau itu menemui adjalnja. 

  

ta
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IRAO KIRIM KEMBALI KE —.CYPRUS 3 ..SPIPE RE" 
BIRMA 

ae Pemerintah Tran barj Minoocu (5 telah meng'rimkan kembali  KelCvsrns 3 hush nesawat pembu 
ru Soitfire kepuniaan angkatar 

Pmo, iann ditahan di 
"eka 2 

3 bak sediak hari Djum'at jl 
Pesawat? tadi ditahan oleh pem 

   

# besar? Iraa karena waktu menda Lorat di Baghdad tidak m'nta idzin 
| mendarat dari menter' pertahanan 

| Iraa. Pesawat? tsb tad.dalam per 
. dialanan dari Cvprus Ke Birma. 
setelah dibeli oleh pemer'ntah Bir 
ma dari Inggris. 
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|. Mr. Iskag Kehi- 
| langan Chegue? 

MENURUT ,,Keng Po”, Mr. Is 
3 kag Tiokrohadisurio (bekas menteri 
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Ilar-nja Bis 

PR 
| tetapi perasaan anti Amerika tidak urung menjelinap kedalam hati ikjat Spanjol. Kalangan resmi 

pi rakiat dikedai kopi, 

BP assini sedikit tentara Amerika. 

oleh pemerintah. 

  

Potong 
ee Tangan 
Hukuman Bagi Pentjuri 
Ig Tak Kapok2 Di Mekah 

M. SALEH Kepala Polisi Ko- 
ta Melixah seorang keturunan In- 
Onesia jang baru2 ini berada di 

Batusangkar utk menengok orang 
tuanj”, menerangkan pada »,Ha- luan” bahwa bangsa Indonesia 4 
ad. di Mekkah adalah 1g 
berbudi, tidak ada seorang djuga 
bangsa kita jang pernah masuk 
sercjira, Hal ini sangat berlainan 
dengan bangsa2 lain jang ada di- 
sana jang tiap tahun sering masuk 
pendjara karena perna pan ke- 

salahan jang dilakukan. eterusnja 
M. Saleh menerangkan tentang hu 
kuman2 jang harus didja 
Tn mereka jang bersalah, jalah 
hukuman jang tak dapat dimaaf- 
kan jakni: berzina, membunuh 
Ian mentjuri, 

Mengenai perzinaan diterangkan. 
sahwa hukuminnja menurut sjarat 
Islam jaitu ,,dera” da ,randjam” se 
elah tjukup saksi dan pemeriksaan 
lokter. Sedang hukuman membunuh. 
libunuh diuga (gishah): tetapi dapat 
ljuga ditrbus dengan uang sebanjak 
“000 rial atau Rp. 21-000,— uang 
Kita, Hukuman bagi orang mentju 

i, sipentjuri tidak lTantas ditangkap 
Ian dipotong tangannja begitu sadja 
tetapi kalau seseorang telah ternjata 
melakukan “penijurian, pertama ka 

(li dihukum 4 bulan, dan “djika me 
“lakukan pentjurian lagi dihukum jg.   ! Perekonomian) pernah melaporkan 

j kepada porisi Djakarta behwa buku 
chegue-Aja telah hilang. Setelah dila 
kukan peperiksaan kemudian ternja 
ta, bahwa buku chegue itu ketingga 
lan dimedja Van Dorp. 

Jebih berat lagi jaitu 6 bulan. Kemu 
dian seselah berdjandji tidak akan 
mentturi lagi, tetapi ternjata masih 
mentjuri djuga, barulah dilakukan 
hukum potong tangan. 
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“3 sar Belgia Send / 
4 

ngo »,Onze Kolonies 
Daerah Djadjahan Belgia Jg 80 Kali Be- 

: endiri--Tidak Ada Pemili. 
 han—Diperentah Oleh 5000 Kulit Putih 
.—Penduduk Asli Paling Banter Djadi 

Klerk — Kekajaan 

sg Hn Oleh: Bill Ande 

Kongo: Uranium $ 
rson Dari U. P, — 

KONGO BELGIA, daerah d jadjahan Beigia jang luasnja 80 
kali luas pendjadjahan, adalah sa 
luruh dunia dimana 
Ii na, besar terdiri dari 

o3tu, jang diutamakan ialah perke 
bangan polit'k. Dan baik 11 djuta 
orarc bangsa Eropa jang ada di 
alih. Hasi strateg's jang terpen 

| Kaum tjerdik pandai bangsa 
-asli hanja sedikit sekali. Tapi ada 
beribu-ribu bangsa Kongo jar 
melakukan pekerdjaan terlatih 
dan setengah terlatih, baik d'la- 

, pangan perkebunan maupun per- 
|. tambangan dsb. Dan mereka ini- 

4 lah jang memungkinkan Belgia 
| mempunjai salah satu daerah dja 
| djahan jang paling kaja di Afr'ka. 

2 Orang Belgia tidak merasa 
| malu masih tetap memperguna- 

' kan perkataan ,,kolonie”, ,,onze 
kolonie”, walaupun an se- 
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ig pangkatnja 

karang ada ketjondongan2 untuk | 

uan georgrafi jang terbesar dise 
tidak ada ss im peml han. Di Kongo Belgia. 

T mba raja jang belum disekd.ki 
nbangan ek momi, bukan perkem 
orang bangsa asli maupun 70.000 - 
Kongo tidak mempunjai hak me 
tng: uramum. 

bantu” bangsa asli, tapi hanja sedi 
kit .sadja diantara ,,pembantu2” ini 

lebih tinggi dari 
klerk kepala. 

Diluar kota2 jg sedikit  sadja 
djumlahnja, masih tetap berlaku 
beraneka warna hu um dan adat 
kebiasaan suku2 jg “bermatjam2 pu 
la: dan hukum adat suku2 asli ini 
hanja dilanggar oleh ,,hukum bang- 
sa kulit putih”, apabila - mengenai 
soal pembunuhap jg dilakukan atas 
nama kepertiajaan, polvgami atau 
perbuatan tenung. 

»Setjara berangsur-ang- 
Sur... sampai matang”,   memakai kata2 bagus seperti ,,ke 

punjaan 'iang ada diseberang 

AFRIKA $ 

f 
PRANTJIS 

4 S kota teopota 

      

      ANGOLA 
CARTO : 

lautan” atau ,,daerah2 non-oto- 
nom.” : 

Kongo diperintah dari  Brussel, 
melalui seorang gupernur djenderal 
ig berkedudukan di Leopoldville. Ia 
mempunjai sebuah dewan penase- 
hat dalam mana duduk pula hehe- 
rapa orang bangsa 'asli, tapi kepu- 
tusan2 jg sesungguhnja  datangnja 
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dari Radja, pemerintah dan guper- b 
f nur-djenderal. Pemerintahan di la- 

kukan oleh 5.000 orang bangsa Ero 
pa. KO 1 sering mempunjai pem 
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. Menurut pernjataan resmi, tu- 
djuan Belgia ialah ,,setjara ber- 
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angsur-angsur menaikkan status 

| Hradisinja. “Daradjat2 

#jangnja. ,,Ini 

3 

dengan memberikan bantuan, 

Spanjol betul tidak berkata apa2, 
ta ditoko-toko dan didalam bus banjak mela- |, Aa kedjengkelannja terhadap orang2 Amerika. Betul didinding2 ung tdak ditulis "Pulang Yank”, tapi ini bukan bukti. Sebab ar 1 | Dan kedua, karena orang tidak |-k boleh menul's dinding2, djika tidak disuruh dengan perintah halus | ar 

Jang tidak bersenang hati itu ia | 
lah rakjat, bukan pemerintah. Pada 
tingkatan atas ada keakuran antara |N 

Fdung2 -kalangan Amerika menggeru 
iItu, karena lambatnja kerdja orang 

Spanjol membuat pangkalan udara 
dan pangkalan kapal perang. Tapi 
ig banjak  menggusarkan 
'Spanjol ialah pelantjong2 Amerika 
ig membandjiri negerinja, dan ha- 
dirnja wakil2 - missi militer dari 
Amerika Serikat. , 

Diantara bangsa2 Eropa bangsa 
Spanjol jg paling ' membanggakan 
adatnja, dan selalu mengagungkan 

nan jg dipusakainja dari dulu, sa- 
ngat didjaga dan ditjintainja. Bagi 

Ig dipudja oleh orang2 modern. 
Orang Amerika 'Tjongkak. 

