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Sidang UmumPBBT: 

Berunding Ttg 
Suatu Realitet Dari Power-Politics': Kata Sudjarwo Dg 

Menjesal — Sengketa Tetap Tidak Dipetjahkan Dan 

— Kapal Selam Bid ,,Nusa Ina" 
Melakukan Pendaratan Orang2 ,,RMS" — 900 

- Orang RMS Telah Didaratkan Lebih Dahulu 

  

: N.V. Suara Merdeka”, 
Te BU UN en 4 

Administrasi-Ekspedisi 2087 Smp, 
3 (semuanja sudah termasuk meterai 
kol. Harga etjeran 60 sen p. lembar   

ar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 

usi Panity 
Supaja Indonesia- Belanda     

“ 

aa 1 

| Mungkin Akan Bertambah Buruk - 
Djum'at malam menolak resolusi jang di 

pengharapan supaja Indonesia dan Nederla 
pertentangan mengenai Irian Barat. Dalam tiga kali 

dua paragrap operatif, resolusi jg 
ara j: erlukannja. 

sebab pasal2 tsb. diatas masing2 telah ditolak. Pemungu- 
21 menentang, 5 abstain. Tigapu- 

     
U.P. SAPTU KAWATKAN, Sidang Umum . PBB kemukakan oleh Panitia Politik PBB, jang ber'si pen 

meneruskan usaha mereka guna menjelesaikan pemungutan suara, jaitu mengenai mukaddimah 

  

dan mengenai dikemukakan itu tidak tjukup mendapat 24 djumlah suara jang dip 
untuk 2. 1 i naskah itu 
tan suara mengenai mukad 
luh-empat berarti Lizang 3 

| Paragrap operatif 
jang menjatakan pengh: 
paja kedua pemerini | 0m 
hakan penjelesaian, dito'," - 
34 setudiu, 23 menentang, B., 
stain, jang berarti kurang djugg 'rikat dan beberapa 
dari angka jang diperlukan. Pan 

tidak perlu, 
limahaja berhasil dengan 34 setudju, 
suara dari djumlah jang diperlukan. 

      

  

     

   

    lainnja, 

Paragrap operatif jang kedua, 
jang menghendaki supaja kedua lakukan sesudah 3 djam  lamanja 

berdebat. Sebagai diketahui, usul pihak memberikan laporan kepa- 
da Sidang Ju m PBB dalam si- 
dangnja ditahun 1955, djuga di 
tolak dengan suara 33 setudiu, 23 
menentang dan 4 absta'n. 

Sebagai diketahui, 24 jane di 
perlukan itu diambil dari djumlah 
jang menjatakan setudju dan me- 
nolak. Jg. abstain (dak dihitung. 

Mengenai mukaddimah. 
Pemungutar suara mengenai mu 

kaddimah berlangsung sbb: 
34 Negara jang setudju: Mesir, 

El Salvador, Ethiopia, Junani, Hon 
durcs, India, Indonesia, Irami Irag, 
Lebanon, Liberia, Mexico, Pakistan, 

ra 34 setudju, 14 menentang 

caragua, Bragzilia, 

tan suara di Panitya 
abstain, 

jg dulu setudju, 
Haiti, 
stain. 

kini 

Paraguay, Pilipina, Polandia, Saudi | landa), sesudah pemungutan suara 
Arabia, Syria, Thailand, Ukraina, |itu mengumumkan, bahs usul 
Sovjet Um, Uruguay, - Venezuela,|resolusi tsb. ditolak. ' Wartawan 
Yamen, Yugoslavia, Ajfghnistan, Ar 
gentinia, Bolivia, Birma, Byelo Rus 
sia, Costa Rica, Cuba, Tjekoslova- 

U.P. memberi komentar dalam 
ber'tanja ini, bahwa putusan tsb. 

a, € bagi Australia hampir ,,sama ma- kia, Ecuador. 5 (nisnja” dengan bagi Belanda sen- 
21 Negara jang menentang: Pe diri. 

rantjis, Eslaridia, Israel, Luxemburg,| — Pemerintah Australia, jang me- 
Nederland, New Zealand,  Nicara-| merintah Irian Timur, meman- 
gua, Norwegia, Panama, Peru, Swe| dang Irian sebagai daerah jang dia, Turki, Afrika Selatan, Ingge- | penting sekali bagi pertahanan 
ris, Australia, Beleia, Brazilia, Chi| Australia. Ditegaskannja, bahwa 
!i, Colombia, Denmark, Republik" Australia tidak akan menerima Dominican. 5 | sesuatu- perubahan status politik 

5 Negara jang abstair: Guatema' di Irian Barat, Belanda da 
la, Haiti, Amerika Serikat, Kanada tralia telah diam2 berusaha 
dan Tiongkok Kromintang. : | dalam pemungutan suara di PBB 

Mengenai lain2-nja. | ini ada negara2 jang merubah 
Dalam pemungutan suara jg ke- sikapnia jang telah dinjatak: 

dua, jaitu mengenai paragrap ope- lam pemungutan suara « 
ratif jg pertama, djumlah jg setudju Panitia Politik jang lalu. aa 

  
      

  

    
   

  

      

  

tetap 34, tetapi Kanada dan Tiong-j Inilah power polit'cs: 
kok Kuomint: jg abstain dalam | Fi yo menjatal pe 
pemungutan su. pasa terba 0 ima pian | TIK “mendjadi penentang. NN dang Umum me- 
SL na PL TU 

— MENJAMBUNG BERITA disek'tar pendaratan orang2 RMS 
di Seri, pulau Ambon ,lebih landjut dapat dikabarkan, bahwa se- 
belum itu lebih dahulu telah didaratkan kira2 900 orang RMS di 
Hulaliu, Haruku dan mereka terus masuk kedalam hutan Penda- 
ratan dilakukan oleh kapal selam Belanda bernama- ,,Nusa Ina”, 
kapal mana memang sering nampok pada hari2 jang lalu diteluk 
Ambon. Anak buah kapal itu telah memanggi djuga nelajan2 

- dan berkata kepada mereka: ..tjoba lihat tak ada orang Belanda, 

Hen Kalau Punja Kolonie Harus Sedia 
Perang — Belanda Tetap Pertahankan 

semua orang Ambon.” Dalam hal ini sumber jang mengetahui ka- 
tekan, bahwa orang2 Belandanja disembuniikan. 

Berkenaan dengan hal ini diurubitjara TT VII Kaptey Rahasia me- 
njatakan kepada pers, bahwa dalam rangka overasi Komando TT VII. 
telah didjalankan operasi total dengan prinsin operasi militer, “sosial 
ekonomi dan psyche politis. Diterangkan, bahwa Komando TT VII 
minta perhatian masjarakat, chusus diverbatasan Indonesia bagian Ti- 
mur, supaia djangan sampai didjadikan kuda tunggangan oleh Belanda. 
Perwira Pers .peringatkan, bahwa Belanda akan menarik keuntungan 
dari pertentangan . antara kita sama kita, oleh karena itu diandjurkan 
supaia kita djangan salah djalan jg mengakibatka, kita terpidjak pada 
duri2 jg disebarkan oleh Belanda. RMS  dipersendjatai Belanda untuk 
memetiah belah. kita, asar mereka dapat teruskan pendjadjahannja di 
Irian Berat. Demikian Kapten Rahasia. (Antara). 
NILAI MLM AL LA 

Gerbrandy: Djangau Ma- 
lu Pu nja Kolonie 

Irian Sarat 
Dalam landjutan debat di Tweede Kamer Belanda mengenai 

Irian, Menteri Seberang Lautan Kernkamp memberi djawaban jg 
pokoknja ialah, bahwa Belanda akan tetap berkuasa di Irian Ba- 
rat, dan menjatakan, bahwa saran” mengenai kerdja-sama interna- 
sional jang mengenai wilajah tersebut hendaknja dibitjarakan da- 
lam debat mengenai anggaran belandja Kementerian Luar Negeri. 
Ia bantah telah terdjadi pemberontakan di Irian Barat. 
Dalam pada: itu . Gerbrandy | scoenarnja pihzk lawan berada 

tjela keras pemerintah Belanda ig 
dianggapnja terlalu junak dalam 
soal Irian Barat ini dan sesalkan 
dulu Belanda mau mengalah ke- 
tika dengan: kekuatan sendjata 
sudah melakukan ,,aksi2 polisio- 
nil.” Djangan malu untuk mem- 
punjai Ai ag ema dan kalau punja 
djadjahan harus berani perang. 
Demikian katanja. 

Mengenai  pernjataan Gerbrandy 
ini, dapat diberitakan Tebih -djauh 

sbb.:- Prof. Gerbrandy (A.R.) menja 
takan, bahwa ia akan membatasi di 

ri dengan membitjarakan posisi po- 
litik ,,djadjahan kita” Irian Barat: 

Kap berani dan tetap berani.” 
Mengenai pertahanan 

r.a, bahwa hendaknja orang 

ta harus memperhitungkan 

hendakinja. 

fa menjatakan kejakinannja, bahwal sib sendiri. ,.Orang malu untuk 
Menteri Seberang. Lautan akan) memiliki djadjahan”, demikian 
menggunakan segala daja untuk9 Gerbrandy. ,,Hak menentukan   mempertahankap Irian Barat. Menv 
rut Gerbrandy, soal Irian Barat: 
adalah ekor dari pada krisis Inio- 
nesia. Krisis itu penuh dengan ke- 
mauan baik, akan tetapi disertai 
dengan perbuatan2 djelek. Selandju: 

nja ia kemukakan, bahwa. ,,aksi po 
lisionil” pertama telah dimulai de- 
ngan tegas, akan tetapi berhenti ka 
rena tindakan Dewan Keamanan jg 
oleh Van Kleffens dianggap tidak 
kompeten. 

Lebih hebat Iagi ialah ,.cksi poli- 
sicn” “kedua, ketika orang sebelum 
nja sudah mengetahui apa jang m2 
ngantism, akan r2tapi orang djatuh 

djuaa ketika di Dawan Keamanan 

timbul taufan. Pembitjara berpenda 
pat, bahwa orang berkali-kali ber 
tanja kepada diri sendiri, ,,apakah 

mit dan mengantjam semua nega- 

diti, karena nanti. orang2 lain 

nai kemungkinan dibawanja soal 
Irian Barat. kemuka Pengadlan 

dapat, bahwa dengan demikian 
orang akan menerima risiko jang 

nja. 

kan Irian Barat.    

ka Menteri Seberang Lautan 

ban pemerintah. ,,Dengan ketera- 

TN rtama, Dalam pemungutan suara 1g keti 
i U- ga, mengenai paragrap operatif ke- 

dua, Mexico, jg dalam pemungutan 
ara pertama dan kedua menjata- 
n setudju, mengikuti Amerika Ss 

jaitu 

Pemungutan? suara itu mulai di 

resolusi itu diterima Panitya Politik 
PBB pada tgl. 30-11 jl. dengan sua 

dan 
10 abstain. Dalam pemungutan sua 
ra mengenai mukaddimah dalam Si 
dang Umum sekarang, Israel, Ni- 

Chili dan Repu- 
blik Dominican, jg dalam pemungu 

Politik dulu 
mendjadi penentang. Peru 

menentang. 
jg dulu tidak hadir, kini ab- 

Ketua Sidang Umum PBB, 
Dr. Eelco N. van Kleffens (Be- 

wo. Tidak mudah untuk berdjuang 

an rakjat Irian Barat”. Demikian 
Sudjarwo. t 

Delegasi Indonesia — menegaskan, 
bahwa dengan atau 
sokongan moril, dari PBB, pemerin 
tahnja akan 

guna mentjapai penjelesaian 
sengketa ini jg memuaskan. ,Semo 
galah pemerintah kami 

ijukup kekuatan untuk mentjari pe 
njelesaian dengan 

| damai”, kata Sudjarwo pada: achir- 
nja. ag TA 3 2 YAN Sa PA 

luseck dalam debat 
paja resolusi 8 negara, jg telah di 

terima Panitya Politik itu, ditolak. 
Sekali 

| PBB tidak mempunjai 

| Indonesia, tetapi djuga bagi 

1 $ “ 

954. 

    

Irian" | 

& 
A3 

w 

Pemungutan suara 

ngambil keputusan tsb., Sudjar- | 
wo, jang telah melakukan desakan 
pada saat2 jang terachir supaja 
usul resolusi itu diterima, untuk 
kedua kalinja berpidato dengan 
menjatakan sbb.: ,,Beberapa wakil 
negara — jang tjukup djumlahnja 
untuk maksud tsb. — merasa | 
baik untuk menghalang-halangi 
Sidang Umum, bahkan hanja 
guna menjatakan pengharapan- 
nja, supaja kedua pemerintah da- 
lam dispute ini meneruskan usa- 

lak | p.m. Ali Sesalkan Pu- 
ik 

   
   

——
. 
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GGAUTA S.P.S.    
ae 

  

tusan Tetapi Perdjoang 

Terhenti Dengan I 

ng: 9 

keterangannja kepada para 
B 

      di $   

djau, tetapi men 
PBB menolak peni 

“berarti, bahwa usaha kita uni 
nja Irian Barat kedalam wil 
berhenti dengan ditolaknja 

diketahuinja. Saia andiurka 
Ali, supaja dalam mendengz 
menjesalkan itu, tetap tena 

Dalam pada itu di Dk 
Kernkamp, dalam koment: 

Umum PBB itu menijatak 
setudjuinja kedaulatan Bel:   hanja guna mentjari penjelesaian 

persoalan ini setjara damai dng. 
berpedoman pada Piagam PBB. 
»Sesungguhnjalah — kata Sudjar | 
WO — ini adalah tanggungdjawab 
jang berat sekali i mereka. 
Dengan demikian sengketa ini te- 
tap tidak dipetjahkan, dan mung- 
kin sekali akan bertambah bu- 
ruk.” 1“ 

Sudjarwo katakan, bahwa Indo- 
nesia bahkan tidak bisa memper- 
oleh sokongay moril sadja dari Si- 
dang Umum PBB. ,,Inilah realitet 
daripada politik — realitet dari pa 
da politik kekuasaan, ” power poli- 
ties, didunia sekarang”, kata Sudjar 

guna kemerdekaan: tidak mudah 
untuk berdjuang melawan kolonia- 
lisme, djuga didalam badan PBB ig 
utama ini”. ,Orang dapat berhasil 
untuk menghalangi diterimanja se- 
suatu resolusi, tetapi sesungguhnja, 
mereka tidak akan dapat menghen- 
tikan perdjuangan bagi kemerdeka- 

tidak dengan 

meneruskan - usahanja 
dalam 

mendapat 

melalui djalan2 

: — Von Baliuseck. 
Wakil Belanda Daniel J. von Bal- 

mendesak, su- 

lagi ia kemukakan, bahwa 

kompetensi 
untuk menghadapi sengketa ini. S: 
kalipun resolusi itu nampaknja lu- 
nak dan tidak berpihak, tetapi pa- 
da hakekatnja sudah  merupakar 

purba-putusan mengenai soal hu- 

kum, atau merupakan suatu hara- 
pan bagus jg tidak dapat didjalan- 
kan, demikian dikatakannja. Ia per- 
ingatkan, bahwa pemerintah Indo- 

nesia dalam tahun 1952 telah menc 
lak untuk menjetudjui dikemukakan 
nja soal Irian Barat itu dalam Mat 
kamah Internasional. 

Von Baliuseck sekali lagi menja- 
takan, bahwa menjerahkan Irian Ba 

rat kepada Indonesia berarti tidak 
mengakui hak 700.000 rakjat Irian 
Barat untuk menentukan nasib po- 
litiknja sendiri dikemudian hari. 

Sir Percy Spender dari Australia 
tetap menjokong Belanda dengan 
menjatakan, bahwa ,.soal ini bukar 
kolonial, tetapi, soal penjerahan wi 
lajah”. ,,Diterimanja resolusi itu t 
dak akan dapat melaksanakan pe 
njerahan itu. Akibatnja bukar sadj: 

akan tidak baik bagi Nederland dar 

Iriar 
Barat sendiri”. 