Orang2 Amerika jg tjongkak : 
kerapkali “tidak ' menghargakan 
'orang2 Spanjol jg sangat meng- 
hormati dirinja. Karena uangnya 
lebih banjak, orang2 Spanjol di 
anggapnja sepi dan ini menjebab 
kan orang2 Spanjol merasa ter- 
singgung. Dalam tiap lapangan, 
hati orang2 Spanjol jang tinggi 
tu tersinggung oleh  kelukuan 
orang2 Amerika jang membang- 
gakan dollarnja. Misalnja satu 
keluarga bangsawan mempunjai 
budjang jg setia bertahun-tahun. 
Tiba2 budjangnja itu minta ber- 
henti, karena ,,los Amerikamos” 
sanggup membajar upah jg leb'h 
banjak daripada jang dapat di- 
berikan oleh keluarga berada 
tadi. Keadaan jni menjakitkan 
hati, dan menanamkan bib't den- 
dam. - 
Dalam perdagangan 

djengkel pula. Seorang  pendjahit 
pernah mengatakan, Saja. tidak 
mau lagi mendjahitkan badju orang2 
Amerika, banjak mereka meman- 
dang saja sebagai orang3 Spanjol js 
tidak berbeda dengan  nenek-mo- 

menundjukkan, bhw 
orang2 “Spanjol itu tidak “mau di 
pandang sebagai bangsa kelas ren- 
dahan. 

Djika kita menumpang bus jg me 
lewati gedung Kedutaan Amerika 
Serikat jg paling modern, akan ter- 
dengar orang mengedjek bentuk ge 
dung itu, jg dikelilingi oleh katja, 
jg mengingatkan mereka kepada .ge' 
dung PBB. Mereka djengkel, kare-| 
na orang2 Amerika seolah-olah 
imau menundjukkan: Inilah jg harus 
kamu 'tirati......i. : 

Rakjat Spanjol “djuga tidak 'se- 
nang dengan sikap dari kaum pem 
borong Amerika, jg memborong 
pembikinan “pangkalan tsb. “diatas. | 
Betul upah jg di yajarnja lebih ba- | 
njak daripada upah jg diberikar 
oleh pengusaha2 Spanjol, tapi me- 
reka dapat menerima dan memetjat. 
buruh sesukanja: tidak mau membe 
rikan hadiah pada waktu Kerstmis 
atau pada pakansi kemarau, dan di 
potongnja gadji buruh jg datang 
terlambat. 5 ! 
Mungkin baik buat “disiplin, tapi 

aturan keras ini tidak disukai orang 
Spanjol. 

tuan2 tokc 

Mobil-mobil USA bikin 
K djengkel. 
Tapi jg banjak merusakkan hati 

orang Spanjol ialah auto Amerika, 
meskipun orang2 Amerika di Ma- 
drid menjangkal, bahwa mereka ka 
ja dan boros. Didaerah kediaman 
|ig mentereng banjak didapati auto 
Amerika jg paling baru, jg mema- 
kai nomor2 dinegerinja, berdiri di 
halaman gedung2 jg bagus. Auto2 
itu pula jig biasanja banjak keliha- 

Han didepan restoran kelas satu, se- 
bab djarak antara dollar dengan pe 
sata sungguh sangat besar. 

Orang2 Spanjol ig hidup dengan 
gadii rendah, jg dengan muka asam 
dari hari kehari bergantung ditram, 
kereta api dan bus jg penuh sesak, 
geram melihat “auto2 Amerika jg 
besar dan mengkilap itu. 
  
  

tahun — mungkin 100 tahun, ka 
rena Belgia tidak mau melakukan 
skesalahan2 jang telah dilakukan 

srantjis, jalah mentjptakan se- 
diumlah ketjil kaum tjerdik pan- 
dai jang mentjoba ,,menelan” 
pikiran setjara Eropa dan evolusi 
Eropa jang berlangsung selama 
2.000 tahun itu, sedangkan nenek 
neneknja mash djadi pemakan 
orang.” 

" Pendidikan, kebanjakan ada dita- 
ngan missi2 jang mendapat subsidi   dan taraf hidup bangsa Kongo, 

sampai mereka dapat di-integrasi 
atas dasar. sama deradjat dan 
dalam satu masjarakat dengan 
bangsa Eropa.” Dalam perkem- 
bangan berangsur-angsur — kearah 
tudjuan ini, kelak akan diberikan 
tanggung-djawab politik kepada 
bangsa Kongo, tetapi baru kalau 
Belgia berpendapat bahwa mereka 
sudah mat ang. 

Blamana ini akan terdjadi? 50 

  

“Ah pembatja, sebetulnja kami sulongsong peluru itu hendak dibuat 
dah djemu memberitakan. Lagi-lagi 
ada “kabar korupsi. Belum lama ber 
selang fihak jang berwadjib di Ma- 

«. kassar telah menahan 2 orang pega 
|. wai Kantor Pos Makasar, karena 

tersangkut dalam perkara , pengge- 
lapan Rp. 11.406,38: — Kini fihak 
polisi Surabaja sedang sibuk mengu 
sut perkara pendjualan selongsong 
dan mata peluru sampai. sebanjak 
5 ton. Menurut keterangan bebera- 
pa fihak jang didengar, katanja se- 

   

serendel pintu dap lain2 alat rumah 
tangga. 

Pendjuat pokok mengatakan pada 
polisi, bahwa selongsong2 peluru 
itu dikumpulkan sedjak tahun 1947 
sampai 1948 jl. — Didapat kabar, 
bahwa rumah sakit umum ”Sukar- 
no” di Palembang akar mulai be- 
kerdja Agustus 1955. Sebagai pe- 
mimpinnja diangkat dr. Husin — 
Di Bandung baru2 ini telah datang 
seorang peladjar dari Kuala Kapu 

    

dari pemerintah, dan hanja dikota2 
sadja pemerintah mendirikan" seko- 

Ilah2 sendiri. Pada waktu ini ada ki 
ra2 4.000 misionaris Katholik dan 

11.200 zendeling Protestan di Kongo: 
.Dalam tahun ini telah dibuka sebu- 
ah universitas di Gongo, bagi sega 
la bangsa. Atjara studinja dititik-be 
ratkan kepada fakultet kedokteran 
dan ilmu pengetahuan alam, dan se 
dikit sadja mengenai -humanities. 
Pada achir 1951, ada 57 buah seko 

- Sg » Gta 

as (Kalimantan) bernama  Dohon 
Benti. Ia perlu memberikan pendje- 

lasan, bahwa ia merasa heran seka 
i tan "Dajak” pada beri sn k nah i 2 ang Ba Hart” Wialsdar ten- kriminasi terhadap imigran? India bunuh, membunuh. terus membu- 

tang orang2 “liar”. Olehnja sebutan 
“Dajak” ini tak dapat diterima ka 
rena se-akan2 apa jang "selalu dise- 
but liar itu identik — dengan “suku 
bangsa Dajak. — Kabar baik bagi 
orang jang perlu dan sering beper- 
gian ke Madura, Mulai hari Rebo 

. 

  

“ali erika Beri: 
k#Sbg. 8..29 Mn 

tapi Rakjat Sepanjol Tetap Tidak Menjukai | e ri Amerikas Dipandangnja" Ka- 
engira Dengan Obralan| 

a Berbuat Dan Peroleh fN Eno Segala-Galanja ' 
S5 | MESKIPUN AMERIKA SERIK 
a| seorang dermawan terhadap Spanjol, 

AT mengambil sikap sebagai | 

Amerika dan Spanjol, meskipun ka 

orang2 

kebangsawa-f 

mereka tidak begitu “penting apa2| 

ikepada pemerintah 

oleh kolonialis2 Inggris dan Pe- | 

  

         

        

        

     

  

       

  

(chili dim bulan depan di London 
| diduga akan Tea putusan apa- 
1 Australia harus menempatka 

   

1 

sedang diadakan konpe- 
tensi antara para pembesar angka 
ran darat, laut dan Udara Ausiralia 
Jan New Zealand dan pira ahli da 
ti kantor komisariat djenderaj Inggs 
“is untuk Asia Tenggara. Menurut 
ererangan seorang djurubitjara kon 

perensi ini mengenai aspsk2 seluas? 
nja dalam hal pertahanan termasuk 
perhubungan di Jaut dan pertahanan | 
udara. Kalangan jang dapat mengeta 

mentara itu sec 

wa Ikonperensj jang sedang berdjalan 
di Singapura tadi harus membuka 
dijalan bagi pembitjaraan2 jang terpc 

lan New Zealand dalim pertahanan 
Asia Tenggara. : X 

Angkatan Udara Inggeris mem 
punjai 7 sguardron pesawat2 pem 
bom ,,Lincoln” jang dalam 3 ta- 
hun belakangan ini Gipakai dalam 
operasi2 terhadap kaum  gerilja 
di Malaya. Dalam pada itu beri- 
ta2 dari Australia jang mewarta- 
kan bahwa sguardron ke-77 pesa- 
wat pantjar-gas. “Meteor” dan 
res men ke-3 Australia akan diki- 
rim ke Malaya menurut kalangan 
jang dapat mengetahui adalah 
prematur. Berita2 dari London 
dan Sydney jang mengemukakan 
sebagai sumber kalangan tidak 
resmi mewartakan bahwa Ingge- 
rs dan Australia menghendaki 
supaja Singapura didjadikan mar 
kas-besar SEATO tetapi seorang 
pembesar tinggi di S'ngapura me- 

setjara resmi 
tentang hal 

merintah Singapura 
tidak tahu-menahu 
'ni. (Antara—UP). 

Org. Masa'pedjoang Dim 
Menuntut Irian 

  

   

    

Ta rangka Ka 

| Kuat Di Malaya |    
     

  

   
   
      

  

   
PA ih jang        

“eaktu kita memperingati 

    seb, 

melihat2 dan 

huj dalam pada itu mengatakan, bah siap sedia 

rinji mengenai sumbangan Australia |: 

'rakjat gembira, Jentjana 

negaskan kepada UP bahwa pe-f 

    

   
Sikap Jang |s 

Positif 
'Desakan"Sekr. Bersama 

“IL Desember Jang Sedih -. 
  

p 

  

. Telah 

'DIANTARA BABAK jang 
ai 

  

“ga 

“SMEREKA MATI, AGAR KI- 
PA HIDUP? 5... demikian kata 

mg Karno pada tgl. II Desem- 
r 1948 di Istana Jogjakarta, di 

korban 
sebelum 

        
   

   

Sulawesi ini, djadi 8 hari 
8 (Belanda menjerbu Jogja itu. 

— Belanda . mengira dan selalu me- 
namakan bahwa Republik Indonesia 
adalah perbuatan2 avonturir  bela- 

dan akan dapat ditumpas di du- 
1 beberapa minggu sadja. T. etapi 

kenjataan "membuka mata Belanda 
bahwa dimana2 rakjar Indonesia me 
lawan sehebat2nja. 'Rupanja setelah 

menghitung2, hanja 
di Sulawesi sadja jg semangatnja 
"belum menghebat dan "mengira bah 
wa Sulawesi djuga dapat ditunduk- 
kan dalam sekedjap mata. 
Dugaan ' Belanda ini meleset sa- 

ma .sekali, bahkan sebaliknja djuga 
Sulawesi  semangatnja “ berkobar2, 

rakjat  ,,membela-pati” 
pada Republik Indonesia, pada In- 
donesia jg Merdeka. 
.sewaktu Nica ikut mendarat di. 

belakang Australia di Sulawesi 
itu, semangat rakjat sudah berko- 
In, Pada tg. 19 Agustus 1945: 

lah pemimpin2 kita Dr. Ratu 
lang', Andi Pangeran dan Andi 
Sulthan di Makasar, membawa 
berita Proklamasi, Sedjak tanggal 
itu Sang Merah Putih berkibar, 

Merah 
Putih merata dikenakan orang 
dan d'sana sini orang bernjanji2 
»Indonesia Raja.” 

Baru tg. 24 September 1945 
Sekutu (Australia) mendarat “di 
Makasar dengan d'belakangi oleh 
NICA. Melihat semangat rakjat 

mendjadi panas dan NICA me- 
minta supaja kekuasaan diserah- 

in sadja dari tangan Sekutu ke 
Belanda, artinja NICA. Demik - 
anlah serdadu2 Australia Jambat 

ditarik mundur dan bersa- 
maan dengan itu NICA menda-: 
tangkan balabantuannja, serdadu? 
aja jang sudah siap dng. sangkur- 
aja jang terhunus. 
“ “Menjaksikan tekad rakjat hen- 
Jak menentang NICA jn', Belan- 

1 menduga bahwa jg. membakar 

  

   

angat itu tentu orang2 jang 
ru datang dari Djawa. -Ratu- 

'angi cs. Demikianlah pemimpin 
kita Dr. Ratulang', :Lanto Daeng 

Tgn g, dll. ditangkap pada 
tg. "S“ April 1946 dan "terus pada 
bulan Djuni tahun itu djuga di 
asingkan ke Serui. 

    

Djika diduga bahwa dengan pe- 
ngasingan itu semangat — lantas pa- 
tah, untuk kesekian ' kalinjc 

me it djari. Sedjak itu 
Geriljas Sulawesi — mendjadi-djadi. 
Bahkan “berita tentang pengasingar 
pemimpin2 besar itu sesampainja d 
Djawa, ikut menjalakan 'api perang 
didada pemuda2 Sulawesi jg masih: 
berada “di Djawa. Mereka  djugc   Tinia Irian Barat ke wilajah Re- 

:publik Indonesia dengan segala 
konsekwensi2nja, mengingat da- | 
sar perdjuangan badan tersebut 
jang tegas menentang dan mengu- 
tuk kolonialisme. 
Dalam Sekretariat Bersama terse- 

but telah tergabung organisasi2- pe- 
djuang/bekas  pedjuang bersendjata 
R.I. jaitu Dewan2 Pusat UPPRI 
(Bandung), OPINDO (Djakarta), 

PTP (Djakarta), UPRI (Djakarta), 
PAGI (Bandung), PBGRI (Ban- 
dung), H. PEWANI :(Djokja), PURI 
(Bandung), UPNI (Bandung), HAIM 
(Djokja), GPP (Djakarta), KAPE- 
PRI (Djokja), GUPEKSI (Bandung), 
WASPADA (Sumatera Selatan), dan 
didukung pula... oleh 44 organisasi 
massa pedjuang R.I. seluruh Indone- 

sia jang mempunjai pusat pimpinan 
atau bersikap lokal. i 

Selandjutnja dalam pernjataan itu 
ditegaskan, bahwa dalam usaha me- 
ngembalikan Irian Barat kewilajah 
R.L, Sekretariat Bersama tersebut 

berdiri dibelakang pemerintah, akan, 
tetapi disamping itu mendesak pula 

supaja Segera 
mulai dengan mengadakan persia- 
pan2 dan tindakan2 positif, dalam 
menghadapi Belanda, terutama bila 
Belanda tetap keras kepala tidak 
mau berunding. 

Kepada pemerintah - diandjurkan, 
supaja segala milik Belanda kolo- 
nial di Indonesia disita, hubungan 
diplomatik diputuskan dan meng- 
adakar tindakan jang setimpal un- 
tuk mengambil Irian Barat. (Antara). 

  
  

lah bagi anak2 Eropa (muridnja 
9.389) dan 25.796 sekolah bagi bang 
Sa asli (muridnja 971:866).- 

# 
Menurut keterangan jang dipero- 

leh, penulis ini, umumnja pekerdja 
Kongo hanja bekerdja pada sesua- 
tu perusahaan apabila merasa “sa- 
ngat membutuhkannja: kalau  su- 
dah, ia kembali kesukunia. Effisien 
sinja kira2 1/4 dari effisiensi se-! 
orang pekerdja bangsa Eropa. Upah 

'nja sebulan antara 500 dan 800 
franc Belgia. 