India dan Birma. 
Wakil India D. K. Dorooah me 

njatakan: ,,Bagi delegasi kami dan 
bagi delegasi2 jang terhormat dar: 
negara2 jang telah mengalami     

“Barat adalah soal 

dipi 
hak jang benar?” Gerbrandy kemu 
diza mengutip Haagse. Ccurant jang 
menulis, bahwa lebih mudah bersi 

tegaskan, bahwa PBB t'dak dapat 

dinjatakan | ngan De Kadt maka djelaslah,” 
meli 

bet soalnja demikian: Kalau kita di 
sana mempunjai djadjahan maka ki 

adanja 
| pirang — suztu perkataan jg keras, 
tetapi suatu. kemungkinan politik — 

|akan tetapi pemerintah tidak meng 

Ja selandjutnja menjerang Men- 
terj jang djuga telah mengemu- 
kakan soal hak menentukan na- 

nasib sendiri itu penuh dng dina- 

ra jg telah terbentuk menurut se- 
djarah.” Ia seterusnja menentang 
azas hak2 menentukan nas'b sen- Itelah terdjadin/a pemberontakan dan 

akan menjalakan apinja. Menge- 

Internasional, pembitjara bernen-   
semestinja tdak boleh diterima- , djuga, akan tetapi ia tidak mengeta 

| huir/a Iebih dalam. Ia hanja dapat 
Belanda tetap pertahan- | ran r 

(jang dididik di Indonesia itu. dipa- 
Segera sesudah Gerbrandy, ma 

Kernkamp mulai dengan djawa- | 

pemerintahan kolonial, soal Irian 
penghapusan 

benteng2 terachir daripada kolo- 
nial sme di Asia, sehingga — de- 
ngan penghapusannja itu — akan 
hilanglah pula semua permusuhan 
Gan -kegetiran perasaan antara 
Timur d Barat jang dulu di 
daerah tsb.” 

James Barrington wakil Birma 

bersikap seolah-olah soal Irian 
Barat ini tidak ada. (Antara) 
  

demikian Menteri, bahwa ketjua- 
li beberapa anggauta, maka ang- 
gauta semua partai setudju ke- 
daulatan atas Irian Barat tetap 
ada pada Nederland sampai pen- 
duduknja nanti sanggup menentu 
kan nasibnja sendiri. Ia tegaskan, 
bahwa sama sekali tidak ada 
maksud untuk menjerahkan ke- 
daulatan atau berunding dengan 
Indonesia. Djuga sama sekali 
tidak ada maksud untuk menga- 
dakan pembitjaraan dalam udjud 
apa pun djuga tentang pemerin- 
tahan bersama di Irian Barat oleh 
Nederland dan Indonesia. 

SeLandjutnja ia membantah dgn. 
tegas beri'a2 dari Indonesia tentang 

kerusuhan2 di Irian Barat. Sebalik 

nja 'katanja, disana ada keamanan 

dan ketertiban jang sempurna, 
Mengenai desas-desus tentang pe 

nahanan orang2 Irian aseli, “Kern- 
kamp menjatakan, bahwa desas-desus 
dem'kian memang sampai kepadanja 

  

menersngkan, bahwa ,.orang2 Irian 

unttik meranam benih2  keka 
Derrisian Menteri Seberang 

meng- 

kai 

tiavan.” | 
Lautan Belanda Kernkamp 

achiri pidatonja. (Antara),   
do, Mr. en 
dapat, bahwa ditolaknja usul re-f 
solusi tsb. menundjukkan gaga 
nja pemerintah dim. menentuk 
timing dan lobbying dengan an 
gauta2 PBB jang sekiranja da 
membantu kita. Dan selandjutn' 
Tambunan menolak pendapat 
mungkin akan mi 

wa kegagalan “itu d 
sikzp pihak oposisi. Selandjutnja, 
mengenai pendapat Arudji Karta 
winata selengkapnja dapat dite- 
rangkan, r 
ketua PSII itu menjatakan, bahwa 
penolakan terhadap resolusi Irian 
Barat itu sekali-kali dj 
artikan seolah-olah masalah Irian 

sampai rakiatnja siap untuk 
kian dikatakannja. 

    

     
   

PERDANA MENTERI ALI Sastroamidjoio, dalam 
wartawan mengenai putusan Si- 

'B, menjatakan, 

ah Republik Indonesia sudah 

“bahwa putusan tsb. berarti di 
da baik de facto maupun de jure 

atas Irian Barat. Wilajah itu h: 

ntara) 

    bahwa walaupun hasil-hasil 
mum itu masih harus ditin- 

      

   
    
    
   
    

  

    
    

        

   
   
     

   
   

ah Irian Barat setjara damai, 
usi India dkk. jang sesuaj 

'disetudjui oleh Panitia Politik 
san itu tidak sadja mengetje- 
n bagi saja. Tetapi ini tidak 
 memperdjuangkan kembali- 

olusi itu,” demikian P.M. Ali. 

lonesia akan terus berusaha 

gana tjara selandjutnja belum 

aag, Menteri Seberang Lautan 
a mengenai putusan Sidang 

aruslah tetap dibawah Belanda 

emerintah diri sendiri, demi-   
  

Penolakan 
.n 

Kata Arudji: Diakui 
Hubungan Dengan Si 
Mosi Tidak Pertjaja 
Kegagalan Tidak Disebah 

SEBAGAI KOMENTAR ats 

e 

. 

politik sanggup mempertemuk: 
dengan persatuan sikap dan 
dapat kita atasi. : 

Dalam pada itu, ketua Parkin 
A.M, Tambunan berpen-: 

mengatakan. b an- 
21 

bahwa pertama-tama 

di 

Barat hilang atau terlepas dari 
pertanggungan-djawab PBB untuk 
penjelesaian selandjutnja. 

Diustru dengan tertolaknja resolu 
si itu, PBB tetap semakin berat di 
hadapkans kepada tugasnja untuk 
memetjahkan sengketa — Indonesia 
Belanda tentang Irian Barat dengan 
djalan damai jg sesuai dengan nzas 
tudjuan PBB itu sendiri, demikiar 

kata Arudji Kartawinata. Menurut 
Arudii, penolakan atas usul resolu- 
si itu akan menempatkan masalah 
Irian Barat dalam suatu posisi js 
semakin menggenting dan jg tidak 
menguntungkan “bagi prestige PBB 

dan -terlebih-lebih pula bagi pihak 
Belanda sendiri, politis maupun eko 

nomis dalam kedudukannja di Indo 
nesia buat masa jg akan datang. 

Selandjutnja saja pun berpen- 
dapat — kata Arudii — bahwa 
penolakan penielesaian sefjara 
pergndingan antara Indonesia— 

  

. Molotov 

Peringatkan : 
Blok Sovjet Akan Ter- 
paksa Ambil Tindakan 

Balasan 
MENTERI L. N. Soviet Uni, 

V. M. Molotov, hari Djum'at 
katakan, karena bahaja perang 
dunia makin besar sekali, rakjat 
Sovjet begitu pula rakjat Polan- 
dia, Tjekoslowaki, Hongaria, Ru- 
manja, Bulgaria, Albania serta 
Rep. Dierman harus membentuk 
pasukan2 bersendjatanja hanja de 
ngan maksud guna lebih rapat 
mendjamin perdamaian. Ratifika- 
si persetudjuan Paris jang akan 
menimbulkan bangunnja kembali 
militerisme Djerman akan me- 
maksa Sovjet Uni serta negeri 
tjinta damai untuk. mengambil 
tindakan2 seperlunja guna mela- 
wan pasukan2 bersendjata jang 
makin besar dari negeri2 jang 
agressif. “ 

Achirnja Molotov katakan, bah 
wa Sovjet Uni dengan RRT mem 
punjai kekuatan jang demikian 
besar, sehingga tiada kekuatan di 
dunia jang dapat menghambat dja 
lan kearah kemadjuan2 jang hen 
dak ditempuh menurut pilihannja. 
Molotov berbitjara berkenaan de 
ngan hari per.ngatan perdiandii 
an 10 tahun persahabatan Sovjet- 
Perantjis. (Antara) 

Hatoyama: Kerdjasama Djepan 
PM. 'Djepang Ichiro  Hatoyama, 

dalam interpiunja chusus. dengan 
U.P. hari Saptu katakan, bahwa Dje 
bang ekan terus bekerdjasama dgn. 
Amerika mengenai urusan internas/o 
nal. Dikatakannja,' tak akan ada pe 
rcbahan dalam dasar politik Die 
vang terhadep “AS. Ia njatakan pu 
la sangat puas dengan perdjandjian2 
serta persetudjuan2 pokok antara 
Djepang dan Amerika, terutama dia 

Tan ai & 

ui AB ia gb "0 La dna 

1 yan Kundlaa ar    

   

   
   
   
    

  

     
    

    
   
    

      
    
   

      

   
   

   
     

   

  

genai Ir 
au Tidak Ini Mempunjai 

bkan Oleh Sikap Oposisi 
$ penolakan usul resolusi menge- 

“PBB, ketua Putjuk Pimpinan PSII, 

sikap oposisi 
“Ali Sastroamidjojo. Dan berkena- 

Ijutnja mengandjurkan supaja partai2 
an diri satu sama lain, Meena hanja 
saha itulah persoalan Irian Barat 

jlainkan peristiwa jg sangat dise- 
salkan ini, diakui atau tidak, ada- 

'sedang berkobar ditanah air kita 

Oposisi Dengan Usul 
Tangkisan Tambunan : 

" 

n bahwa, diakui atau tidak, ini 
ntangan politik dalam negeri, di- 

dengan usul meosi, 

Belanda tidak berdiri sendiri, me- 

ah akibat buruk daripada kerun 
tjingan pertentangan politik jang 

di ang ini, diluar maupun 
sikap Ba Hen " 

oposisi achir2 ini engan 

usul mosi tidak pertjaja 
p kabinet Ali Sastroam'- 

ojo, hal mana memberikan 
gambaran tidak benar tentang ke 
daan Indonesia jang disengadja 

Sikap Amerika bisa di 
z .. duga semula. 
“Tentang sikap abstain Amerika 

dalam pemungutan suara dikatakan, 
bahwa sikap itu sudah dapat di du 
ga semula, karena Amerika sendiri 

merasa dirinja ditempatkan pada 
(suatu alternatief untuk memilih pi- 

hak antara Indonesia-Belanda. Pun 
ula, sikap Amerika ini erat. hubu- 

ngannja dengan politik luar negeri 
darika dengan SEATO dan NA- 
TO-nja. Arudji menutup keterangan 
nja dengan mengatakan, bahwa si- 
kap kita selandjutnja jalah supaja 
partai2 sanggup mempertemukan di 
ri satu sama. laih untuk mengkon-' 
frontir masalah Irian Barat ini se- 

bagai suatu persoalan jg hanja akan 
dapat diatasi dengan persatuan si- 
kap: dan usaha untuk menghadapi 
segala kemungkinan dalam perkem- 
bangan sikap Belanda selandjuinja 
je tetap akan menggunakan Irian 
Barat sebagai pangkalan untuk me 

ngatjaukan dan menteror stabi'ite: 

(negara kita ini dalam segala lapa- 
ngan. 

  
Pendapat Mr. A.M. Tam- ' 

naj pendapat Mr. Kai Men 
Tambunan dari Parkindo lebih | 
djauh dapat didjelaskan, bahwa ' 

merintah telah gagal dalam me- 
mentukan timing untuk memasuk- | 
kan masalah Iran Barat kedalam 
'PBB dan gagal pula dalam me- | 
ngadakan lobbying dng anggota2 
PBB jang sekiranja dapat mem- 
bantu kita dalam hal ini. 

Djadi, demikian Mr. Tambu- | 
nan selandjutnja, rupa2-nja sikap ' 
nternasional terhadap persoalan 
PBB tidak diketahui benar2 oleh 
Pemerintah kita. Dan, saja takut, 
Pemerintah akan menuduh pihak 
oposisi jang turut menggagalkan 
usaha pemerintah, sehingga usul 
resolusi India ditolak oleh PBB. 

Tetapi, kata Mr. Tambunan, me 
nurut pendapat saja, tuduhart itu 
tidak pada tempainia sebab niat un 

tuk memesukkan persoalan Irian Be 
rat kedalam PBB sudah ada. semen: 
cjak selesai. perundirtpan Indones'a- 
Beidnda mengenai pembubaran U- 
mie dan pihak Belanda tidak mara | 

lagi berunding tentang masalah Iri | 
an Barat. | 

Telnbunan mengatakan, — bahwa 
pihuk oposisi selalu mengemukakan, 
ckan meniokong tiap2 perdjoangan 
cigim nasional terhadap Irlan Ba 

rat, sehingga menurut  pendapatnia, 
kegagalan resolusi tersebut di PBB 
ti ada Sugkast mona dengan 
mosi tidek pertjaja Mr. Jusuf W bi 
sono cs. (Antara). 

— menurut pendapatnja — a 

  
  

tak ingin untuk mengadakan psrobs 
han dalam pakt mertahanan Djz- 
pang/Amerika sekarang ini. Hato- 
yama seterusnja mengst,cm diploma 

Isi rahasia jang dilakukan oleh be 
kas PM, Yoshida “dan mengatakan, 
bahwa ia ekan “berusaha untuk ms 
nelifiki, apakah betul ada diploma 
si semetjam itu dan bila betul ada, 
meka argumgn2 itu harus dibawa 
dimuka umum, 

  

dalan Indosa 

SP Koki 4 

Hanana hap "4 
Lena abannkikaapraanernennkapokn aa 

Pe: 

Inesia sendiri. Sepuluh 

banjakan dari Amerika Latin, jg ke 
merdekaannja 

|sadja, telah merobah sikapnja dari 
pro mendjadi abstain dan dari ab- 
stain mendjadi anti. Brazilia, Chili, 
Kuomintang, Republik 
Israel, 

lam Panitya Politik abstain, 

diadi anti: sedang Guatemala 
Peru, jg sepuluh hari jg lalu setu- 
dju, sekarang menentang. 

: ig pada waktu 
" di Panitya Politik tidak hadir, dan 

mulanja akan menjokong, 
arat sikap dan mendjadi anti. Peru dju- 

ga berubah dari setudju. 

tidak setudju- dengan tidak 
ri pendjelasan 

maupun sesudah pemungutan suara. 

bagi delegasi 
djadi kenjataan pula bagi dunia 
jang menarik perhatian, 
kenjataan adanja kerdja-sama jg 
baik sekali antara negara2 Afro- 
Asia, a.l. terbukti dengan 
P'lipina, jang dulu abstain, tetapi 
sekarang pro. Dengan demikian 
maka tiada dengan suatu ketjuali 
(itu diika Tiongkok Kuomintang, 
Israel dan Turki tdak dihitung) 
seluruh negara2 Afro-Asia menjo 
kong resolusi. Ini berarti separoh 
dunia jang tergabung dalam PBB, 
membenarkan pendirjan dan tun- 
tutan Indonesia, menegaskan te- 
tap adan'a 
status 

tidak mengakui kedaulatan mut- 
lak Belanda didaerah itu. 

EKA 
TAHUN KE-IX No: 247. 

  

-.W.KLEIN 

  

   

BODJONG 23 
“SE ana 

    

    

Ada Intriges Utk Gagal. 
kan ResolusilrianBarat? 
Belum Pernah Dalam Sedjarah Sebanjak Negara2 Berbalik 
Haluan—Sedjarah. Indonesia Terletak Pada Bangsa Indo- 
nesia Sendiri — Kampanje Pers Di Amerika Untuk Mem- 
Iburuk-Burukan Indonesia —- Dilakukan Dengan Sengadja? 

WARTAWAN KITA kawatkan dari New York: Dalam sedjarah PBB baru sekali inilah ada 
begitu banjak delegasi jang merubah sikapn 
mengenai resolusi mengenai Irian Barat, 
trige dibelakang lajar”, sedang seorang 
adanja .,komplotan gelap untuk menggagalkan penerimaan resolus 

| dengan suara terbanjak di Panitya Politik itu. Djuga kalangan dele gasi 
telah terdjadinja intrige dan hal2 jg tidak beres dibelakang lajar, 
dipiomatis dengan perkataan ,,rea lily of powe 
kekuasaan didunia sekarang.” 