  

penambangan pulang balik “ Udjung 
(Surabaja) ke Kamal (Madura) 7 ka 
li pulang-pergi — Sekarang berita 
dari luar negeri, mula2 adanja dis- 

t 

di Canada. Kini disara ada 2000 

orang kaum  Sikh, — Lagi berita ! 

dari India, ,Katanja pemerintah In- 
dia setjara tak resmi telah menge-| 

mukakan kepada pemerintah RRT, 
sekitar penahanan It penerbang 
Amerika oleh RRT, I 

Si TAN AN,   

| madjuan dunia. Sadar 

ingin! menjediakan bulubakti kepa- 
da Ibu Pertiwi, berupa..... ...... nja: 
wanja, 

Dan pada tahun 1946, kira2 pa: 
da pertengahannia, pasukan2 penda 
rat dari pulau Djawa denga, bera- 
ni menjelundup masuk kedaerah Su 
lawesi. Mereka mendarat ' antara 
100 .km dari Makasar,  dibawak 
pimpinah Letnan2 Andi Sepada dar 
Andi Sarifin. Pendaratay ini di su- 

sul oleh sdr.2 Major Andi Matala- 
ta dan Saleh Lahade. 

: LAPIS berdiri, 
Dimana sadja mereka menda- 

rat terus berhubungan dengar 
pasukan Gerilja jang ada disana 
dan bersama2 menggempur kedu 
dukan2 dan sarang2 NICA. Dan 
organsasi pemberontakan, aksi 
Gerilja harus lebih teratur lagi. 
Pada bulan Djuli 1946 organisa- 
NN bersatu dan berd'ri 
lah LAPRIS (Laskar Pemberon- 
tak Rakjat Indonesia Sulawesi). 
Inilah jang Men ajar ketikan 
Pan adja mereka ber- 

2. n'sasi 3 rakja t bersatu 
dan dibikjor bus Untuk 

1 gi terbukti bahwa Dima 
na As ersatuan, Disana Ada 
Kemenangan. 

| Pergatuan Organisasi Gerilia 
LAPRIS ini dipimpin oleh Nasio- 
nal's-Nasionalis terkemuka seper- 
ti: Padjongga Daeng Ngalle, 
Ronggong Daeng Romo, Aminu- 
din Muchlis, Wolter Monginsidi, 
Sonrong Daeng Mangam, Daeng 
Leo dan banjak bsa 

Disini NICA insaf bahwa sema- 
ngat rakjat Sulawesi tidak seperti 

    

'dugaannja semula. Diseluruh Indo- 
nesia tidak “ada jg empuk. Semua 
atos. Dan semestinja mereka men- 
djadi 'insaf, sadar. Sadar akan ke- 

akan hak2 
manusia. Sadar akan “nilai2 peri- 
kemanusiaan. Sadar akan pahit ge- 
tirnja peperangan seperti baru sa- 
dja terdjadi, perang dunia ke-II. 
Anehnja, dari pada insaf dan sadar, 
Belanda malah membabibuta: 

Mereka ingin mendirikan  Nega- 
ra2 Boneka. Dan Negara2 ini baru 
bisa terbentuk, apabila benar2 Ge- 
rilja sudah tidak kuat lagi.  Djadi 
dilakukan pembunuhan  besar-besa- 
ran. Untuk menakut-nakuti rakjat. 
Untuk melenjapkan semangat. 

|. Westerl'ng mengganas. 
Desember 1946. Sedjak bulan 

itu Westerling dengan Baret Me- 
rahnja mulai Agt Mula2 
setjara perlahan2, Tetapi pengga- 
nasan ini didjawab dengan peng- 
gempuran djuga dari. t ak Geril 
ja. Maka mulai tg. 1 csember 
Westerling lalu mengamuk. Mem 

nuh. Siapa sadja .mengha- 
lang didjalan. ae alone 
Gerilja jang dibunuh, tetapi anak 
-anak, wanita,  wanit amil, 
orang2 tua, malahan chewa 
kalipun ikut dibedil, Rumah2 
bakar, barang boedel 
atau dibakar, 

   
      

5 Kg Li 

  

di 
dirampas 

    

DO Patri 

terdjadi “di Sulawesi. Sulewasi Selatan p 

sudah berkobar itu, rupanja hati 

ai 

“ »Mereka Mati Avar Kita Hidup", Demikian Kata 
ren Peringatan Presiden 

terpenting dari Perd 

Tjaranja membunuh? 
gup “kita melukiskan kembali. Dju- 

ga tidak bisa dibandingkan, diper- | 
umpamakan dengan apa sadja. Dji- 
ka kebuasan 'harimau dihutan me- 
nerkam ' mangsanja itu dianggap 
buas, maka inipun belum seban- 

ding. Bila kekedjamar Kenpetai da 
hulu 'itu dikatakan terlalu, maka 
ini lebih dari terlalu. Pendeknja ke 
djam dan sama ' sekali diluar ba- 
tas2 - peri-kemanusinan.-  Menjiksa, 
membunuh, membesil semena-me- 
na. Malahap bangsa kita sendiri ba 
njak jg DIPAKSA, “dipaksa ikut 
membunuh. 

40.000 x'awa melajang. 
40.000 Njawa :aelajang tanpa 

dosa. 
8000 Rumah d beberapa desa 

Sadja mendjadi hangus. 
Pengganasan itu terdjadi dide- 

sa-deya Tjnpa, ' tea, Sapa- 
nang, Pasar Tolo. Paladjiu, dil. 
Rumah2 dibakar ci Bulobulo, Pa 
“wmbungan, Togoiogo, Taroang, 
Laju, dil. Sehabis membunuh, Ge 
rilja malah menghebat, NICA 
membentuk Barisan Tombak. Ba 
risan ini d'paksa oleh serdadu2 
jang ada dibelakangnja. Dipaksa 
naik gunung masuk hutan berta- 
rung dengan Gerilja2 kita. Ter- 
paksa. Begtulah pula NICA tia 
ranja: mengadu domba . bangsa 
Indonesia melawan bangsa Indo- 
nesia sendiri. 

Pahlawan2 kita jang 
: gugur, 

Diantara pahlawan2 jg gugur 
jpada waktu pengganasan Wester- 
Ting itu falah sdr2 Daeng Ngoro, 
Karaeng Bonto Ramba, Ramli, 
Imam Arungkeke,  Kalli Daeng 
'Nakku, EMMY SAELAN (pemu 
idi remadja jang baru ' berusia 
antara ate tahun), ''WOLTER 
MONGINSIDI (jg barw berusia 
22 tahun djuga). 

Wolter Monginsidi ditembak 
“oleh P.M. Belanda pada tg. £ 
September 1949, djauh . sesudah 
Jogjakarta kembali ketangan Re- 
publik, sesudah ada persetudjuan 
damai, sesudah bedil diletakkan. 
Memang banjak pemimpin? terti 

pu karena adanja perdjandjian itu. 

Sedjak ada perletakan sendjata, NI- 
CA dengan kata manis menjerukan 

supaja kaum gerilja turun dari gu- 
nung, keluar dari rimba, sebab su- 

dah tidak ada permusuhan lagi. Te 
tapi -apa “latjur? : : 

Sesudah mereka menuruti seruan, 
dan mengira bahwa benar2 sudah 

tidak ada permusuhan lagi, lalu me 
reka turun masuk kekota, maka di 
sini “mereka ditangkapi dengan 
enak. Ditangkap sesudah tidak ber 
sendjata. Lalu dihukum sesuka ha- 
tinja. 

pengatjau,  katanja. 
Apakah. itu pengatjan? Jakni tidak 

lain: “patriot jg membela Kemerde- 

kaannja, jg membela Praklamasi 
17 Agustus 1945. Seperti jg tepat 
ditulis oleh almarhum Wolter Mo- 
nginsidi, sebelum ditembak mari. 
Begini ia menulis sebagai wasiatnja: 

»SETIA HINGGA TERACHIR 
DIDALAM KEJAKINAN”. 

Diantara pahlawan jg tertipu dan 
ditangkap “sesudah turun dari gu- 
nung tadi ialah sdr.2 Liberty, Da- 
rabo, Karaeng Ngemba dll. Banjak 
lagi. Tetapi jg sudah djelas: 40.000 

djiwa. telah mendjadi korban kega- 
nasan, korban untuk Indonesia Mer 
deka. Tepat benar kata Bung Kar- 
no pada tahun 1948 itu: 

Mereka mati, agar kita 
-hidup. 

Hidup bagaimana? 
Hemat kita: pada tiap ada per- 

ingatan nasional, tiap ada peringa 
tan perdjoangan bangsa Indonesia, 
hakekatnia ialah: 

Jang sFlauwe 
2 66 2 2 kuls Tjaranja 
Keterangan Sahetapy 

| Engel 
ANGGAUTA Parlemen Sahe- 

tapy Engel telah membantah, bah 
wa ia pernah menerangkan ,,per- 
djoangan Irian itu adalah flauwe 
ku?”, Menurut Sahetapy Engel, jg 
dinamakannja ,,flauwe ku?” dim 
keterangannja itu bukan tuntutan 
kita mengenai Irian itus tetapi 
adalah stjara pemerintah 
memperdjoangkannja”.  Sebagai- 
mana d'ketahui, utjapan ,,flauwe 
ku?” itu tadi telah di-utjapkannja 
sebagai djawaban atas suatu inter 
view wartawan “Antara” jang dju 
ga didengar oleh beberapa warta 
wan “lainnja, 

    
  

NUSCHKE SAKIT. 
Menurut sumber resmi  Djerman 

Timur bari Rebo wakil — Perdana 
Menteri. Djerman Timur Otto Nusck 
ke, salah seorang anggota delegasi 
Djerman jang pergi ke Moskow un: 

tuk mengundjungi konperensi ke: 
amanan Moskow, kini menderita sa- 
kit dan beristirahat. Didugd ia ting- 
gal di Moskow. Nusechke telah ber- 
usia. 71 tahun dan menderita penja- 

kit gula. (Antara). 

ot? Indon. Di'Sulawesi 
$ Mendjadi? Korban Kega- 

| nasan Dan'Kebuasan Westerlin 

joangan Kemerdekaan dari Bangsa Indonesia ja | v a penutup tahun 1946, bulan Desember sam ai saatnja Linggardjati ditanda tangani, Guna menghormat, memperingati abadi dari puluhan ribu jawa jang mati untuk Merde ka 'ini, seharusnja seluruh Bang sa Indones'a jang kini masih me- ngetjap kenikmatan dan kebaha'giaan dari Ibu Pertiwi, pantas 
m diri dirumah, mengenang kan bandj'r darah, lautan api, 

jang selama hidupnja pasti tak akan kering:keringnja...... 

 bermenung sebentar. Pantas ber- 
Uutjuran air-mata sutji dari keluzr- 

Tak sang- ' 

  

  

e 

» MEMPERINGATKAN 
DA JG MASIH HIDUP”. 

Memperingatkan, bahwa mereka 
kini masih dapat mewah, dapat hi- 
dup, dapat makmur, karen Indo- 

KEPA- 

  

nesia sudah Merdeka dengan djuta- 
an korban2 itu. Diantaranja 40.900 
korban Westerling itu. 
Maka bangsa Indonesia sendiri, 

jg kini lupa akan wadjibnja,  Jupa   akan tugasnja sebagai putera Indo- 
nesia, tugas ,,meneruskan revolusi 
nasional dan revolusi sosial ini” | 
maka djika demikian, benar kata 
seorang pudjangga bahwa: mereka 
sudah mati dalam daging ig hidup.' 

Jang telah “gugur tidak minta 
apa2. Kini mereka hanja mendapat-! 
kan. rangkaian bunga jg mewangi' 
sekadar peringatan, ditaburkan di' 
atas makamnja. 

Tetapi Tuhan Jang Maha Tahu ! 
dan Adil akan terus mengetahui 
dan mengadili mereka jg mencchia-! 
nati perdioangap sutji ini 

Indonesia Tanah 
tumpah darahku, 

Disanalah aku berdiri, untuk se- 
lama-lamanja 

Airku, Tanah 1 

         
     

SEORANG Ietnan Kuomintang 
jang kini berumur 34 tahun teleh 
meninggalkan dinas militer setelah 
dokter mengetahui bahwa letnzn 
itu tadihja adalah seorang “wanita, 
demikian hari Kamis diberitakan 
di Taipeh. Telah diketahui, bhw 
sletnan“ tersebut sewaktu ber- 
untur 16 tahun tih menikah sebi- 
gai seorang pemudi, 'Petapi bela 
kangan ketaminnja berganti dzn 
telah menikah lagi, sekali ini s»- 
bagai laki2 dan mendjadi suami, 

  

Ketjaman Ko- 
minis' India 

Mengapa "India Masih 
Dalam Commonwealth 

Inggeris 
AJOY CHOSH, sekretaris djci 

deral partai komunis India hari 
Selasa telah menerangkan bahws 
berlangsungnja terus keanggaut:- 
an India dalam commonwealti 
Inggr's berarti memperkosa statvs 
kedaulatan India sendiri.  Tida': 
ada alasan mengapa India harvs 
terus mengadakan  perhubunga: 
iang lebih rapat dengan Ingeri: 
daripada dengan negara2 lain sc- 
perti Perantjis dan Amerika Ser - 
kat. Demik'an keterangan Ajo” 
Ghosh dalam suate konperensi 
pers. 

Berbitjara “tentang kundjungan 
jang telah diusulkan oleh P.M. 
India ke London dalam bulan de 
pan untuk menghadliri konperen- 
si commonwealth, Ghos menijata- 
kan bahwa orang2 dengan siapa 
Pandit Nehru akan berkonperensi 
adalah mereka jang dengan aktif 
sedang membentuk organisasi per 
djandjian Asia Tenggara, 

  

Rentjana Belandja Ko- 
ta 2 Kali Ditolak! 

Perantjangnja Roosman$ Undurkan Diri 
— Walikota Akan Mengerahkan Tenaga2 

Keuangan Untuk Menjusun Angg. 
Belandja Baru 
(Oleh : Wartawan Kita) 1 ANGGAUTA DEWAN PEMERINTAH Daerah Kotabesar Semarang Rcosman telah menjampaikan surat resmi kepada para anggauta DPRDS KBS, bahwa ia mengundurkan diri sebagai ang- gauta DPD KBS. Surat itu tertanggal 24. Nopember 1954, Dengan 

pengunduran diri sdr. 

dikuatirkan Rentjana 

1954 akan mendiadi 

Roosman sebagai anggauta DPD KBS, maka 
Anggaran Belandja Kota Besar Semarang th, 
berantakan dan terkatung2, Djustru anggauta 

DPD tersebut jang seharusnja berkewadjiban menjelesa'kan rentja- na Anggaran Belandja th. 1954, rang h'ngga pada saat ini belum 
diterima baik (disjahkan) oleh sidang pleno DPRDS KBS. 
Dalam hubungan dengan rentjana 

Anggaran Belandja itu, baiklah ki- 
ranja kita ingatkan kembali perkem 
bangannja. Pada sidang pleno DPR 
DS tgl. 27- Oktober 1954, rentjana 
tadi telah diadjukan - tetapi ditolak 
oleh sidang karena masih banjak ke- 
salahan2 jang harus diperbaiki. Da- 
lam pada itu dibentuklah Panitya 
Ad Hoc untuk membantu perbaikan? 
rentjaria tsb. jang diketuai oleh ang- 
gauta Sukamsi. Rentjana Anggaran 
jang telah ditolak oleh sidang pleno 
meliputi djumlah Lk. Rp. 28.500. 
000,— jang disusun setjara sistim 
perusahaan (bedrijfsbegroting).  Pa- 
nitya Ad Hoc diberi waktu bekerdja 
selama 1 bulan, dengan demikian 
tugasnja harus selesai pada tgl. 27 
Nopember 1954. 