Sesudah Sidang Umum memutus 
kan menolak resolusi mengenai Iri 

. - . £ Pp: 39 di 1 ey. 1 ” ada rakjat, demikian P. M. an Barat, Sudjarwo menangkan 

“aga : Bila kepada ,,Antara”, bahwa  sediarah 
erita jang mengetjewakan dan Indonesia tidak ditentukan di PBB, 
an tenteram. tetapi terletak ditangan rakjat Indo 

ke- negara, 

hanja dalam nama 

Dominican, 
Nicaragua jg da- 

men- 
dan 

Kanada, 

Panama 
pemungutan suara 

berubah 

mendijadi 
membe 

apa2, baik sebelum 

Seluruh Afro-Asia setudju. 
Tetapi jang menggembirakan 

ndonesia, dan men- 

ialah 

sikap 

sengketa mengena' 
politik Irian Barat dan 

Sovjet Uni cs. tetap me 
njokong. 
Uni cs Tetap “Soviet menjokong 

Indonesia. Abu Hanifah “menerang- 
kan, bahwa harus diakui delegasi 

ida, “diberikan oleh Rote | 19501 Uni sedia semula men? ngan2 kedun'a luar. sn ne 
Ben ata keda sia. Sewaktu pemasukan — masalah 

Irian Barat diagenda diperdebatkan 

dalam Panitya Umwn, - Vyshinsky 
dengan ketangkasan dan keulungan 

nja berhasil mematahkan agrumen2 
Australia 34 berpendapat, bahwa 

PBB “tidak kompeten  membitiara- 
kannja. 

Disamping itu ada djuga negara2 

Amerika Latin jg mendjadi penjo- 
kong kuat bagi Indonesia, jaitu Bo- 
livia dan Bi Salvador serta bebera- 
pa lainnia. 

Wakil Bolivia menerangkan, bah- 

wa kedaulatan Belanda di Iriap Ba 

ketua delegasi suatu negara 

rat sudah ditangan Indonesia dgn. 
penjerahan” kedaulatan jg penuh 

atas Indonesia kepada bangsa Indo- 
nesia, sebab Irian Barat merupakan 
satu bagian dari Indonesia. ” Wakil 
El Salvador menjatakan  keheran- 

annja melihat perubahan 'sikap ba- 

njak delegasi. Dalam soal Irian Ba 
rat tidak ada soal hak menentukan 
nasib sendiri. Soalnja ialah kolonia- 

lisme,. sebab itu maka soalnja ada- 
lah soal politik, meskipun ada segi? 

hukumnja. Tetapi jg terutama dar 
ig melingkupi seluruhnja ialah segi 
politiknja. Demikian wakil El Sal- 

vador. Sebagai diketahui, terutama 
Belanda “dan Australia menolak se- 

gi politik ini, dengan  menjatakan, 
bahwa segisjg terutama ialah segi 
hukum. i 

Kampanje diluar PBB. 
Sedjak — dibitjarakannja soal) 

Irian Barat di PBB, pers Amerika 
jang berpengaruh dengan sistema- 
tis mendjalankan kampanje men- 
tjap Indonesia ,,komun's”, serta 
menggambarkan adanja kekatjau- 
an” di Maluku, didaerah Sulawesi 
dan Atjeh. ,,New York Times” 
bahkan membuat veta Indonesia 
dengan memberi tanda2 pada ke- 
tiga daerah tsb., dengan diberi 
keterangan: ,,Indonesia memper- 
ketjil arti serangan pemberontak! 
Pukulan2 di Maluku Selatan di- 
namakan tidak ada artinja olek 
Menter' Pertahanan! Tetapi pem- 
berontakan2  berdialan terus di 
daerah Sulawesi dan Atjeh.” 

Dibewahria dimuat berita Tillman 
Durdin dari Ditkarta tengane- ket: 
railgan Iwa Kusumasumanrri menge 
na! dksi “RMS — didaerah “Ambon 
achir2 ini. Gambaran iang diberikan 
nia daleh,  seolch-olah ' pengatjau2 
menguasai daaerah. Inas di Indone- 

  

sia... Hampir tiap hari ,,New York! 
Times” membuat berita dgn. 'kepa 
la2 memakai huruf2 besar menge 
21 komunisme di Indonesia. 

Tg 7 dl edimuatnja “bera TIK 
man Duri tentanr keterangan ss 
kertaris djendeza| PKI Aidit dengan 
kepala2 besar: .,Kaum - komunis 
menggambe”kan perananr/a didal-m 

   

  

"9 merintahsn tane akan . datang.” 
Sekretaris partai katakan, pemilik 
an amnum. tahun denan mumekis 

akan diikuti dengan aJdroia sm 
rintahan koalisi.” Tg. 6 il. -hariaz 
ita memua: berita tentang kegiata- 
komunis, diuga dengan kepala is m- 
molek: ,.Kaum komunis kini fidzik 

1 loresia, tetavj perta'   berkuasa d: Ind 

. nosib re 

pan'a disokong 
dengan 

.Kaum 

merimbulkan 

  

  

  

jang sekarang : 

nja” Tp. S5 jl. $ 

K2 besar ditulisnja: 
ni: Indonesia 
tran.2 

  

k2pa 
kemu 
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Hadji Sulong Dibunuh 
Oleh Muang 

Pemuka Nasionalis Melayu Seorang 
Thai ? 

Jang Mengherdaki ,,Pembebasan 
Muang Thai Selatan“ 

HADJI SULONG, seorang pemimpin nasional!s 
Muang Thai selatan, 

Melayu di 
jang 8 bulan jl. dipanggil oleh kepolisian ra- 

hasia Muang Thai supaja menghadap ke Bangkok. Sedjak saat itu 
tak ada sesuatu kabar mengenai dirinja, dan suratkabar2 Melayu 
di Federasi Malaya dan Singapura mengatakan bahwa ia mungkin 
sekali telah dibunuh oleh pembesar2 Thai. Direktur djawatan ra- 

hasia Malaya menjatakan tidak tahu menahu 
Sulong, 

mengenai nasib Hadj! 
anak sulungnja jang menjertainja dan 2 orang pemuka 

nasionalis Melayu-Thai lainnja, jang djuga dipanggil ke Bangkok. 

Menurut  suratkabar — Singapura 
Utusan Melayu", Hadji Sulong dan 
3 ereng lamitia tadi telah dibunuh 
oleh pembesar2 Thai, karena me 

mmpin gerakan untuk mempebas- 
kan basian selatan Muang Thai jg. 

didiami oleh barizsa Melaju itu. 

»Utusan Melayu” mengabarkan 
bahwa isteri Hadi: Sulong telah da 
tang  bertanja ke Bangkok, tetapi 
pembesar2 polisi rahasia disana men 
djawah behwa suaminja dan ketiga j 
orange Linsia itu sudah pergi, sete 

lake” jas Menurut harian ini, Ha 
ap : dideses-desuskan 

dim TA perdiara, “ada: pula ka 
bc-kab' sang mengatakan — bahwa 
djenazahnja diketemukan  terapung- 

apung disuatu sungai di Thai sela- 
tan, kedua targannja diikat: bahwa 
ig telah diangkut  kepulau Gadiah, 
sebuah kamp tewanan militer Thai 
dekat Patoni dimana oreng-orang ta 

wanan politik dikumpulkan, 

Suratkabar Singapura ini sete- 
rusnja mengabarkan bahwa per- 
hmpunan-perhimpunan Islam di 
Melaya, termasuk pula tjabang2 
UMNO (partai nasionalis Mala- 

Dieping mengakui, bahwa rentja 
Ia p3 ikan serta pembangunan 
kembali negerinja harus dilakukan 
dengan pengertian serta kerdjasama 
dengan Amerika, katanja. Ia selan 
djuinia n/atakan kehendaknja untuk 
mempertjepat hubungan serta perda 
gangan normel antara Djepang dgn 
nsgeri2 terangganja di Asia. Dalam 

pada itu ia menjatakan sebagai 

    

telah . 

ya) sangat memperhatikan peris- 
wa Hadji Sulong ini dan mereka 
telah mengadakan rapat2 ist me- 
wa untuk merundingkannja. ,,Utu 
san Melayu” seterusnja menga- 
barkan bahwa 2 minggu j.l. war- 

'tawannja telah mendatangi  kon- 
sul djenderal Muang Thai di 
Singapura untuk minta keterang- 
an2, tetapi hingga “kini be- 
lum mendapat. diawaban. 

Konsul Inggris di Seng- 
i gora bertindak. 
| Sementara itu direktur djawa- 
tan rahasia Inggris di Kuala Lum- 
pur dan merangkap kepala ,.Spe- 
cial Branch” disana, C. C. Madoc, 
mengatakan, bahwa pemer'ntah 
Federasi Malaya ingin sekali me- 
ngetahui kebenaran mengenai per- 
kara Hadji Sulong ini. Kata Ma- 
doc, kalau kesangs'an dan desas- 
desus ini dibiarkan sadja, maka 
akan timbullah, kegelisahan? di- 
kalangan ' perhimpunan2 Islam 
di Malaya. 

Konsul  Inggrs di. Senggora 
(Muang Thai) mengadakan hu- 
bungan dengan pemerintah Thai 
mengenai soal ini. (Antara) 

g.'. A. S. Tetap 
kui adanja bahaja komunisme di th. 

1946. Katanja, dulu ia tak suka ke 

pada 'komunisme dan sekarang dju 

ga. Achirnja Hatoyama  njatakan, 
bahwa ia menghendaki adan/a hidup 
berdampingan serta  kesedjahteraan 
bersarne dengan semua negeri Ti- 
mur atau Barat, tapi ia tidak ber 

maksud untuk merobah politik Dje 
orang Djepang jg pertama jg mengapang thd, Amerika. (Antara), 

|rang digambarkannja 

ja dalam Sidang Umum, jaitu dalam pemungutan suara 
sehingga Abu Hanifah mengatakan tentang adanja ,,in- 

Arab terkemuka mengatakan 
Irian Barat” ig telah diterima 

Amerika Latin mengakui 
ig disebut oleh Sudjarwo setjara 

r-politics in world today”, atau skenjataan politik 

Dilakukan dng. sengadja? 
Kalangan delxgasi — Indonesia 

berpendapat, semua .itu :menim- 
bulkan kesan jang kuat tentang 
adanja ,,kampanje kamunis” ter- 
hadap Indonesia dengan gamba- 
ran seolah-olah kabinet sekarang 
pro-komunis dan dibawah penga- 
ruh komunis: kampanje igi dius- 
tru dilakukan setjara sistematis 
selama soal Irian Barat dibitjara- 
kan di PBB. 

Kampanje itu bukan sadja ter 
dapat di ,,New York Times” jg 
biasanja menggambarkan panda- 
agan resmi Amerika Serikat, teta- 
pi djuga dalam ,,Christian Scien- 
ce Monitor.” , 

Keduanja adalah ssk jg paling ber 
pengaruh dan mempunjai perhubu- 

ngan rapat dengan pembesar2 Ame 
rika Serikat, terutama dengan. Ke- 
menterian Luar Negerinja. 

Selain pro-komunis, kabinet seka 

sebagai kabi- 
net kerup dan tidak effektif. 

Tgl. 28 bulan jg lalu ,,New York 
Times” muat artikel Honson Baldwin 
ig mengatakan, bahwa paling sedi- 

kit ada dua menteri kabinet Ali jg 
komunis. atau sekurang-kurangnja 
pengikut, dan selebihnja adalah ul- 
tra-nasionalis,  cpportunis jg main 
mata dengan komunis, dan katanja, 
kebanjakan mereka adalah fanatik 
anti-Barat. 

Dalam artikelnja itu selandjut- 
nia Baldwin mengemukakan pen- 
tingnja Irian Barat bagi pertaha- 
nan Amerika. Memberikan Irian 
Barat kepada Indonesia akan -ber- 
arti suatu tindakan gila . dilihat 
dari sudut strategi, katanja.. Ia- 
pun akan melemahkan kedudukan 
militer Amerika Ser.kat di Pasi- 
fik. " 

«Christian Science Monitor” 
muat berita dari Arnold Brac- 
kman dari Djakarta dengan ke- 
pala: ,.Presiden Indonesia meno- 
long komunis”. Tg. 23 bulan jg 
lalu sk itu muat berita mengenai 
kegiatan2 komun's dengan kepa- 
la besar: ,,Kaum kiri di Indone- 
sia menang”, 

Kemudian dimuatnja tulisan jg 
menuduh pemerintah Indonesia 
..mendjadjah - Maluku . Selatan.” 
Dan bersamaan dengan itu  di- 
muatnja sebuah tulsan jg mak- 
sudnja menggambarkan peker- 
djaan2 pembangunan . jg dilaku 
kan Belanda di Irian Barat dng. 
kepala: ,.Dari abad batu ke abad 
atom”. Dimuatnja gambar se- 
orang Irian mengendarai traktor, 
membadjak tanah. Dalam artikel 
itu d'katakan, bahwa Belanda 
sedang giat membangun Janangan 
terbang Biak, jang disebutnja se- 
bagai lapangan terbang jang akan 
terbagus di Asia Timur. Demiki- 
anpun pembangunan pelabuhan 
di Hollandia. 

Delegasi Amerika Latin 
|. sampai heran. 

Diatas sekedar tjontoh, jang 
membuktikan, bahwa setjara sis- 
tematis Indonesia terus-menerus 
diserang oleh ssk terkemuka 
Amerika diwaktu achir2 ini. Be- 
gitulah sampai delegasi Amerika 
Latin, jang mendjadi salah satu 
penjokong utama Indonesia, me- 
nanjakan bagaimana sesungguh- 
nja duduknja perkara kepada de- 
legasim,Indonesia. 

Kampanje komunis tsb. terha- 
dap Indonesia dipergunakan se- 
baik-baiknja oleh Belanda untuk 
mempengaruhi sikap negara2 jg 
sampai dekat sebelum Irian Ba- 
rat dibitjarakan di Sidang Umum 
menjokong. Indones'a. 

Perlu diketahui, bahwa praktis se 
mua pemerintah  negara2. Amerika 

Latin addlah anti-komunis dan ti- 
ak mungkin merijalankan ' politik 

berlawanan dengan Washington da 
lem menghadapi komunis. Kita ingat 
nasib Guatemala jg dalam konperen 
si Ceracas berani menolak “ kehen 

dak Amerika Serikat untuk  mela- 
war gaksi bersi A1 terhadap komu 
Nisime. 

Tetapi aalam soal2 djadjahan ne 

gara2 Amerika Latin — meskipun , 

tidak semuanja “— mempunjat poli 
tik sendiri, bebas dari Washington, 

karena djiuga mereka dimesa jang 
lampau berdjuang untuk membebas 

kan diri dari pendjadjahan Spaniol. 

Tetapi diantaranja' tidak sedikit jg. 
kemerdekaannja hanja nama. Jang 
sebenarnja berkuasa ialah kongsi2 

raksasa, seperti di Guatemala dgn 
America Priit Compeny-nia. 

Kampanje komunis terhadap 
Indonesia digunakan Belanda dng 
bantuan Avrstralix serta negara? 
pendjadjah lainnja, untuk mero- 
'bah sikap beberapa negara Ame- 
rika Latin, dan telah ditjobanja 
pula pada beberapa negara Afro- 
Asia. Hasilnja, beberapa negara 
Amerika Latin jang telah menjo- 
kong resolusi 8 negara terpenga- 
ruh oleh kampanje mereka, atau 
mungkin djuga oleh tekanan2s 

Pihak Indonesia tidak 
berdaja. 

Pihak delegasi Indonesia meng- 
insjafi buruknja pengaruh ' kam- 
panje itu bagi kedudukan Indo- 
nesia, dan diakui tdak adanja 
alat2 padanja untuk menangkis 
serangan2 pers Amerika ig' siste- 
matis itu, iang telah dihidupkan 
oleh golongan2 ig berkepentingan 
diluar negeri maupun di Indone-   sia sendiri, (Antara) 

   



     

     

   

  

    

   

  

   

      

telah menolak resolusi India jg 
derland suka — berunding lagi 

g didalam ruangan ini pernah 
lunak daripada Peng Oo 

a lain ketjuali mengatakan: 

'demikian, mengikuti perkembangan? di PBB 
mengetahui bhw Belanda tlh mendapat ke- 

and telah berhasil mentjari kawan2 sehing- 

a terdapat banjak negara2 jg sekonjong- 
ketika dilakukan pemungutan suara 'pada 

  

    

  

mendjadi ,.tidak”, sedangkan Guate- 
ja kemudian berobah mendjadi blanco. 

dat Rene ea daun atau tidak hadlir kemu- 
bina: Bei n suara di Madjelis Umum bersuara menolak” 
adalah: Brazilia, Canada, Chili, Tiongkok 
Nicaragua dan Panama. 