Sesudah mengadakan pertemuan 
pada tanggal 3 Nopember Panitya 
Ad Hoc mengambil “keputusan jang 
menjarankan bagainYana tjara sebaik 
nja untuk menjusun renijana Angga 
ran Keuangan 1954, dan apabila da 
lam pelaksanaannja menemuj “kesu 
litan, supaja DPD memberitahukan 
pada Panitya. Kemudian pada perte 
muan jang terachir dari Panitya Ad 
Hoc tenggal 26 Nop. DPD mengadju 
kan rentjana enggaran jang baru 
(jang telah diperbaiki itu), setapi ran 
tjangan inipun masih dianggap ku 
rang sempurna dan masih ada kesa 
lahannja oleh Panitya Ad Hoc. 'De 
ngan demikian, “maka rentjana Ang 
garan Keuangan KBS hingga saat 
ini masih belum selesai 'untuk diadju 
Kan kesidang pleno DPRDS. “Dan 
iang lebih menjedihkan jaitu"ejustru 
jang. mengerdjakan rencana angga 
ran tsb. jalah anggauta “DPD sir. 
Roosman telah menjerahkan man 
daatnja sebagai anggauta DPD seba 
gaimana 'telah kita sebulikan “distas. 

Menurut keterangan jang “kita da 
pat, rentjana Anggaran Keuangan 
KBS: sesudah “drperbaiki itu, szkali 
pun masih belum diterima baik oleh 

  

bahwa utk segera menjelesaikam 
rentjana Anggaran Keuangap tadi, 
Walikota akan mengerahkan tena- 
ga2 pegawai dari Keuangan Kota ' 
besar Semg. dan beberapa ang- 
gauta DPRD jang sudah biasa me 
njusun Anggaran Keuangan, a.l. 
anggauta Aluwi. Apakah anggauta 
DPD Pudjohatmoko jang kini ke 
betulan sedang perlop akan di- 
minta utk membantunj, belum di 
dapat keterangan. Sebab Pudjohat 
moko adalah satu2dnja anggauta 
DPD KBS jang tertua, jang ten- 
tunja dapat mengetahui lebih ba- 
njak menjusun rentjang Anggaran 

Keuangan. $ 
Achirnja patut diketahui, bahwa 

jsdr, Roosman mendjabat anggau- 
“ta DPD KBS mulai September 
1953 sesudah anggauta2 DPD Sur 
jadi cs didjatuhi mosi. tidak 'per- 
tjaja oleh sidang pleno. Dengan 
pengunduran diri sdr. Roosman itu 
ig a.l: memegang seksi keuangan, 
maka anggauta2 DPD lainnja jr 
kini masih tetap jalah sdr2: sus 
ciohatmoko, Nj.. Burhan - dan 
Djamhari. Sedangkan sdr, Mang- 
kuvranoto jang telah dipilih Jagi 
sebagai anggauta DPD oleh pleno 
nada sidangnja kira2 1 tahun jl. 
hingga kini masih belum disum- 
nah. 
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Panitya Ad Hoc, meliputi Siumlah 5 3 ' 
hania Ik. Rp. 25.500.000.— jang ci - snp 
susun tidak dengan sistim begroting KaR an 
perusahaan. ' Dibandingkan" cCengan ONV/ 

anggaran tahun 1953, “anggargn tah. & » 
1954 “meningkat dengan angka - EN 
Rp: 2:500.000,.—. Kenaikan engka | 

in disebabkan karena pada tehun PUN UI, 
ini Diawatan Kesehatan Kota sudah SR 
mendjadi mi-ik otonoom Kotabesar “& ORANGE SOUASH 
Semarang. f Tg 

Akan segera diselesaikan. 
Lebih Jandjut didapat kembar, an LN 

Tanggal 10 Desember "54 — 14 Des. 1954 
sSKILEER APE" 
»sKERA PEMBUNUH”? 
»KERA'SILUMAN”? 
»KERA GADUNGAN” 

dengan 

Johnny. ..T AR Z AN” 
Weissmuller . - . 

  

  

  
   

Suatu keadjaiban 
kimia     

(untuk, 13 th. keatas) 
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lagi atas surat2 undian 8 mperempat 3 

. hadiah. dari Rp. 150.000,— Rp. 150.000,— 
2 8 "15 ” 100. 000,— 39 100.000'- — 
Ia Ea an 75.000,— Ia 75.000.— 
2 39.» 50.000,— 2 ban 100.000:— 

i Dag nan 1 25.000, — » 100.000,— 
sg ( F “” “anu. 10.000,— ” 250. 000, Pa 

GRI Ha 59 PLN 5.000,— ” 250.000, — 

1 750 » wa Tp ai Tn .000.— 

£ . ” 2. 3g Aa an 2 5. 000, ma 
: 2000 2.» "250,— ». 500.000,— 
pm on, : 
j 1 2934 hadiah Ha $ Rp. 2.000.000,— 

  

Dana Dati. 
Bala oa 1955 

buset Dp, 4.000.000,— 
0 surat undian A Rp. 10,—, Uni bernomer 

engan 410.000 dan selembar surat undian terbagi 
a Rp. 2,50 

  

      
10.001 sampai « 

Djumlah HADIAH besarnja Rp. 2000:000,— jaitu : 

    

  
  

Mulai pendjualan Nada tg. 3 Djan. 1955 | 
1. dengan pembajaran tunai pada tjabang2 

Bank Rakjat Indonesia 
di : Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, 
ta, Kediri, Surabaja, Malang, Djember, 
lembang, Padang, Sibolga, 
Makassar, 
nah Ab 

Jogjakarta, Surakar- 
Tandjungkarang, Pa- 

Oa Dn Seken Pontianak, Bandjarmasin. 
enado, Den Passar dan untuk Djakarta di Dil. 

Barat No. 2. ” astaat 
2. dengan Memesan liwat poswesel kepada tjabang2 Bank Rakjat 

Penarikan di Djakarta pada te: 

4. 

» 

Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa poswesel un- 
tuk Djakarta harus dialamatkan kepada BANK RAKJAT 
INDONESIA Djl. Kunir No. 5 Tromol Pos no. 704 Dak. Dia- 
karta-Kota, (Tidak kepada tjabang BRI di Djl. Tanah 
Abang HI No. 4 Djakarta Gambir). 
Seorang atau sealamat maximum 10 lembar. 
Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— untuk 
ongkos kirim dan bea administrasi. 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirimkan 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang diterima sesu- 
dah itu dapat ditahan untuk undian jang berikutnja, te- 
tapi demikian - ini dilakukan menurut Per HE PAYAN 
Rakjat Indonesia. 

28, 
29 dan 31 Djanuari 1955 

dilakukan dihadapan Notaris R.M. SOEROJOke- 
tjuali djika tangga'tini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djika surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan ' 
dikurangkan menurut perimbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat2 ka- 
bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirimkan 
Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas permintaan. 

6— K” 

oleh “Bank 
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ALL-WEATHER 
EARTH MOVER 

untuk 
kereta2 helaan 

dan traksi 

      

  

    

   

untuk 
va “1 
terberat 
disegala 

        

SURE-GRIP 
untuk traksi 

jang maksimum 
pada roda2-gerak 

    
  

HARD ROCK LUG 
untuk kekuatan 
luar biasa pada 

segala pengolahan 

  

    

    

     
#3 y SP 3 

“gu ya , menguntungkan 

5 kalau” E, 

BELI dan PILIH 

  

DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN 
5 GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK, 

Bank 

# 

: Metmuka kedoknja manusia Cina, 
sekarang ! 

Tini Malam d.m.b. 

Sebuah film India 

"(pengumuman 

  

Kementerian Pend 

  

umumkan Na berikut: 

  

“1 BAGIAN SEKOI BAG RAKIAT 

- (lima ribu rupiah). 
Buku itu akan diterbitkan oleh Ke 

- BAGIAN SEKOLAH LANDJU 

Kepada pen, aran naskah 
STA", " “ 

Bt Sdr. D. D: 

| Tjatatan : 

jang dapat Maa ka 

rat, 

menerima biaja pengirim annja. 
Alamat Panitia : 

djaran, Djl. Hanglekir II Blok H 

ni. 

tentukan. 

F3 lajak, chususnja kepada semua 

« 

| Ketua : 

K3 Maa 

| - Mr, Tirtodiningrat. 

'a—G” 

G ikan 

PANITIA DyuRI SAJEMBARA KARANG 
K. (dibentuk menurut surat keputusan no, 29462/ Kab. t 

   

  

   

    

! Achirnja dengan ini Pemerintah oran ukan terima, 

nja bagi pelaksanaan Se nara Karang Mengarang 

  

| $ Na EN og Ja 
AP Ratna enam al am 

Ag ag 

AA 

  

  

  

Minami p Pr ai Kk. 
Tentang Hatsil Sojembara Karang-Mengarang Kooperasi 

  

  

   

A 
ag 

AHAB (Oama Sa ran EL Fia ah dengan Naskah Ito MAKMUR” | 
4 diputuskan sebagai PEMENANG, jang: berhak atas Hadiah Istimewa sebesar Rp. 5000.— || 

1. BAGIAN SEKOLAH P NUTAN, PERTAMA : 
Dari bagian ini tidak ada karangan jang memenuhi sjarat. 
Naskah jang dianggap terbaik adalal 
Homo Sapiens), dan karena itu 

to sebesar Rp. 1000.— (seribu rupiah). 
: Naskah akan dikirim kembali. 

karangan Sdr, Habib 
diputuskan “untuk 
Kepada Sar, tsb.. 

AN ATAS : 
Dang bagian ini tidak ada karan an jang Panu: sjarat2, " 
a. epala DASAR PEREK ONOMIAN RAKJAT INDONE: 

| Sdr. 'SAGIMUN MU LUS DUMADI (nama samaran : K ARTA KAWUL A), Na ! 
I tuskan pemberian Hadiah Hiburan sebesar Rp. 3000.—- (tiga ribu Nan . : 

b. Kepada pengarang naskah berkepala , K 
MEP MY RU (nama samaran: Soma 

diberi Hadiah Hiburan sebesar Rp. 2000.- 

  

,PELADIARA 

Ada kemungkinan mengomb: 'nasikan kedua naskah tersebut Birbcbir mendjasi satu bilku l 

Tg 

1 at 
IL. perbaihran hadiah: hadiah itu akan selekas mungkin diadak 
“post atau lain tjara jang: diingini oleh jang bersangkutan, 'setelah memenuhi. beberapa sja- 

  

II. Naskah-naskah jang tidak” terpilih akan dikirim kembali kepada penulisnja setelah panitia '|| 
“3 

Panitia Sajembara Karang Menganang asia Kem. P.P. dan K., Ni a Djawatan Penga- 
- Kebajoran Baru, Dipa. 

Para penulis naskah2 jang akan diterbitkan (mungkin 'akan diterbitkan oleh Han P.P.:dan! 
K.) akan diminta kedatangannja ke Kem. P.P.K: pada, ari.     

    

  

r. jang telah turut-r 

    

te 
t
a
r
a
 

Bb
   

  

        
  

an Besok mal. k z eso! ma ata premiere ! 

Royal 4.45 -6.45 - 8.45 (13 th) 
(Sedikit hari berbareng ,,DJAGALAN”) 

   

BAGIAN KI 
JubD HOLDREN 

ALINE TOWNE » WILLIAM SCHALLERT 
A REPUBLIC PICTURE sya won cepu » aer 2201 an” 

Perkelahian seru untuk merebut rentjana 
rahasia pembikinan rocket jang bisa sam- 
pai di tiap2 planet diluar bagian bumi ! 

Tipu muslihat jang Titjin dan sensasi jang 
mengagumkan ! . 

INI MALAM D.M.B. 
REX 5.00-7.00-9.00 (13 th.) 

PETRA. BESOK PAGI Ha 10.00) 
  

  

THE storv SE SRACE MOOREr PN pa 

(So Thisis Tan 
ag. an art AR 

     

  

     
  

$ Ta INI MALAM D.M.B. 
Dj agalan 5.00 -7.00-9.00 (17 th) 

Film Tiongkok paling baru keluaran 
Yung Hua” jang terkenal ! 

Lin Tay — Yen Chuen — Nan Tsin 

,GHIT ERL KUANG Ti REN” 

(ORION 

  | - BESOK MALAM 
PREMIERE! 

ST. 9. 

(unt. segala- umur) 
Sea na DN an 

EXTRA Besok sore 3:00 

THAY MAN DES 
NT 
“3 

ERMAN SIT Ke 
aU 

GEORGE REEVES 
tersisa 

NOEL NEIL » JACK LARSON 
| JOHNIHAMILTON « ROBERT SHAYNE 

Bipctst 87 GEORGE BLAIR and THOMAS CARR 
: Product 87 WHITNEY ELLSWORTH 

#erente 8g 201k Cattern-Tan 5 $ 
Tn mmhusrem ema 

    

Pengadjaran dan Kebudajaan 

MENGARANG KOOPERASI KEM. P.P. DAN 
tel Oluli 11954) dengan ini meng- 

Na i AA ! 

Ne Hadiah Hiburan | 

      

2 upiah).. : (Fa Harus 

kan dengan perantaraan Wikan 

5 sih sebesar-besarnja kepada cha- ' 
jumbangkan tenaga dan pikiran- | | 4. 

perasi tersebut. : 
1. 

D ka rta, 7 Desember 1954 

: Kementerian P.R. dan K. 
PANITIA SAJEMBARA KARANG MENGAR ANG KOOPERASI KEM. P.P.K. 

- " keluaran dari Tabib Amirodin Solo, 

Tuan pernah lihat 

    
-htjerita jang Me- 

“19 lagu2 merdu 

1 1 

ta 

st Maharadi ja 2 Saaktan Ig 

T. i a Ya 

11 & : TA na 
IL djat. 

HIP b. Umur serendah-rendahnja 18 
c. Warga Negara Indonesia.   

Harus 

Harus 
bersedia untuk 

h. Harus 

i. Harus 

Paling disukai: x 

| 

“ag ll 

. 

Keterangan: 

2. Mereka jang lulus dari test akan dipanggil ke Djakarta, dan pengangkutan dengan pesawat 
udara, atas tanggungan G.L.A. 

dan tanggal jang masih akan di- 3. Sesudah tammat dan beridjazah dari pendidikan ini, maka mereka akan ditempatkan pada 
pekerdjaan2: Technisch Bedrijf (Motorshop — Lijndienst —  Accessoires). 

Selama dalam 

:S, Lamaran tertulis, 

Panitera : 
ttd. 

Soetarjo Poerwobroto.           
—aanamamae am —munantnn Lana nama Na 

.. 

Surat Pudjian 
Saja, ACHMAD di Djakarta, atas kemandjurannja obat Amirosol 

telah sembuh dari Penjakit 

saja nier. Meski sudah beberapa waktu saja derita, sehingga meng- 

ganggu kesehatan. Ternjata diluar dugaan saja, setelah mulai me- 

makan Obat Amirosol, kelihatan sekali kemandjurannja. Kemudian 

belum sampai habis Obat Amirosol, dapatlah sembuh penjakit saja 
landjut. sama sekali, dan terhindar dari bahaja penjakit lebih 

Maka atas - mudjarabnja obat. Amirosol saja sampaikan terima 

kasih dan pudjian semestinja. : 

: f Saja, 

ACHMAD di jakarta. 

  
  
  

das an CONGERN CINEMAS — 

Le Uu K 3.00 7.00 9.00 INI MALAM DMB. GW. 17 tah) 

  

3 2 : at UN 

Lan 
IA LI 

EU UU UN uoh 
GEORGE SANDERS- ALBERT BASSERMAN 

LEG Ula 

Sebuah kisah 

    
sSPELLBOUND” dan ,,REBECCA"?! 

jang penuh ketegangan dari HITCHCOCK ! 
Perintah untuknja............... 5 kehantjaran dar Mattek maka 
(Dan ta' sesuatupun di Dunia jang dapat menghalangi ia perselesaikan 

tugasnja ! Sebuah tjerita Spionnage. jang terpilih ! 
  