— — — Sedemikian 
bagi Belanda. jagal ika 8 

donesia dianggap: 

   

     

   

    

  

TA Ca 
menjebabkan satu kemenangan diplomatik 
us Irian Barat seperti sekarang ini, oleh     

       

      

       

bangsa Inc slanda melakukan pendjadjahan di Irian 
Barat. Dus, dengan n suara bagi Belanda di Madjelis Umum 
PBB itu, bangsa In akan sukar untuk tidak memandang PBB 
sebagai badan jg masih membenarkan adanja pendjadjahan. Setjara adil- 
nja, kalau ada ak jg : nang, harus ada fihak jg lain jg kalah. Bisa- kah kita” menelan kekal diplomatik dalam PBB? Kita harus bisa!    

     

         

  

         

Harus beladjar djud “perlu kalah mengatakan menang. Tetapi, 
kekatal ng mi itu djangan lantas menimbulkan putus asa! kalau kita tidak melupakan, bahwa salura, PBB ig kita tempuh itu emata2 untuk menundjukkan kepada dunia, bahwa 
bangsa Indoi tjukup pandai untuk memilih djalan damai. : 

Inja sekarang, djalan jg sudah kita pilih itu ternjata 
tidak menguntungkan perdjoangan kita kali ini. Ini tentu sadja akan mendjadi suatu peladjaran jg tidak akan terlupa, dan hendaknja tjukup diinsjafi oleh segenap anggauta PBB bahwa dalam perdjoangan bangsa Indonesia jg dgn djalan damai utk. menuntut kembali wilajah Irian Ba- 
rat itu tidak mendapat sokongan moril dari PBB. Andaikata djustru 
dengan keadaan jg demikian itu lantas timbul perkembangan jg lebih 
buruk, soalnja barus merupakan suatu pertanggungan djawab jg berat 
bagi anggauta2 PBB jg dalam pemungutan suara bersikap ,,menolak” 
resolusi jg Tunak itu. 
— — — — — Kita menuntut kembalinja Irian Barat, bukaniah Suatu 
tuntutan jg serakah. Melainkan sesuai dengan piagam penjerahan ke- 
daulatar Indonesia. Kita tjukup menginsjafi, bahwa sebelum resolusi 
itu dilakukan pemungutan suara, fihak Belanda telah berdaja-upaja 
memberi tafsiran? jg di-belat-belitkan, supaja dunia atau sidang umum 
PBB mau pertjaja bahwa pendjadjahan je dilakukannja atas Irian Ba- 
rat bukan suatu pendjadjahan. Tetapi, dunia akan mengetahui bahwa 
pada satu hari akan terbongkar djuga rahasia menghitam-putihkan taf- 
siran setjara belat-belit itu. Ini kita djelaskan, djustru sebagai memper- 
ingatkan kepada dunia, bahwa masalah Irian Barat bagi bangsa Indo- 
nesia adalah claim Nasional. Tiap2 putera Indonesia hanja mempunjai 
satu pendapat, bahwa Irian Barat harus kembali kedalam  wilajah 
Rep. Indonesia, zonder keketjualian dan zonder mempersoalkan, apa- 
kah ia itu berdiri pada pihak opposisi, atau. mendjadi anggauta partai 
pemerintah, ataupun tidak berpartai sekalipun. , 

  

   

— —. — — — Memang, Yengan ditolaknja resolusi dalam Madielis 
Umum PBB itu bisa menimbulkan pertanjaan: Dijalan damai jg kita 
akan tempuh tidak mendapat sokongan moril dari PBB. Apakah ini ber- 
arti PBB menempatkan kita agar perdjoangan menuntut Irian Barat itu 
kita lalui dengan menempuh djalan — selainnja djalan damai itu? Apa- 
kah dunia ini hanja mengenal dua istilah, jakni: damai dan Kekerasan 
belaka? Sehingga djika pilihan jg satu gagal harus memilih jg lain? 
Djangan dilupakan bahwa bangsa Indonesia diuga punja pengalaman 
betapa beratnja merebut kemerdekaan. Itulah sebabnja, met cf zonder 
PBB, atau betapapun besarnja kemenangan Belanda dalam usaha mem 
blokir resolusi India, kita akan melandjutkan tuntutan kembalinja Iri- 
an Barat. £ KA ' 

— — — — — Dimuka tadi sudah kita sebut2, bahwa kali ini kita me- 
ngalami kekalahan diplomasi. Barangkali memang benar, bahwa keka- 
lahan diplomasi itu akibat dari bermatjam2 faktor dari dalam negeri. 
Kekalahan pada forum internasional kali ini merupakan tamparan jz 
hebat sekali terhadap muka bangsa Indonesia. Kekalahan demikian ti 
dak usah terdjadi sekali lagi. Oleh sebab itu, alangkah baiknja djika se- 
sudah mengalami tamparan jg mahal sekali harganja ini, segenap pute- 
ra Indonesia kembali.dalam persatuan jg erat: melemparkan segala per- 

sselisihan2 dan menjampingkan segala persoalan? jg ketjil2. Kita bersatu 
kembali dalam satu barisan untuk menghadapi Belanda dalam soal 
Irian Barat. Kekalahan kita dalam PBB kali ini adalah satu udjian bagi 
kita dalam arti: bisa bersatu lagi apa tidak! 

— — Sekarang sudah datang saatnja bagi kita untuk menun- 
djukkan kepada dunia, bahwa sekalipun dalam - beberapa hal antara 
bangsa sendiri kita seringkali berselisih, tetapi dalam soal2 besar kita 
adalah satu. Kehendak demikian djika kita tudjukan kepada bangsa ki- 
ta, bukanlah suatu pengharapan jg sia-sia, sebab masih terincat benar 
dalam ingatan kita betapa hebatnja arus jg menggelombang dari persa- 
tuannja bangsa Indonesia itu. Darah putera2 Indonesia masih tjukup 
merah. ' PA 
— — — — — Para pemjmpin, tinggal tuan? jg ditunggu juntuk bersa- 
tu. Kemudian bawalah kita untuk kehormatan Nusa dan Bangsa!!!! 

  

Mengenangkan dlm. Monginsidi 

- — — — Tiap2 memperingati tanggal 11 Desember jang menge- 
nangkan kembali akan peristiwa 40.000 manusia jang dibunuh oleh ten- 
tara Belanda di Sulawesi, kita tidak dapat melupakan mendiang Wolter 
Monginsidi. Monginsidi adalah pemeluk agama Nasrani dan dia mem- 
buktikan dharma baktinja kepada Nusa dan Bangsa hingga wafatnja. 
Ini seorang diantara sekian banjak penganut Nasrani. Sehingga alangkah 
djanggalnja djika seorang ,,wakil” rakjat jang duduk diparlemen baru? 
ini in € “mengatakan bahwa golongan Nasrani tidak bisa 
lepaskan diri dari ikatan lama dengan Belanda, Padahal, walaupun jang 
berbitjara diparlemen itu mengatakar dirinja seorang pemimpin, dia 
menurut pengetahuan kita, belum memberikan pengorbanan jang ter- 
besar kepada Nusa dan Bangsa ! 

Monginsidi seorang jang mempunjai Iman teguh 
    

  

   
pada Tuhan. Ternjata 
hadapi hukuman tembak, 

   
   

     

Opie. Begini suratnja: ,,Saja kakakmu, tetap sebagai kakakmu hingga 
saatku terachir. Belum pernah saja memberi apa2 jang langsung kepada- 
mu, sebab s “djalan jang lain, jang lebih besar. Apa. jang 
bisa saja tin h | 'rochku sadja. Jaitu roch setia hingga terachir 
pada Tanah Air dan tidak mundur sekalipun menemui rintanga, apa- 
pun menudju tjita2 kebangsaan jang tetap”. Pada penutup suratnja dia 
menulis: ,,Perpisahan duniawi membawa manusia masuk kepertemuan 
jang kekal. Sekalipun begitu, gembiralah dalam hidup, sebab itupun 
adalah pemberian Tuhan Jang Maha Tertinggi didunia. Djangan takut2 

djalan bagi kamu sekalian, bagi engkau djuga adikku”. 
— — — — — Masih banjak surat2 Wolter Monginsidi. Baik jang di- 
tudjukan kepada keluarganja maupun orang tuania. Semua menundjuk- 
kan ketabahan hatinja dikala menghadapi maut. Baik surat2 Monginsidi 
maupun pesanan lain? pahlawan jang sudah mendahului kita, atjapkali 
mendjadi tjambuk pada kita jang ditinggalkan, tiambuk jang dibungkus 
dengan pertanjaan: apakah benar kita masih dalam lingkungan gerak 
seperti jang ditjita2kan oleh pahlawan2 jang sudah mendahului?” 

melihat waktu dimuka, sebab saja, kakakmu sudah turut membersihkan . 

Barat Ang: 
“pertemuan itu akan  merundingkan 

ai siasat hidup dwmai berdampingan de 

i Ada Nota Rusia 
Tetap (Akan Ratifisir 
Persetudjuan Paris 

Isudah mentiapai kata sepakat, bah 
wa dalam musim semi tahun depan 
hsrus ada konperensi 4. negara, jak 

Ini setelah persetudjuan Paris tentang 

ipersendjataan kembali Djsrman Ba 
. Frat diratifikasi. 5 

' Demikian kalingan diplomatik di 

    

   

  

   
   

            

   

  

geris dan Per , London. 
meratifikasi F 

Arrjuran dewan Kkonsul- 
tatif Eropah. 

Uni telah men ' Panitia urusan umum dewan kon- 
ru, demikian I ta sultatif Eropa di Strasbourg, dalam 
kan oleh kalanga pada itu, hari Djum'at telah meng- 
hui di London, andjurkan supaja diselidiki kemung- 
negeri 3 besar. ' kinan perundingan Timur-Barat agar 
Dulles, Anthon: - “pembitjaraan2 dapat dilaksanakan 
des-France, di . setelah ratifikasi persetudjuan2 Paris. 
dingkan nota me- Sebuah resolusi jang disetudini pa- 
reka bertemu mis nitia tadi hari Djum'at menjatakan 
jang akan « m ini harapan bahwa penukaran penda- 
adalah herke : dang pat tentang itu akan diteruskan 'sn- 
dewan NATO.. Tn paja perundingan2 jang sesungguh- 

nja dapat dimulai setelah ratifikasi 
Tetapi sementara itu, kalangan di persetudjuan2 Paris tanpa. mengham 

plomatik menerangkan. bahwa Dul hat pelaksanaan persetudjuan2 ini. 
les, Eden dan Mendes France dilam (Antara). 

   

  

    

AN Bata itulah ada idam-idaman semua machluk, di 
alam dunia, datanglah kepada Ni, TAN Purwodinatan Barat 11/46 
Semarang dengan djalan kebath'nan menolong segala keruwetan 
kesulitan dalam perdagangati, perusahaan, perdjodoan dan lain2-nja 
rintangan dalam hidupnja, — Terima tamu djam 8 — 2 siang, 
hari Minggu/Bes 

  
  

   

de
 

  

   

mendap t dukungan suara jg tjukup. Itu ter- 

ala La a memadjukan resolusinja, wakil negara | 

Nasionalis, Dominika, Israel, | 

9 

Luar Bias 
  

Tjabang2 
gara Dan Djawa A 

“Dari daerah2 telah diterima se 
djumlah pernjataan2 tertulis bah 

jakan mengirimkan utusannja, an 
tara lain dari Kalimatan, Nusa- 
“tenggara dan Djawa, sedang dim 
konperensi PIR seluruh Sulawesi 
jang diadakan di Makassar pada 
tanggal 6 Desember jang baru 

bang2 PIR diseluruh Sulawesi 
akan ena wakilnja ke- 
kongres PIR tersebut diatas. 

Pada dewasa ini di Djakarta 
sudah tiba utusan2 dari beberapa 
tjabang PIR di Sumatera, Malu- 
ku dan Kalimantan. ! 

Atjara jang terpenting dalam 
konggres PIR di Semarang “itu 
ialah pertanggungan djawab De- 
wan Partai PIR mengenai Mak- 
lumat Dewan Partai PIR tanggal 
22 Oktober 1954 jang sudah ter- 
kenal. V 

Oleh karena materi Maklumat 
tersebut dipandang sebagai lan- 
djutan dari putusan konggres ke- 
IV PR di Solo pada bulan Ok- 
tober 1954, maka untuk mendja- 
3a kedjernihan suasans — hanja 
kepada tjabang2 jang sudah ber- 
diri pada waktu konegres PIR 
Ji Solo itu akan diminta penda- 
satnja tentang Maklumat Dewan 
Partri PR tanggal 22 Oktober 
1954 dim konggres jang akan da 
ang di Semarang. 

—. 109 Tjabang setudju. 
Djumlah tiabang PIR pada wak- 

tu kongres di Solo adalah 178, se- 

dang sesudah kongres itu didirikan 

mana belum ada tjabang PIR. 
Patut diketahui bahwa Dewan 

Partai PIR telah mengadakan re- 

pendapat tjabang2nja mengenai mak 
lumat: Dewan Partai PIR tanggal 
22 Oktober 1954 tersebut, dengan 
hasil bahwa sampai sekarang dian- 
tara 1785 tjabang termaksud diatas 
sudah 109 tjabang menjatakan  de- 
ngan tertulis persetudjuannja  terha- 
dap Maklumat tadi, 8 tjabang me- 
njatakap netral sedang 2 tjabany mc 
nolak. Dalam djumlah2 itu belum 
terhitung tjabang2 jahg meniatakan 
pendapatnja dengan perantaraan su- 
rat-kabar, 

Berhubung Perdana Menteri 
Mr. Ali Sastroam djojo berhala- 
ngan datang karena menghadiri 
|kongres PNI di Bandung jg ke- 
betulan diadakan pada waktu jg 
sama dengan Kongres PIR di Se 
marang, maka Wakil Perdana 
Menteri Zanul Arifin akan me- 
wakili Pemerintah dalam resepsi   

ngan Sovjet Uni. Menurut kalangan 
ka Amerika, Inggeris dan Perant'is 

jang akan diadakan sebagai penu 
tup kongres. 

Rapat pleno Dewan Partai PIR 
pada tanggal 9 Oktober jang baru 
lalu djuga memutuskan “untuk 
membentuk suatu ,,Pan tia Irian” 
jang memasakkan bagi Dewan 
Partai PIR segala masalah jang 
dihadapi oleh negara dan bangsa 
Indonesia dalam memperdjoang- 
kan kembalinja Irian Barat keda- 
lam wilajah kekuasaan R.I. 

Pantia tersebut diketuai oleh 
Mr. J. Latuharhary, sedang seba- 
gai anggota2nja  ditundjuk Mr. 
Ch. Soplanit, Sutardjo Kartoha- 
dikusumo, Mr. Wongsonegoro 
dan T. Siregar. Demikian pengu- 
muman DP. PIR. (Antara). 