GRAND INI MALAM DM.BI, ROYAL INI MALAM 
5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 17 tah.) | Penghabisan 5.00 7.09 9.00 

dengan bahasa Inggris dengan. bahasa Indonesia 

#. ROSSANO BRAZZI — GIANNA CANALE — dim.: 

.GARUDA HITAM” 
1 (THE BLACK EAGLE) 

| Film Terbesar penuh Actie dan Sensatie ! 

INI MALAM 
PREMIERE! 

Indra - 
5.00 - 7.00 - 9.00 i 

Menggemparkan ! 

S.PONIMAN 
RIBUT RAWIT 
SRIMULAT 
KUNTUUNG 
MOHJUSUF 

M. ARI Ek 

ARFANDI 

BERBARENG 

515-715 -9.15 

Film Indonesia 5 

baru dengan 

narik ! Memikat . 

dan Mengharu- 

kan ! 

Diseling dengan   Seorang inspektur Scotland 
Yard hendak dibunuh...... 
Seorang redaktur surat 
kabar tergoda oleh sege- 
rombolan pendjahat,........ 
Raksasa Superman telah 

mengachiri semua 

rintangan ! 
Sensasi terachir : 
Planet akan djatuh ke 
bumi ! Apakah Superman 
dapat menahannja......... 7 
Mendebar2kan ' bermula 
sampai penghabisan ! ! ! 

(BUKAN SERIE FILM!) 

  

-HIni malam penghabisan : 
5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 13 th.) 
Wal, Berry — Tom Drake   

Bi 
Pipua 

GRIS 
4.30 -7.00- 9.15 

(u. 13 th) 

terbesar dengan tje- 
rita jg. termasjhur! 
Perkelahian — Ro- 
mance — Njanjian   Tari2an ! 

    

(This Man's Navy' 

jang meraju ! 

Lain dari : : 

| pada Lain ! 

, Dimana2 tempat . 

1 film ini dapat 
sambutan hangat 

| dari para - 

| penonton ! 

  YA Wat 
jera MIBARAN SEHAT KI BERDASAR PRIKEMA NUSA: an) 

Pnsaketi 
Lagu? LAGU? MERO di MEBAJU » si « FRED YOUNG 

  

x0 TA 

Garuda Indonesian 
Airways N.IV. - 

(Membutuhkan dengan segera : 

25 ORANG TENAGA LAKP . 
| (Untuk dididik mendjadi Montir pesawat udara pada G.I. " 

Berpendidikan paling rendah Sekolah Teknik 4 (empat) tahun bagian Besi/ Megin atau sedera- 

Berbadan sehat (setelah diperiksa oleh dokter jang ditundjuk Djawatan Kesehatan G.I.A.) 

mengerti/mempergunakan Bahasa Indonesia dan Inggeris. 

mempunjai pemondokan (huisvesting) di Djakarta, 

ditempatkan diseluruh kepulauan Indonesia atau diluar negeri. 

meliwati udjian lisan (mondelinge 

bersedia untuk mengadakan ikatan dinas dengan G.L.A. 

Mereka jang telah mempunjai pengalaman? “lak pekerdjaan Teknik. 

1. Pendidikan diadakan di Djakarta selama 6 (enam) bulan. 

pendidikan mereka akan diberi tundjangan jang pantas. 

lengkap dengan salinan, idjazah, 
surat keterangan berkelakuan baik dari 
harus disampaikan sebelum tanggal 20 Desember 1954 dan dialamatkan kepada: 

Garuda Indonesian Airways N.V. 

  

(delapan belas) tahun. 

selama pendidikan “ata sesudahnja. 

test) dan 'udjian tertulis (schriftelijke test). 

TS 5 

daftar angka2, serta dua pasphoto dan 
Pamongpradja atau Polisi dll. jang dianggap perlu, 

URUSAN PENDIDIKAN, 

KEMAJORAN — DJAKARTA.   
Pernjataan Terima Kasih 
Dengan djalan ini kami menghaturkan beribu-ribu teri- 

ma kasih kepada para Dokter R. Soemeroe Poerwoatmodjo, 

Thio Kee Tiong dan R. Soehardi, kepada D.P.P.T., Djawa- 

tan Kependjaraan, Kedjaksaan, Djawatan R.R.I., kepada 

Perkumpulan Kematian di Pati d.l.I. organisasi dan kepada 

Saudara2 jang telah memberikan bantuan moreel dan mate- 

rieel serta penghormatan jang terachir berhubung dengan 
wafatnja Ibu kami : 

R. A. FATIMAH.DARMODIMEDJO 
pada tanggal 8 Desember 1954 

Semoga Tuhan jang Maha Esa membalas budi jang 
baik itu dengan kurniaNJA. 

Bi an. NGABDOELHADI Semarang &X 
SISWOJO Tegal. 
DARMOWIJOTO Semarang 
S. SOEBAGIJO Semarang 
SOEWIKNJO Pati 
Sena Semarang 

  

  

Sudah dapat ratusan surat pudjian 

  

UNTUK WANITA: LAKI? 
SUDAH DI-UDJI RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL : 

TABLET AMIROSOL. 
Amirosol istimewa bisa timbulkan satu tenaga jg luar biasa, 
dan wanita maupun tua atau muda, 

AMIROSOL artinja: Soal kekajaan. 

Bukan kekajaan harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Itulah 
Jebih berharga. Kalau sudah hilang satu tenaga bisa timbulkan 
rupa2 penjakit, seperti: sakit nier, hati berdebar2, kurang darah 

lelaki 

dll., tidak mempunjai kesenangan hidup. 
Bila makan obat Amirosol bisa memuaskan dan mentjegah segala 
rupa2 penjakit jang merusakkan badannja. 
Impotin Tablet buat orang Lelaki Harga ............... Rp. 30.— 

AMVIROSOL 2 “hama ala Mens Rp. 25.— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25. — 
AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan 

Oramo telak Leak br Rp. 20,— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul 

(djerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Harga ......... Rp. 20— dan Rp. 10.— 
Ongkos kirim 1076 

Terbikin oleh 

Tabih Amirodin 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

-ZO0ONOEKR OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki ,,mati 
angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik dengan ga- 
ransi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh berdamai 
AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 
Toko Obat ENG NJAN BO 
Toko Obat ENG TAY HO 
POORAN SPORTING COY 
Toko BALDJUN 

Pekodjan 101, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Dj. Pulisi 30, Pontianak 
Petjinan 75 Togia. 
Petjinan 58 .. 
Djl. Pontjol 40 Semarang 

Dj. Kepatihan. 105 Pekalongan 

  

    

"LOOKS LIKE SOME KIND OF MINE... BUT THERE'S NO 9 
| SIGN OF BERTHA AND THE O14ERS) 

00K, 
ra OY, 

BUCKBOARP) / 

   
   
   

   

  

      

— - Lihatlah, Roy! Itu kereta saja) 
— Kelihatannja seperti pertambangan... 

tidak. terdapat tanda2 si Bertha dan lain orang!   
— Type Perti. sSEMARANG” Idzin No, 1882/11/A/171 

“ 

    

    
   
   

  

HEY, SPECK, IT'S O'DOOLEY 
AN' ROY ROGERS/ 1 
THOUGHT ROGERS DIED 
WHEN WE THREW HIM OFF, 
TH! CLPF! IS ITA GHOST? 

  

       

  

SPECK AND HIPPO 
PROBABLY HAVE HER 
INSIDE! LET'S CIRCLE 
AROUND IN BACK, 
WILLIE ! I' VE GOT 

        

  

  

lisa San dan Hippo telah 
menjembunjikan — dia didalam! 

Mari kita kitari dari belakang, 
Willie! Saja mendapat akal! 

— Heee, Speck, itu O'Dooley dan 
Roy Rogers! Saja kira Rogers su- 

dah mati ketika kita lemparkan dia 
dari atas djurang! Hantukah itu? 
— Tutup mulutmu, Hippo! Saja 

ROY ROGERS No. 66 harus berfikir sesuatu dengan tjepat! 

  

  

  

    

  
 