- 

MANnira 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 14 Des. 1954: 
Djam 06:10 Piano Tunggal: 06.40 

Irama Trio: 07.10 Gendiag2. Sura- 

baja, 13:15 Lagu2 Malaju: 13.30 
Suara Putrr Maluku: 14.10 Korsert 
Siang: 17.00 Orkes Puspa Kentjana: 

17.40 Ketjapi Modern: 18.00 Serba 
serbi AP: 18.15” Njanjian Duet: 

18.30 Hidangan O.K. Massa: 19.30 

|     

Indonesia  Menjanji:. 20.30 Orkes 
Haw Suara Istana, 22.15 Jrama 
Malaya, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 14 Des. 1954: 
Djam 06.10 . Urap sari, 07.10 

Urap sari. (landjutan), 13:10 Kon- 
sert Siang, 13.40 Tex Bonneke dgn. 
orkesnja: ' 13.50 Ping Astono, Su- 
djono: 14.15 Irama Maluku, 17.05 
Rajuan. Pemuda Pemudi: 17.30 
Ikutilah dongengannja Bu Mangku: 
17.45 Orchestra  Mascotte: 18.15 
Seni Karawitan: 19.30. Pilihan Pen- 
dengar, 20.30 Imbauan Malam: 

21.15 O.H. Penghibur Hati: 22.15 
Gema Malam: 23.00 Tutup. 

| Jogjakarta, 14 Des. 1954: 
|. Diam 06.10 Victor  Silvester, 
06.30 Hidangan “Sebelum  Keseko- 
lah: 07.10 Hidangan Orkes Empat 
Sekawan, 13.10 Hiburan Siang: 
13.45 Saju Merajuy 14.10 Untuk 
Penghantar Makan Siang: 14.30 
Instrumentalia, 17.00 Dongengan 
untuk kanak2: 17.15 Gending2 Do- 
lanan: 17.40 Rajuan Sore: “18.15 
Siaran untuk A.P., 19:40. Puspa 
Remadja: :20.15  Pianoforte solo: 
20.30 Violin Recital: 20.50 Rajuan 
Merdu: 21.15 Obrolan pak Besut: 
21.30 Ketoprak “ Mataram: 
Ketoprak . Mataram Uandjutan): 
24.00 Tutup. 

Djakarta, 14 Des. 1954: si 
« Diam 06.30 Empat Sekawan: 
13.00 Orkes Studio Surabaja: 14.10 
Orkes Horas: 17.00 Orkes Bandar 
Djakarta: 19.20 Orkes Studio Dja- 
kartas 20.40 Kesenian Minangubas- 
co: 21.00  Mendijelang Konggres | 
Pendidikan Nasional: 21.15 Pilihan ' 
Pendengar lagu2 Barat, 22.30 Tu- 
tup, 

  

a“PIR D 
Ma anna 

2! PIRS Kalimantan-Nusa 
kan Kirim Utusan— si 

109 Tjabang Pp IR Setudjui Maklumat | pare hari Kemis telah memeriksa 

MO BE BIE2A Opaben M1 
aa an 15 sam- 

“pai 19 Desember jang akan datang di Semarang, jang akan meru- Jakan kongresnja jang ke-V, Dewan Partai PIR telah mengadakan 

$ Ogag pleno di Di: 1: 1 Diponegoro 53, Djakarta, pada
 PN na 

ma am jang lalu, dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro. 2 

PIR mengumumkan, bahwa untuk kongres PIR tersebut telah di- 

kirimkan surat dan kawat undangan kepada semua Dewan Tjabang 
PIR, Dewan Daerah PIR, Konsul PIR, segenap anggota fraksi PIR dalam DPR-RI dan anggota Dewan Partai P an | 

wa tjabang2 PIR didaerah2 itu 

lalu telah d putuskan bahwa tja- 

lagi 7 tjabang baru ditempat2 di-! 

ferendum tertulis untuk mengetahui . 

BIN 

  

   

    

     
    

               
— 

n jusa Te 

o. Dewan Partai 

| Mema 

  

Pelbagai 
Kor 

2. 

    

   

| didakwa oleh buruhnja telah me- 

(hina bangsa Indonesia, jaitu jang 

Suharto Tukang |$ 

  

  

perkara disekitar penghinaan jang 
“dilakukan oleh seorang ig en 
'administratur Perkebunan Karet 
“Belalau (Lubuk Lingg 
|sma, dengan perkataannja terha- 
'dap bangsa Indonesia. Perkara 
ini adalah buntut dari affair 30: 
Apri 1954, antara administratur 

menimbulkan perkelahian dan tu- 
raut tjampurnja Polisi, J, Boersma 

eluarkan perkataan jang meng | 

berbunji: ,/Bangsa Indonesia, bila 
t uti terus-menerus seperti an- 
ing”. 

# : 
“Akibat hinaan ini telah terdjadi 
perkelahian antara buruh jang ber- 

'sangkutan dengan Boersma. 

“Terdakwa pada sidang Pengadilan 

   

  

  
     Teritorium Dirugikan 

5 PIHAK kedjaksaan Makassar 
ini sedang sibuk memeriksa per 

|kara Suharto jang didakwa telab 

torium antaranja TT. 1, TT. IV 
dan TT, VII untuk! kepentingan dirinja sendiri, 
“Dikota Makasar sadja sudah di- 
tahan 2 orang. Menurut pihak 

sadja ada di Djakarta dan Maka- 
sar. tetapi djuga ditempat2 lain, 
Terdakwa Suharto, jang ditahan 
sedjak| tahun 1953 menurut per- 
kiraan utk TT. VII sadja sudah 
merugikan uang negara ratusan 
ribu rupiah. 
Major Tit. Hasan kepada pers: 
(Antara). 

— Sampai Ratusan Ribu ykan seorang saksi, jaitu assistennja. 

.men - pe malsuar 1aisuan tanda- $ 38 : : 5 K3 Ah tan nga yan ag komando Terri- Pata” Mr. Oei Tjoe Tat dari Dja 

dan kawan2nja. | 

jang berwadjib kawan2nja bukan « 

Demikian Djaksa sradjaan Belanda di Palembang dan 

Ne eri menjangkal telah mengeluar- 
kan perkataan itu dengan mengadju- 

| Dari kalangan buruh ada 8 orang 
saksi. Empat orang diantaranja tes 
lah menjatakan  kesaksiannja jang 
memberatkan Boersma. Pembela ter 

karena belum sempat mem- 
peladiari persoalan ini dan meng- 
: ap perlu mengadakan pembitia- 
Aa terlebih dahulu dengan orang? 
'iang dikatakannja banjak mengeta- 
hui hal ini, meminta supaja sidang 
ditunda. | 

Sidang dibawah pimpinan Hakim 
BA Adam, ditunda sampai tanggal 
130 Desember jang akan datang. Per 
'kara ini telah mendapat perhatian 
“djuga “dari kalangan Komisariat Ke- 

“kalangan pimpinan Sarbupri Suma- 
tera” Selatan. (Antara). 
wu 

  

Akan Kerdjasama 

ICHIRO HATOYAMA,   pc 

oleh madjis rendah Djepang, me 
orang ”uitra-nasionalis” jang disi 

  

thur dari kehidupan pol tik, karena'ia menjokong regime Djepang 
jang lalu. Hatoyama didakwa “dengan 
menjokong imperial sme Djepang” 
lah menipu dan menjeret rakjat F 
ngan militer”. Hatoyama sekarang 

Harian ,,Washington 
“Star” sebelum Hatoyama dpilih 
menulis dalam induk karangan: 
nja,. bahwa. Hatoyama 
salah 
Liberal (partai bekas 
menteri Yoshida) dan bahwa 
sudah lama menegaskan 

  

pada hakekatnja sama 
pandangan Yoshida. 

Tokoh2 kabinet baru. 
Kalangan jang patut dipertjaja 

mengatakan di Tokyo, bahwa dja 
batan2 -tsb. dibawah ini telah di 
tetapkan dalam 'kabnet baru 
Djepang, kabinet Hatoyama: 
- Wakil Perdana menteri & Men 

teri Luar Negeri — Mamoru Shi 
gemitsu. Ialah jg menandatangani! 
penjerahan Djepang pada achir. 
Perang Duna II diatas geladak 
"kapal penempur' A.S. ,,Missouri”, 
sebagai menteri luar negeri Dje- 
pang. Sebagai pendjahat perang 
ta didjatuhi hukuman pendjara:7 
tahun, Setelah d bebaskan kem- 
bali, ia membentuk Partai ' Pro- 
gresif, jang achir2 ini dilebur 
djadi Partai Demokrasi Djepang 
jang dibentuk oleh Hatoyama. : 

Miki: seorang industrial s, men- 
dapat didikan pada sekolah tinggi 
di Amerka Serikat: 
rang Dunia II djadi 
parlemen urusan produksi perang. 

Menteri Negara & Direktur 
Dewan Perbintiangan Ekonomi 
— Tatsunosuke Takasaki — wak- 
tu Perang Dun'a II djadi indus- 
trialis. 

Shigem'tsu' tentang ko- 
existensi setjara damai. 

Mamoru Shigenitsu hari Djum'at 
pagi dalam tanja  djawab dengan 
UP menerangkan bahwa ia akan 

.bekerdja sama dengan negara2 be 
bas didunia, terutama dengan 'Ame 
rika Serikat”. , tai 

Tapi dalam ' pada itu, kata Shi- 
gemitsu, Djepang sanggup menje-   
lau mereka mau ' mempraktekkan 
politik ko-existensi (hidup berdam- 
pingan) setjara damai jg mereka de 
ngung2kan itu”. 

. Shigemitsu menjatakan bahwa jg 
dimaksudkan ' dengan 
setjara 

septabel bagi kedua belah ' pihak, 
tanpa merugikan ' hubungan2. azasi 
Djepang dengan negara2 bebas”. 

Ditegaskannja ' bahwa 
diutjapkan setjara prive, tapi. menu 
rut UP tidak dapat disangsikan lagi 
bahwa ia berbitjara untuk kabinet 
Djepang jg baru. : 

Untuk perdamaian & kec 
madjuan Asia T mur” 

Shigemitsu ' menerangkan bahwa 
prinsip pembimbing politik luar ne 
geri kabinet baru  Djepang ialah 
memberikan sumbangan bagi penju- ' 

dan kemadiuan | buran perdamaian 
di Asia Timur, sebagai kekuatap jg 
menstabilisasikannja. " 

Politik luar negeri Djepang stan, 
kukuhnja” didasarkan atas kerdia 
sama jg erat dengan negara? behas . 

“didunia. terutama dengan Ameri- 
ka Serikat”. Dengan diaian kerdra- 
sama inilah Djepang berharap da- 
pat melawan .kekuatan2 “ subversi 
ig sekarang membahajakan ketena- 

ngan daerah Asia jg sangat Juas 
itu”, 

Tentang Komunisme di 
Asia. at ' 

Mengenai Erova, Shigemitsu 

  “Te 

PM Hatoyama Seorang 
— »Ultra-Nasionalis« #5 
Wk. Pm. Shigemitsu Berdjandji Tetap 

pang jang hari Kemis telah dipilih seb 

Evening | 

adalah Y 
seorang penegak Partai! 

i perdana'j roba 
i seat dan oleh sebab itu ada 

pandangan politk Iuar Pe E 
dengan | 

kin Ih tekanan Komunis terha- 
dap Asia makin besar” Dalam 

(keadaan sematjam ini, kata Sh'- 
gemitsu, tugas pemerintah Dije- 

Menteri Keuangan — Naoto : 
Ichimada, Gupernur Bank of Ja- 
pan. 

“ Menteri Perburuhan — Takeo 

dimasa Pe-| 
penasehat |: 

suaikan hubungannja . dengan nega- 
ra2 tetangganja didaratan Asia, Ka In 

ko-existensi 
damai itu ialah. hubungan, 

ig didasarkan atas ,,siarat2 jg. ak- 

kata2 ini... 

: Dengan Amerika 

    

ut wartawan UP adalah se- 
tkan oleh Djenderal MacAr-, 

    

    
   
    
    

   

kata2 dan dengan perbuatan 
n ja adalah seorang jang ”te- 

g kedalam Jembah petuala 
a71 tahun. : : 

tulkan” bagi keuntu- 
a 2 Barat. Tetapi keada 

. Pa ta. “masih tetap sangat 
sudah berobah, mash sangat 

ini setjara berangsur- 

ngkinan besar bahwa ,.ma- 

  

     

PENGADILAN Negeri Palem | 

au), J. Boer-j 

  

h ngga tjara berpikir jan 

Sebaliknja Perdana Menteri me 
nerangkan, bahw, dari tindakan? 
pemerintah jang belum memuas- 
kan, maupun jang telah berdjalan 
baik, pemerintah menarik kesim- 
yag bhw kebidjaksanaannja ada 

lah lebih menguntungkan dari pa- 
da merugikan rakjat dan negara, 
sebabnja karena pemerintah telah 
mempunjai program jang djelas 
dan didjalankan setjara berentjana 
dan sistimatis dengan dibantu 
oleh pegawai2 jang ahli dan tja- 
kap. : 

Atas dasar apa jang telah didfalan 
kan pemerintah untuk melaksanakan 
programnja itu, maka pemerintah 
nempunjai hirapan besar, bahwa 'ha 
si12 dari kebidjaksanaann'a makin Ia 
ma makin banjak jang menguntung 
kan rakjat dan negara daripada js. 
merugikan, dan “apabila pihak oppo- 
sisi suka mendjalankan kewadjiban 
ya yang konstruktip — tidak lagi se 
berti sekarang ini dengan tjata jang 
deriruktip — maka jakinlah peme 

:rintah, bahwa programnja jang dulu 
telah mendapat  persetudjuan dari 
Parlemen, akan dapat dilaksanakan 
dengan se-bsik2nia, jang  achirnja 

tentu senantiasa menguntungkan rak 

iat dlan negara, demikian Perdana 
ME Eaa at 

Disamping keserangannja jang pan 
dfang leber, mengenai pelaksanaan 
programnia itu, Perdana Menteri pun 
menangkis alasan2 formeel dari pe 
ngusujy mosi tentang reshuffling kabi 
net. 

Reshuffle untuk perbaiki 
teamwork sudah lazim. 

Pendapat para pengusul mosi bah- 
wa reshuffle Kabinet ini adalah se- 
betulnja suatu pembentukan Kabinet 
baru dan oleh karenanja tidak bisa 
diterima, sebab pembentukan Kabi- 
net baru harus meliwati pembubar- 

an Kabinet lebih dahulu, adalah me- 
nurut P.M. bersandarkan anggapan 
jang salah. 

Terhadap anggapan ini P.M. me- 
negaskan sebagai berikut: dalam sis- 
tem parlementer seperti jang ber- 
laku dinegeri2 Eropa Barat, negara? 

Commonwealth dan djuga nsgara2 
lain di Asia termasuk 
reshuffle. sesuatu kabinet 
kali dilakukan dengan maksud 
tuk mengadakan teamwork jang 
bih baik, 
djalannja roda pemerintahan. 

Sifat reshuffle 

btann,a, melainkan bersifat baginja 
sukarela dan setelah diadakan per 
mufakatan dengan -menteri2 lain di 
bawah pimpinan Perdana Menteri jg. 
|da'am hajf ini menurut sistem parle 
imenter dinegara mana pun  djuga 
mempunjaj pengaruh besar, 

Sifat pengunduran diri seorang   
pang ialah berusaha 
negai 

| bersama2 
gara2 bebas lainnja untuk 

stabilan : sia. 

»Damai karena kuat.” 
Seterusnja Shigemitsu mengata 

kan bhw. ,.karena Djepang ingin 
isekali adanja perdamaian, maka 
/Diepang insjaf bahwa negeri ini 
membutuhkan alat pertahanan na 
sional.” Dan ini akan dibina se- 
demikian halnja hingga tidak 
melebhi kesanggupan  ekonomi- 

enja. 
Menurut Shigemitsu, sekarang 

sudah diakui setjara luas bahwa 
:Perdamaian " karena kekuatan” 
litu adalah ,,satu2-nja djalan utk. 
dapat lekas mengachiri perang 
dngan 

Dikatakannja pula bahwa ,,per 
damaian karena kekuatan” 'jni 
adalah djalan  tersingkat untuk 

idamp ngan. 

Djepang ingin beri bantu- 
an tehnis dsb. kepada Asia 

Shigemitsu ' mengatakan — bahwa 
'kemiskinan dinegeri2 Asia itu meru 
pakan -alat baik bagi . Komunisme 
untuk memasuki negeri2 Asia. Oleh 
sebab .itu-taraf, hidup bangsa2 Asia 
“harus dipertinggi. , | 

A
a
n
   

4 

bermanfaat dalam pekerdiaan reha- 
bilitasi, dengan dijalan. kerdja-sama 
setjara aktif dalam hal memberi- 
kan bantuan tehnik 'atau Jain2nja. 

| “ Mengenai perdagangan . dengan 
»tetangga2 DASpPNu) dikaraitan Asia”, 
Diepang tidak usah mengharap- 
kan banjak2 pada saat ini”, akan 
tapi Djepang dengan gembira 

akan menjambut kelonggaran? utk. |W 
memperlvas perdagangan jg pada 
waktu ini. volumenja 
itu dengan tetangga2 tsb. tadi, 

Pengachiran keadaan pe: 
00 rang & ko-existensi, 

| “Dalam pada itu Shigemitsu me 
ngemukakan satu sjarat: djangan- 
lah ini merugikan ikatan2 Dije- 
pang dengan ,,negara2 bebas.” 

Dikemukakannja bahwa  Dje- 

.imendjamin ,keamanan. dan ke- | 

“mentjapai kehidupan damai ber- | 

: Diniatakannja harapan supaja Die | 
'” pang boleh melakukan peranan jg 

sangat tipis 

menteri itu didalam sesuatu reshuffle 
lebih njata, kalau kita menegtahui 
bahwa dapat djuga ia mempertahan 
kan pendirianyja. apabila umpama 
na is diminta okeh fihak Menteri2 
lain utk mengundurkan diri tetapi mz 
nolaknja karena iu ia lebih suka 
melaksanakan pertanggungan-djawab 
nja sendiri terhadap dan dalam Par 
leren. 

Demikian Menteri2 Iskag Tiokro 
hadisnria dan M. Hanafiah keluar 

dari Kabinet aats kesukarelaan mere 
ka. 

: 

demikian menurut Perdana Menteri Ali 
..djur dan tidak mengandung didikan baik kepada rakjat. 

tersebut dgn buruhnja, sehingga |. 

  
| 

| 

di-ber aeni2 Tapa an dengan mengemukakan angka2 serta menolak usul mosi (dak 
Tea is ha Ditebaakan oleh Perdana Mw 1 
dakan2 pemerintah jang oleh mereka d'pandang lebih 
|dan negara, pihak pengusul tersebut hanja menguraikan hal2 jang 
negara sadja, dan sama sekali tidak memadjukan hal2 jang meng 

enteri, 
merugikan 

Kemposisi tetap pad, par- 
: (312 pemerintah. 

Tentang ikomposisi (susunan) kabi 
net semerndjak berdirinja dan setslah 
reshuffle, ini t€tap dalam tangan par 

tsi (kalau dalam “sistim 2 partai) 
atau parsai2 pemerintah (kalau 
lam koalisi) jang berhasil 
tuk kabinet. 

Diaai tidak benar kalau dikatekan, 

behwa didalam reshuffle itu parsai2 
opposisi harus tjampur tangan seba 

gaimana diinginkan oleh para. pengu 

su, mosi diantaranja Mr, Tambunan, 
Malahan kalau kita hendak bertier 

min kepada negeri In 
mempunjai tradi i paris 

Jang tertua didunia ini, maka Perda 

na Menteri tidak sadja hanja menen 
tukan portofolio mana jang ia harus 
isi, tetapi Perdana Mentzrj harus diu 

ga menentukan siapa jang harus du 
duk dalam kabinet. 

Konstitutionil, kabinet 
tidak perlu minta vo- 
tum kepertjajaan. 

Pendapat pengusul2 mosi bah- 
wa semestinja kabinet dalam 
reshuffle ini perlu minta kepertja- 
jaan dari DPR karena dulu DPR 
memberi yotum ,,memberi kesem- 
patan utk bekerdja” kepada ka- 
binet, dibantah oleh Perdana Men 
teri, bahwa, konstitusionil, lain 
dengan di Perantjis (Undang2 Da- 
sar pasal 45) atau di Italia (Un- 
dang2 Dasar pasay 94) umpama- 
nja, sesuatu kabinet disini tidak 
perlu meminta atau menunggu 
adanja sesuatu votum kepertjaja- 
an atau votum ,,memberi kesem- 

patan untuk bekerdja” seperti 
tersebut tadi. Dengan disumpah- 
nja scorang Menteri menurut Un- 
dang2 Dasar sementara RI pasal 
53 (sebelum memangku djabatan- 
rja Menteri2 mengangkat sum- 

$ 
ga 

   

   

pah), maka segera ja telah dapat 
(malahan berwadjib) mengerdja- 
kan tugasnja. (sesuai misalnja 
dengan Inggeris dan negeri Be- 
landa). 

Tentang sokongan PKI. 
Sendiata fihak opposisi jang. me- 

nurut PM. untuk mendiskreditkan 
Indonesia, | Kabinet ini didalam negeri, begitu 
baniak | diuga diluar negeri, joitu tentang 

UN- | sokongan fraksi P.K.I. di Parlemen 
1 1 | le- terhadap Kabinet, ditongkis dengan 

supaja lebih lantjar lagi keterangan, bahwa soLongan P.K.I. 
itu. didalam sedjarah parlementer 

itu tidak mengan kira sudah sering terdiadi jeitu pada 
dung sesuatu paksaan terhadap men Kabinet Sjahrir, Kahinet Amir Sja- teri (menteri2) jang melstakkan dja riffuddin, Kabinet Wilopo-Prawoto. 

Dari kelebihan suara jang didapat 
kabinet , dalam Parlemen,  terniata 
bahwa “andaikata suara fraksi P.K.I: 
jang berdjumlah 17 itu 
kan, maka kelebihan itu masih 
tetap tjukup untuk mendapat keme- 
nangan dalam Parlemen, demikian 
PM, jang menegaskan," bahwa ka- 
binet merasa dapat meneruskan me- 
laksanakan tugasnja, karena adanja 
pengertian jang baik dan rasa per- 
satuan jang terdapat dalam Partai2 
Pemerintah, dan setiara konstitusio- 
nil dalam Fraksi2 Pemerintah  da- 
lam Parlemen. 

Maka dapatnia hidup “langsung 
kabinet in concreto tergantugn pada 
sokongan suara terbanjak dalam Par 
lemen jang mengenai: 

a. program kabinet an sich dan 
b. #jara melaksanakan program 

kabinet itu. (Antara). 
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IDJEPARA 
: innguara 

DESA PERTJOBAAN UNTUK 
— LEERPLICHT 

Berhubung dengan dipilihnja Ka- 
:bupaten Djepara sebagai daerah per 
Itijobaan untuk keharusan beladjar 
(Icerplicht), maka menurut  keftera- 
ngan jg diperoleh, desa jg untuk 
:pertjobaan pertama dalam ' tahun 
1955/1966 jaitu desa-pertjobaan Pe 
tjangaan Kulon, Ketj. Petjangaan. 
Pada waktu jg achir2 ini didesa tsb. 
telah dilakukan persiapan? untuk 
maksud tadi. 
“RAPAT? DI MAJONG. 
Bertempat didesa Pelemkerep ba- 

ru2 ini, PNI ranting Majong telah 
mengadakan rapat  reorganisasi pc- 
ngurus ranting, jg berhasil. ketua Ia 
ma sdr. Watoro dipilih lagi. sebagai 
ketua “baru. . Bersamaan waktun'ia 
“dengan itu, didesa - Blimbingredjo, 
'Majong, diadakan rapat pembentu- 
kan BTI. Dalam "rapat ini dipilih 
sdr. Sukardi sebagai Sekretaris 
Imum dengan dibantu oleh bebera 

pa orang staf pengurus. 
  

» 

negara ini, akan tetapi soal pe- 
ngakuan — terhadap ' pemerintah 
(RRT “dan ko-existensi setjara 
damai dan dalam djangka waktu 
pandjang itu harus didahului oleh 
ipengachiran keadaan perang. 

| Kalau RRT ingin memulihkan 
'hubungan normal dng  Diepang,   pang mungkin dapat memperluas 

perdagangan  barternja dengan 
RRT, sebelum diadakan perdjan- 

kedua | djian perdamaian antara 

maka RRT harus mengachiri ke 
adaan perang, ..pihak sana jang 
harus ambil inisiatif,” kata Shige- 
m tsu. (Antara) 

  

C1 sucees AA ra, 
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(lekas kering | tidak luntur/ mblobor, 4 
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PERKARA PEMBUNUHAN 
GELAP TERBONGKAR. 

Polisi Temanggung kini telah 
berhasil membongkar  pembunu- 
han gelap jang terdjadi beberapa 
bulan jang lalu dimana dua Orang 
penduduk desa Maron Temang- | 
gung bernama Mohd. Ilizs mati 
terbunuh dan harta bendanja se- 
harga Rp. 6000.— dibawa lari. 
Polisi telah menangkap 8 orang 

l | Yantaranja Suparliman penduduk 
Djampiroso, Temanggung. Ia ms 
ngakui kesalahannia dan pada 
Suatu saat ia mentjoba bunuh diri 
dengan sendok makan. tetapi dii- 
wanja dapat tertolong oleh dok- 
ter. Latar belakang pembunuhan 
Itu perebutan lowongan kepala 
desa Sidoredio antara Supar! man 
dan Mohd. Ijas. (Antara) 

REMBANG 
ih 

  

ANAK KETJIL TERTEMBAK. : 
Seorang Guru - dari  Ketjamatan 

Gunem, Rembang, 'baru2 ini ketika ' 
tembakannja memburu babi. hutan, 

telah mengenai seorang anak ketjil 
hingga korban meninggal 
itu djuga. Menurut keterangan, sen 
djata untuk memburu itu jalah sen- 
djata api ig dipindjam dari seorang 
jg berhak memegangnja. Berhubung 
dengan peristiwa tsb. maka sendja 
ta tadi telah disita oleh jg berwa- 
djib. Untuk pengusutan lebih djauh, 

| Guru tadi dan orang jg memindjam 

sementara kan sendjatanja untuk 
kini ditahan, 

  

HARGA EMAS. 
Semarang, 11 Desember '54: 
24 karat: djual ...... Rp. 51,50 

belah ai Rp. 50,— 
22. karat: djual |..... Rp. 46,50 

beli aah Pp. 46.— 
Djakarta, 10 Desember ?54: 
24 karat tiap gr. ...... Rp. 51,25 
24 kutai tap gr... Rp. 50,75 
Surabaja, 10 Desember '54 

Tidak ditrima tjatatan harga, 
Metan, 10 Desember 1952, 
24 karat aip gr. djual Rp, 46,— 
22 karat tiap gr. djual Rp. 45,75 
20 karat tiap gr. djual Rp. 44,50 
Singapore, 10 Desember '54: 

Tidak ditrima tjatatan harga, 
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jum'at malam jang dihadiri 

memben 

dipotcne- | 

seketika 
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Oposisi Berat Sebelah 
Hanja Mengemukakan Jg Buruk2 Sadja — Hasil Jg Baik 
(Dari Pemerintah Tidak Disebut2 — Pemerintah Tolak Usul 

... Mosi Tak Pertjaja Jusuf Wibisono Cs. 
DIDEPAN SIDANG PARLEMEN pleno terbuka D 

Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dalam pidatonj 
gambaran tentang kemadjuan2 jang ditjapai oleh pemerintah dala 

140 anggota, 
ja iang 212 diam lamanja memberikan 

m melaksanakan - prograninja 
€ pertjaja Mr. bahwa pendapat pengusul mosi terhadap tin- 

daripada mengutungkan  rakjat 
dipandang merugikan rakjat dan 

IN erngtan rakjat dan negara, se- 
“ad ah berat sebelah, tidak dju- 

  

Tugas Kabinet! 
Hatoyama - 

Pertama2 Bubarkan" 
Parlemen Dan Adakan 

Pemilihan Baru 
SEMUA SURATKABAR di 

Djepang hari Djum'at pagi menu- 
lis bahwa tugas satu2nja pemerin 
tah Hatoyama jg baru itu ialah 
membubarkan parlemen dan me- 
njelenggarakan pemilihan baru. 
Harjan2 itu mufakat dim tindjau- 
annja bhw pemerintah Hatoyama 
itu tidak mempunjai waktu mau 
pun otorifet utk mengerdjakan 
lain lagi daripada melandjutkan 
politik kabinet Yoshida. Sekalipun 
demikian Perd, Mentri Hatoyama 
dan Wakil Perdana Menteri Shi- 
gemitsu terus memakai sembojan 
nja jakni menindjau kembali hu- 
bungannja dgn negeri2 demokrasi 
rakjat dan URSS dengan maksud 
utk menarik para pemilih. 

Perdana Menteri Hatoyama me- 

nerangkan hari Djum'at suatu 
perdjandjian dagang dengan RRT 
adalah perlu akan tetapi karena 
kampanje komunis itu tidak bu- 
kan dan tidak lain daripada suatu 
alat propaganda maka kami ha- 
rus mentjegah melemparkan diri 
kami dalam tangan komunis”. 
Adalah sangat perlu, kata Hatoya- 
ma, dan sangat mendesak untuk 
memberitahukan kepada rakiat 
Dienang tentang keadaan penghi- 
duvan jane njsta dan benar2 di- 
neveri2 demokrasi rakiat dan 
URSS sebelumnia mengambil tin- 
dakan2 jang njata dalam hal men- 
dekati negeri2 itu. 

|- Diepang harus memperkemhane 
Ihubungan dagangnia dengan negara? 
blok Soviet, demikian hari Dirret 
ditegaskan oleh perdana menteri ba- 
ru Djepang, Ichira Hatovama, setr- 

lah mencetnai sidang kabinet jang 
perama kalinja. 

Tegjang kekuatiran Amerika Se- 
rikat terhadap diperluasnja  perhu- 

bungan Djepang dengan RRT dan 
Sovjet Uni,  Hatoyama selandjutnja 

menjatakan bahwa Amerika akan 
dapat memaklumi keadaan setelah 

nanti Djepang mendjelaskan politik- 
Ka (Antara-AFP). 
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| SEORANG atlit jang berumur 
lebih dari 60 tahun tapi masih 
sanggup memegang rekor dalam 
perlombaan lari untuk usia itu 
adalah Alexander K'ng (61 tahun) 

.bekas djago marathon dari Aber- 
|deen (Skotlandia), demikian 
| World Sports”. Karena tahun jg 
“lalu, ia dapat mentjapai prestasi 
jang baik untuk lari 1 mil dng. 
mentjatat waktu 5 menit 42 de- 
tik, maka kemudian ia berlatih 

setengah juntuk perlombaan lari 

  

| MAKASAR KALAH. 
| Pertandingan sepakbola ig ber- 
langsung di Malang antara Persiba- 
ia lawan P.S.M. “ (Mekasar) pada 
Saptu sore jbl. telah berachir dgn. 
angka 2—1 untuk Persibaja (Sura- 
baja). Pada Minggu sore pertandi- 
ngan antara P.S.M. (Makasar) 
Persema (Malang) berachir dengan 
angka 2-2, 

  

RAPAT RAKSASA DAN 
DEMONSTRASI 

Minggu 'sore 'ikemarin di' Sema- 
teng telah dilangsungkan rapat rak 

untuk memperkuat tuntutan ds 
Indonesia dalam PBB dalam 

"nd eemdkan. kembalinja Irian 
Rarat kewilajah R.I. Rapat raksasa 
tsb. Ibertempat disebelah Selatan Sta 
Yon dan dikundjungi oleh Lk. 50 
riby Orang. Sesudah “ diangsungkan 
rapat reksasa jang “dimuai diam 
16.00 hingga djam 18.00 kemudian 
Siadakan “demonstrasi jang diikuti 
oleh Ik. 79 barisan2 organisasi par 
tai2 dan lain2. Berhubung kekurang 
an tempat, maka verslag selengkap 
nja akan kita susulkan. 

MALAM PERKENALAN 
»GIAT”, 

Sekolah Menengah Islam. Giat” 
Semarang pada besok tgl. 13 De- 
sember akan mengadakan Hari Per- 
kenalan. Atjaranja al. akan diper- 
tundjukkan  tonil dengan tjeritera 
Sebatang Kara” dan tari?an jang 
diselenggarakan oleh para peladjar 
sendiri. Sekolah tsb didirikan oleh 
Organisasi Kepanduan SIAP tjb. Se- 
marang. 
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GURU MAIN SIKUT, 
Dari Kudus dikabarkay bahwa se 

Orang guru dari Sekolah Menengah 
partikelir disana S, telah ditahan 
sebagai akibat pengaduan seorang 
biduan, ig menjataka, — bahwa. se: 
buah radionja telah digelapkan. Se- 
belum ini S. mempunjai hubungan 
rapat dengan biduan tadi. Oleh pc 

dagang buku. day rumehtongga ke: 
pada ig berwadjib S. djuga  diadu- 
kan karena membeli barang2nja 
itu tetap tidak hendak akan mem- 
bajar. (Antara). 
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Baru2 ini goodwill-missie dari Angkatan Udara India telah mengadakan 
. kundjungan kepada presiden Soekarno untuk mempersembahkan kepeda 

presiden sebuah gambar jang besar dari puntjak Mount Evzrest. 
na ta : : Sak ki AN 

Tentara Vietnam Slt 

Bentrokan2 Dan Korupsi Membawa Viet- 
nam Slt. Ke Keruntubannja —Dollar 

Amerika Tak Dap t Menolong 
9 BATALJON TENTARA V'etnam Selatan - hari Djum'at 

berusaha untuk menindas pasukan2 bersendjata sekte Hoa Hao jg 
selama 3 bulan jang terachir ini terus-menerus berbentrokan dgn 
satuan2 lokal dari sekte Caodai. Kedua sekte ini berusaha untuk menduduki daerah2 jang baru sadja ditinggalkan oleh pasukar 
Tentara Rakiat Vietnam (Vietminh). Operasi tentara teratur Viet- nam Selatan itu dilakukan didaerah ,/Tudjuh: Pagoda” jang baru2 

ini ditinggalkan oleh TRV setelah persetudjuan Djenewa. 

  

  

      

    

(3 
Keputusan tentara teratur itu di- hal jang tak dapat dihindarkan: pa- 

ambil setelah satuan? Hoa Hao men' ra pembesar Taka pebgnthag, D3. djelang achir bulan Nopember me- kilat supaja mendapat bagiannja. 
nawan, menganiaja dan membunuh Dan sebagaimana halnja di Tiong 
beberapa anggota patroli jang ber- kok, kata Guillain, orang2 Amerika tugas didaerah itu dengan mengen- hingga sekarang tak Pe 
darai jeep, jaitu didaerah sebelah untungan apa? sebagai waktu itu de 
Barat dari delta Cochinchina, dekat ngan Tsjang Kai-shek: djutaan dollar 
Longxuyen, kira2 110 mil sebelah diberikan kepada itu untuk mengkon 
Barat Saigon. : ' solidasi kamp anti-komunis, akan te 

Ketika satuan? : tentara teratur tapi karSha negaranja tidak merde Vietnam Selatan dikirimkan ke dae- NN ana uang in langsing menu 
rah ,,Tudjuh Pagoda” tadi dalam du kesatu orang2 Vietnam  Djika awal bulan ini, pasukan? Hoa Hao orang mengingat peda Tiongkok, melakukan pembalasan « engan me- orang dengan mudah dapat-memba lepaskan tembakan2 mortir pada janekan hasil2nja, kata “Guillain. Longxuyen pada tgl. 7 Desember jbl. 
dengan mengakibatkan 3 orang Ser-. an umum jad. Guillain mengatakan, dadu Perantjis mendapat luka2 dan bahwa desa? Vietnam Selatran besok 
dua orang preman tewas. Tentara tentu akan memilih RDV, mengingat 

   

teratur lalu berusaha untuk menge- "bahwa meskipun terdanvat garis de | 
pung satuan? Hoa Hao itu akan te- merkasi pada garis melintang 17” ba tapi mereka ini berhasil untuk me- gi pasukan? bersendiata. satu?n/a ps . larikan diri. : .. Imerintahan jang effektif jang beker 

Keruntuhan . Vietnam “Sit. ' dia didesa2 ada'ah pemerinta h RDV. 
tak dapat d'tjegah. Demikian Robert Guillain dari Bertalian dengan situasi di Vist Ha Monde”, (Antara). CS ram Selatan itu, wartawan istimewa Ka 

harian Perantjis jang berpengsruh ! 
-Le Monde” menulis behwa . | 

Ag 

Pemerinta- 
jang baru sadja menind: 
4 bulan sesudah beadatka. wing Menurut Idee Prof. kesdean di Indotjina mendiadi sa Einstein ngat kritik. Orang tak melihat ke PA 
mungkinan untuk merjazangi terdia 
“inja keruntuhan setjatra pasti. Seva 

    

nam Selatan tak akan mampu untuk 
sembuh kemba'i dan kini berada da 
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li-galania menundjukkan bahwa R. Sola K3 na ai Mn Dan LO Ga BATAL Sha, mg tepadak 
“ 5 E da Ea in, mah ati ons 3 t 

a menjambung bahwa ada penda an Tha daa Keran Te 
pat umum, disanz tidak paclu di Mn” “Ns aa gai 
tunggu s: i bulan Djuli 195 nakah kejakinan2 sardjan, ulung tunggu sampai bulan Djuli 1956 — ai mesen mena 3 
faitu ' waktu diadakan pemi'ihan NE Pan Jang | 
umim menurut ketentuan2 Konpe baik. 
rensi Djenewa — untuk melihat ben 
cera RI berkibar di Saigon seba 
gaimana kini telah berkib:r di Ha 
noi. 

resp. Konsttusi jang baik ialah 
— menurut pendapat saja — jg 
memberikan kepada warganegara 

       
  

Ai ini   
| 2 

| ap : f $ 

| N:V. Toko Obat 

| Distributors : 

Harmsen Verwe   
| Mangenai bajangan hasil2 pemilih - 

Djawab Einstein : ,,Pemerintah | 

Vietnam Tsiang Kai-Shek. 
Lebih djauh Robert Guillain me- 

nulis bahwa Vietnam Selatan seka- 
rang bukanlah Korea Selatan, akan 
tetapi adalah Tiongkok Tsjang Kdi- 
shek sebelum mengungsi ke Taiwan. | 
Persamaan2nja menjolok sekali dan | 
mulai dengan korrupsi jang umum. 
Di Vietnam Selatan terdapat ' garis 
perbatasan jang sama antara rakjat 
dan para pe besar: rakjat, jang me- | 
nunggu kedatangan RDV dan jang 
menganggap kedatangan ini sehagai 

aja djumlah maximum kebebasan 
dan hak2 politik jang selajaknja 
bagi kepentingannja. Sebaliknja, 
negara harus memberikan kepada 
warganegaranja keamanan perse- 
orangan dan keamanan ekonomi 
sampai tingkat jang tertentu. Ke-| 
amanan ini memerlukan adanja 
suatu kompromi antara kedua ma 
tjam kebutuhan ini, jang harus di 
dapatkhn sesuai dengan keadaan- 
nja. Wassalam Albert Einstein”. 

- (Antara—UP) 

  nnna 

Sunarjo: Mudah'an Djepang 
Tinggalkan Politik ' Model 

»Asia Untuk Bangsa Asia" 
MENTERI Luar Negeri Mr. Suna jang telah dialami oleh bangsa? di 

rio atas pertahjaan para wartawan Asia sebagai akibat tita2 Djepang 
tentang pendapatnja mengenai per sedemikian dalam perang dunia jl. 
gantian kabine: Yoshida oleh Ichiro itu. 

Hetoyama ci D/epang menerangkan, Apabila kedua harapan jang dike 
bahwa Indonesia selalu mempunjai | mukakan diatas terwudjud dan Die 
harapan, bahwa Djepang dapat me pang dapat mengerti situasi di Asia, 
ngerti situasi di Asia umumnja dan chususnja di Asia Tenggara, maka su 
chususnja di Asia Tenggara dimana dah pasti hubungan antara Indone 
terletak kepentingan Indonesia. |sia dem Djspang akan senantiasa da 
Menteri Sunario selandjutnja kata lam keadaan jang baik, demikian 

, CET (Menteri Sunario jang achirnja mene 
kan, bahwa selama sesuatu pemerin- rangkan, bahwa untuk selandjutnja 
tahan di Diepang berpegang pada pe lebih baik kita bersikap wait and 
ngertian ini, maka hubungan Indone see. (Antara). 
sia dengan Djepang akan - selalu 
baik. 

Labinet Hatoyama itu, Menteri Su 
nario antara lain menjatakan, bahwa | 

harapan jang terpenting bagi Indonz | 
sia adelah segera dapat diusahakan 

NINGGALKAN GELANG- 
GANG ATLETIK. 

Dr. Roger Bannister atlit Inggris 

Mengenai 5 pasal dari program D.R. ROGER BANISTER ME-| 

nja penjelesaian soal penggantian ke 
rugian perang dan selandjutn'a hara 

pa agar politik Djepang jang dinama 
kan ,tjita2 Asia untuk bangsa Asia” 

jang kenamaan, atlit jang pertama2 
mentjapai waktu dibawah 4 menit 
untukcdjarak 1 mil, dan djuara Ero 
pa lari djarak 1.500 meter telah me 

Cimasa perang dunia jl. nggab2 di ngumumkan Kemis malam, bahwa 
tinggalkan. Harapan ini didasarkon ia akan meninggalkan gelanggang 
pada pengalaman-pengaliaman pahit atlitik, demikian AFP. 

DITJARI: 
PEMBORONG' BUAT PEMASUKAN BAHAN MAKANAN 
DAN LAIN' DALAM TRIBULAN KE-I TAHUN 1955 UNTUK: 

IL. Rumah Sakit Djiwa ,,Mangundjajan” Surakarta, 
II. Koloni Orang Sakit Dj'wa ,,Wedi” di Danguran, Ketjamatan 

Kebonarum — Klaten, 

Surat2 penawaran buat sub 1 dan If harus dipisahkan dan 
dikirim dalam sampul jang tertutup dan di-lak kepada Pemimp n 
Rumah Sakit Djiwa ,,Mangundjajan” selambat-lambatnja pada tg. 
27 Desember 1954 djam 11.00 pagi dengan diberi tanda: 

»SURAT PENAWARAN". 
Para peminat dapat minta keterangan dan blanco surat pena- 

waran pada tiap2 hari kerdja dari djdm 9.00 — 11.00 pagi di 
Kantor Rumah Sak:t Djiwa ,,/Mangundjajan”. 

Pemimpin Rumah Sakit Djiwa ”Mangundjajan” 
1 R. M. SOEDJARWADI. 

  

  

Inum anggur ini buat 
djaga kandungan dja- 

(keruron) menamba. 
ken kekuatan bagi 
ibunja dan djau dari 
senjakit kepala ma: 
bok, sakit berak, ping- P 
gang sakit d.l.I. minum 

YG bisa menangken obat 
4| antay 5 tiap (bungkus) es 

Anggur obat ini musti $ 
diminum sampe tjukup n 

E# bulannja. | 

AN NA LB OTR yo 
DJAKARTA-KOTA 

| Ojuga dapat bali diantero Toko2 di INDONESIA 
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anggur 1 botol | 

TAY AN HOO 

——enwng 

y Danlop N. V.         
  

didjual d' muka umum dengan 

satu mobi! truck merk FORD, tahun 1949, 

| Dunlop Rubber Co (Indonesia) Ltd. 
| | LELANG UMUM . “ The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Barat 

j 

Pada hari Kemis, tanggal 16 Desember 1954, djam 10 pagi, 
bertempat didjalan Pesatean dalam Kota Pekalongan, akan 

22 Djakarta, offers all assistance and technical aid free of char 
ge to National Importers to enable them to import Dunlop- pro- 
| ducts direct from Dunlop factories throughout the world. 

pembajaran kontan:     
  

|. Radja Obat Bitam Rambut   
  

  

  

nomor mesin : 9 G. 12103F 

nomor rargka: 9 G. 12103F 3 10075 Garansi Tidak Luntur ! 
| nomor polisi :  G. 1262 F£ 

bahan pembakar: bensin. Io ega King of Hairdye 
dengan 2 bidji ban muka dan 4 bidji ban belakang, 3 O RAMBUT PUTIH : oo MENDJADI dalam keadaan baik d 4 Sena : HITAM 

selesai dikerdjakan, maka penu 

perpandjang sampai 

DEWAN 

(   
VITANOL-PILL.: Badan lembek, 
d.ngin, tulang2 sakit, tangg. lekas 
tulung Rp. 20— Extra keras 
Rp. 60.— RIGASTAPILL.: Un- 
(tuk laki2 Rp. 20.— Extra keras 
'Rp. 75.— DARSALINPILL.: Bi- 
kin istri sehat Rp. 20.— RINALS 
(PILL.: Bikin hantjur batu dalam 
'djalanan kentjing ' Rp. 20.— 3 
Rp. 57.-— RENAPILL.: Datang 
bulan tidak beres Rp. 58.— VO- 
CANOLPILL.: Batuk kering, pa- 
nas, sesek, darah, TBC., tangg. 
'lekas baik Rp. 20.— 3 Rp 57.— 
Porio Rp. 3.— Prijse. gratis. 
THIO GIOK GIEM 
Gg. Tengah 22 — Semarang 

Agent: Semg. Plampitan 22 
Toko Miami, Pasar Djohar 
Udjung Barat. 
Djocja: Djl. Ngupasan 50 A 
Solo: Tjojudan 70 A. 

Lelaki Lelah 
dan kurang tenaga tidak bisa 
madju. 5 

Minumlah 

Djamu Kuat 

Pendjualan Jelang guna mentjukupi Surat Paksa tertanggal 
27 Agustus 1952 No. 1081/Pkl. '52. 

Si Jang minta Jelang: Kepala Inspeksi Keuangan Semarang. 
Jang dilelang barangnja: Tjoa Seng Kie, Keplekan No. 137 

Pekalongan. 

Pan'tera-pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, 

KABOEL KOESOEMODIWIRJO 

— PENGUMUMAN 
Berhubung djembatan ,,TANGGUL” Matesih belum 

achir bulan Februari - 1955 

KABUPATEN KARANGANJAR 

    

  

  

an berdjalan. | 

S
h
 Be 

Daftar terbikin oleh Daftar 

IL. G.M. SCEYK SAHIB, Keb. Diati 114 Bandung 
— Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 

AAA, 3 gr. Rp. 20,— 5 gr. Rp. 30,— 10 gr. Rp. 50,— 
AA :. 5 cc. Rp. 12,50 10 cc. Rp. 20,— 

SEMUA AGEN TETAP HARGA SAMA. 

— MENJEMBUHKAN 
. Hanya lh PILEK 
segas? dalam semalam 

Untuk meringankan pilek anak 
Njonja gosoklah dada, leher dan 
punggungnja dengan salep nikmat 
ini bila mau tidur Perbuatan ini 
yertama : memanasi dada setjara 
tapal-panas, sedangkan jang ke- 
Cas uadpnja membuka hidung 
Cin meringankan batuk. Dua-tja- 
"i-bekerdjanja ini terdjadi sewaktu 
taak Njonja tidur. Sering benar 
pagi2 pilek itu telah hilang. 

yicrs 2 

  

  

    

    

tupan djembatan tersebut di- 

PEMERINTAH DAERAH   
       
  

  

Ketua, 
VapoRus NY H8 & A.n. Sekretaris “Gosokkanlah $i : : TE AA ttd. 2 ihsan ma 

Sudarni Soeprodjo) 2-HP/VS -304W. 

    
Kesehatan badan lebih berharga dari pada Harta 

Maka dari itu boleh selalu minum aka 
Li ANGGUR KUAT KOLESOM jang istimewa TJAP LONTJENG 

Terbikin oleh pabrik anggur Jan Nen Djakarta. kota jang sudah ' termashur seluruh Indonesia dari kamandjurannja dan kakuatannja telah terbukti mendjadikan kuat sehat. dan timbul tjahaja tetap muda ini anggur terbikin dengan obat2 akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jang no. 1. 

: Anggur Kuat 
MUSTADJAB UNTUK MEMULIHKATI 
TENAGA BAR'J DAN MENAMBAH 
SEMANGAT CEKERDIA . 

| Anggu' Btanak 
MEMBERSIHKAN DAN MENAM- 
BAH DARAH SETELAH BERANAK. 

| SANGAT MANDJUR UNTUK SEGA- 
(BIS LA BATUK PILEK ATAU TENGGO- f3 ROKAN KERING, 

      

  

    

   

    

ae 

/ 

  sebelamnja berangkat tidur, nanti 
esoknja Tuan akan berasa lebih 
segar, kuat dan gembira. | 

| 

   
LN anal 

MU 
DJL. DEMAK 129 TILP. 6tt 

ANN Ken 

Toko Pedamaran 90, Telp, 900, 
Semarang 

dan agen-agen diseluruh tempat,       

  

: ? » : 

|. MINJAK"JANG SEMPURNA UN- 
TUK SEGALA PENJAKIT LUAR' 
DAN DALAM.   D

i
a
n
a
 

im
 

    
LONTJENG BISA. DAPAT, O/BELI 
DI TOKOSDISELURUH Ma ah 

PABRIK ANGGUR TJAP LON TJENG 

| Merk : J A N N Ek N Pinangsia 1 no, 39 tel. 013 Djakarta kota, 
aan SG TARAN 

  
      

Daci pada Harta Bendamu 

| angan KP mei Bnggut Kelerm Nol 

“Getas Mas     

  

    

      

      

se DAK BAHAGIA.. 
AN "AKAN 

Ke ( 
cart 
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1 2, ,    

   
Ea NADAILAK jeng 

hunjizasirasan 4, 

Ang remPil 

Be 2g 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN:- 
NJA DITANGGUNG 10090. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAI 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA: 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
sJING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” 
t MATJAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita — 

Hamil dan Branak 

Harga: 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

Botol Ketjil Rp. 7.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

Gn NS SELURUH INDONESIA. 

TERDIRI DARI 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP, No. 1472. 
KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 

TELP.1881 
SEMARANG. 

        

Minjak ,,Obat Ban Leng” ,,Obat Ban 
Leng Tjeng” dan ,, Balsem Ban Leng”     Obat am al Minjak Obat 

BAN LENG » BAN LENG 
TJENG c Bungkusan pa- 

Bungkusan pa- : 
kai tinta merah. " Tn, Tah         

  

  TEE —ar me ana 

Semua dapat dimmum Untuk rne- 
njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Ten:gorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul, 
Gatal", Kena Api, - Digigit Nja- 
muk, Kutu Busux, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM 'atau LUAR 
Jengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
ah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit ita 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
sudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti 'PADUKA  RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
lah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
“im adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian tet- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
IJENG. 

,Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
Jan ,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
Jan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Leng, Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim 
»ebas. 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No, 22 — Telp. . No. 2207 — Surabaja 
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PRIKSA MATA VRIJ, DJUGA TERIMA RESEP DOKTER! 
Sen 

  

Tanggal 10 Desember '54 —- 14 Des. 1954 
#KTLLER AP" 
KERA PEMBUNUH” 
(ERA SILUMAN”" 
ERA GADUNGAN” Te 

dengan pena 

Jobnny ..T A RZ A N” 
Weissmuller 
(untuk 43. th. keatas) 
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Kesehatan Lebih Berharga .. 

ljap,,Gelas Mas" : 

  
           



      

  

  

   

   
  

  

  

        

   

     

   
    

    

  

  

    

  

  

   

   
   

        
  

  

   

  

    
    

    

   

  

  

  

SEMUA PEGAWAI NEGRI DI 
KOTTA SEMARANG BISA BE- 
LI DENGAN CREDIT 1 BU- 
LAN SEGALA ABRAG-GEDO- 
BRAG INI kepada: 

Firma USAHA - BERSAMA 
Dji. Mataram 396, Semarang 

M.S. RAHAT 
: TABIB. 
Seteran 109 — Semarang 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudjian. 
Specialis untuk Wasir (Aambeien) 
ASTHMA, KEPUTIHAN, :IM- 
POTENTIE dan lain-2 penjakit. 
ZONDER OPERATIE. 
Djam bitjara: 9 — 12 pagi 

. 5 —7 sore 

  

  
Harga Rp. 0.50 

an mna Buka Prabesjk 
Dokter H. 

Tk 

  

Bin Heyder 
— Chirurg 

i (operasi di Rumah sakit St. Elisabeth dan Tionghoa Ie Wan) 
” Djam Bitjara: di Bodjong No. 122 — djam 5 — 6 sore. 

# Rumah di: . 7 
£ Dji. BERGOTA (Kintelan) No. 73 — Tilp. Sm. 1297. 

   

    

    

Lelang Besar—Besaran 
Drum-drum kosong dan besi tua rangka2 auto/truk milik P.U.D.T. 
Prov: Djawa Tengah di Surakarta. 

Partai ke 1. 
21 i . | 
3. 500 bidji drum kosong bekas asphalt dingin 155 kg 
4. 300: idem kessad ii panas 155 kg 
5. 200 idem —id te panas 155 kg 
6. £ H2 ton besi tua diantara 10 ton dari rangka 

4 auto/truk dan 12 ton besi tua. 

Partai ke 1 s/d'3 tersimpan digudang P.U.D.T. Djl. Djebres Solo. 
ke 4 berada di Gudang P.U.D.T. Bojolali, dan ke 5 berada digudang 
P.U.D.T. Kartosuro dan Partai ke 6 di Gudang P.U.D.T. Alun- 
Alun Utara (kandang matjan)-Solo. 
Surat penawaran dengan sampul tertutup, dialamatkan kepada Pe- 
kerdjaan Umum Djawa Tengah Daerah Surakarta Djl. Kartisono 34 
Solo. Segala keterangan dapat diminta kepada Sdr. R. Soedarno, 
Kepala Perbengkelan P.U.D.T. Dil. Hasanudin 34 Solo. 
Barang dapat dilihat pada hari djam bekerdja 8 s/d 13. 
Pembukaan Couverts tgl, 22-12-1954 djam 10 pagi oleh Sdr. Kepa- 

| Ja Kantor Lelang Negeri. Para penawar harus hadlir. 3 
—«  Djika penawaran ini tidak mentjapai limitnja, maka pendjualan 

akan diubah mendjadi t: 

  

         
adi tawar menawar (bij opbod). 

PERHATIAN : Dengan adanja iklan ini, maka pengumuman Sdr. : 
1 on Mn PEN, Daerah Surakarta jang dimuat 

000 dalam harian Suara Merdeka tel. 19-11-1954 diba- 
taikan, Para penawar jang telah memadjukan surat 
penawaran, harus memperbaharui surat penawar- 

  

  

  

  

  

AA ja, $ 3 
ma Lands Vendu Commissionair Djawa Tengah 

HARDJOPRAWIRO. 

Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kelema- 
han Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berdebar-debar, 
Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas 
Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hi- 

lang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi ku- 
rang d.LI. Sekali fjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain 
dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— : 

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

| £ — “APHRODIN untuk laki-laki 
: Sebotol 2 Hana 

C CREAM untuk kekolotan 
Pan hitam dimuka (TJANTE- 
“KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol Rp. 15.— 

NO HAIR CREAM untuk hilang 
kan rambut. Sebotol ... Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk ram- 

“- but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
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drum kosong bekas asphalt panas 155 kg ' 
drum kosong bekas asphalt panas 200 kg: 
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MINTALAH KETERANGAN KEPADA: 

r 

KANTOR PUSA 

Agen Raya: A   
dapat mendjamin kesedjahteraan hari tua Tuan serta | 
“keluarga Tuan. 

beaja beladjar anak? Tuan dikemudian hari, agar tjita 
tjtanja dapat tertjapai? - aa : 

£ i 

»Dharwa Nasional 
adalah djaminan jang terbaik : untuk beaja beladjar. 

"2" anak? Tuan dikemudian hari. - ta ega 

& 0. P.T. Pertanggungan Djiwa : 2 3 : 

— SDHARMA NASIONAL” 
Djalan Tiang Bendera 90 — Tilpon 807 3 2 3 

: DJAKARTA - KOTA. 3 : 

PARA WAKIL BESAR: 

t 

Polis BEA SISWA 

AR 

» 
2. 
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senantiasa riang gembira, ingatan terang, tidak ada   
kewarasannja. Rasanja anggur ini jang enak, manis 
tjotjok amat untuk tiap-tiap orang. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
ANGGUR OBAT TJONG YANG 

: 2 Untuk Lelaki Tambah Tenaga 
Tjap Lima Kuda 

Anggur ini dibikin dari berbagai bahan jang 
memberi faedah menambah tenaga. 
dibuktikan dalam tempo tidak lama. 

gur. Tubuhnja djadi segar, tampangnja bertjahaja, 
bertambah, urat-urat kentjang lagi, kaki tangan djadi g 

tan, atau mata berkunang 
setelah minum ini anggur. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
: ANGGUR RHEUMATIEK 

Untuk Entjok dan Linu 
Tjap Lima Kuda 

dan sebagainja akan hilang 

esit, sedang 
semangat pun djadi tambah. Sakit Punggung, pegal linu, Kaja. 

kali 

kesehatan, muka jang putjat djadi merah, tenaga bertambah, hati 

pegal linu di kaki tangan, atau lain-lain penjakit jang biasa meng- 
ganggu. Orang jang kurang kuat akan merasa djadi kuat kombali, 
sementara orang jang masih muda akan djadi semingkin baik - 

Kasiatannja ini Anggur bisa 
Mereka jang telah - kehila- ngan tenaga, akan merasa"kuat kombali setelah minum ini ang- 

napsu makan 

5 gen Pengawas: On Penpawas 2 ag Dag" 3 KO WONG CHAUW HUSNI JASIN : MUSA HARAHAP : Bantulah PMI. »  Djalan Niaga Dalam 4, Kepandean 344, “Kesawan 98 A., mL 5 Es Surabaja. Palembang. Mean SA sa : 1 2 2 z & Ba Maa LI LK : ae at te 5 g 5 

Anggur Obat Kolesom Tjap IMA KUDA 5 “ANGGUR KOLESOM UNTUK LELAKI 2. 2g “ANGGUR KOLESOM UNTUK WANITA ia 00 YYAP LIMA KUDA Ti 3 .. Tiap Lima Kuda T: Anggur ini baik sekali untuk membikin kuat tubuh jg lemah, Anggur ini baik amat untuk kaum wanita jang biasa dihing- bikin segar badan, teguhkan semangat dan tambahkan napsu ber- gapi berbagai penjakit, badan lemah, kurang.tenaga, tidak napsu santap. Dengan demikian sendirinja anggur ini djadi mendjamin | makan, semangat: lesu, datang bulan tidak tjotjok, dan sebagainja, 
| dalam tempo tidak lama itu semua gangguan akan bilang djika lagi merasa | minum ini anggur. Tenaga akan kembali pula sebagai sediakala, | muka djadi bertjahaja dan terang, napsu' makan bertambah, piki- 
ran senang, hati gembira, tidak ada “kesukaran lagi. Terlebih pula 
rasanja ini anggur dibikin enak sekali dan manis, tjotjok untuk - para wanita. Tua dan Muda tidak ada pantangan untuk meminum- 

 nja. Baik sekali bila ditjampur dengan telur ajam diaduk sampai rata. 
Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

dan sedap,- 

Sg ANGGUR KOLESON AN THAY TER Ra Tjap Lima Kuda 
mahal dh | — Untuk Wanita Hamil. 

Ini anggur dibikin istimewa untuk wanita hamil, terutama di . 
perantikan agar supaja sang baji jang berada didalam kandungan 
djadi sehat, sedang ibunja senantiasa tinggal segar tubuhnja. De- 
ngan minum ini anggur, wanita jang sedang hamil akan dapat tidur 
senang setiap malam,' bersantap enak, semangat djadi gembira, hingga didjauhkan dari segala gangguan penjakit. Muka djadi 
terang, gerak geriknja gesit, “tidak kenal pula pegal linu, lesu, kepala sering pusing dan sebagainja lagi. Rasanja ini anggur pun 2g dibikin tjotjok untuk.wanita, enak, manis dan sedap. 

, Mengandung Vitamin 'A. B. C. dan D. 
ANGGUR BERANAK (SAFRAN ) 

  sama se 

  

| # | 
: "3 ld “tan Anggur ini mandjur sekali untuk sembuhkan penjakit entjok | Te "n Pp ng Mud (rheumasiek), dibikin menurut ratjikan dari satu: achli penjakit jang. | Anggur ini dibikinnja istimewa untuk wanita sesudah bersalin, sudah berpengalaman. Penjakit entjok (rheumatiek), KebanjokaNP |agar supaja dapatkan kembali dengan lekas kekuatannja, membi- berasal dari kenakalan 

tidak lekas diberantas 

tangannja, merasa lemas tubuhnja, 

sekali minum ini anggur guna mentjegah lain penjakit. 
Mengandung Vitamin A. B. C. dan D 

diwaktu orang masih berusia muda. 
akibatnja akan bertambah heibat, 

akan lebih sakit, antaranja ada jang lantas djadi bengkak dan: se- bagainja pula. Anggur ini dapat menindas itu rasa sakit d mi sehingga akarnja. Djuga orang jang sering kesemutan kaki 3 dapat disembuhkan oleh ini" | penjakit. anggur. Mereka jang pernah dihinggapi penjakit kotor, pula baik..| akan segar dan gemuk. Rasan 

Djika : kin lebih deras keluarnja' air-susu, hingga ibu itu dapatlah penuh tulang? aa kewadjibannja. sebagai pengasuh dengan riang-gembira. De- ngan minum ini anggur ibu itu akan merasa kesehatannja baik |-sekatis gesit, muka: bertjahaja, napsu makan bertambah, semangat | terang, dapat tidur njenjak, hingga djauh dari gangguan segala Cantaran dapat air susu tjukup sudah tentu anak itu pun 
dan.g ja anggur ini enak sekali, manis dan sedap, tjotjok bagai wanita. : 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

dan bas- 

Harga per botol besar Rp. 12,50 — botol ketjil Rp. 7,50. 
Terbikin oleh: 

GANG PINGGIR 

Toko Obat NGO NGO HOK TONG 
No: 1 — “SEMARANG —. TELPON 1658, Dapat dibeli, disegala Toko2 dan Warung2, 

— KAMI BELI RADIO TUAN ATAU TUKAR TAMBAH. Sg 
Dengan harga pantas ! Datanglah di: 
RADIO— SAMPOERNA 

Erkende Service dealer: PHILIPS — ERRES — N.S.E: 
Gang Pinggir 140 — Semarang 
(Blakang Pos Polisi Sebandaran) 

— MARILAH! BELANDJA DISINI : 
TOKO ENG AN PJURNATAN No. 36 

TELP. 2027 — SEMARANG, : 
Segala ada — Harga melawan — Tanggung memuaskan 
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IT CANT SEE ROGERS AN' 
O'OOOLEY ANY MORE, 
SPECK! THEY MUST BE 

Pena H 

TAKE THIS LANTERN AN! HERD 
BERTHA BACK TO TH" END OF. 

   | PTE 
Il PESERT GOLD 

— B MINE WHERE 
8 BIG BERTHA — 

IS HELP 
CAPTIVE va 
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putih sekali, djadi..... murni 
dan halus bagi kulit 
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Lama menara Si mm 

: —.— aan pa : MN Ne en MAA PN aa | HARGA TEMPAT: Tx. 15 Pa 0... PENDJUALAN KARTIIS DIMUKA: | 
| 3 “Pertandin an 3 Tg. 15 Desember 1954 | d1 Mn au Tg, 1 Pnataa hak, .. 2 Tribune Besar .............. Rp. 15.— Rp. 7,50 1, Juwelier ”Tio”, Bodjong 

Inna Kn FA Do 971 OX e- ERSENAA & TN 2 Si ME. Fribone Keffik Sol 10.-— yg Sa— 2. A. Gaos, Pasar Djohar. ni bi ikbola Ta Ar. XI PERSEMA TU XI P.S.M.S. XI PERSEMA ? M P. 5. 1. " Berdiri TE " S— » 3.— 3. Rumah Makan ”Lido”, Bodjong " Tak Stadion 2 | Kn Una 3 : 5 5 aa $ Pu Ni ang) |. Untuk Anggauta' P.S.LS./Angk, Perang/ Polisi, dengan 4. American Salon, Pekodjan 2 
SEMA RA Pagar : (Malang) 2 (Medan) Sr g # Sa : (Semarang) Nk Peta Tapa nina pada tg. 15/12-54 Rp. 5.— dan 5. Sdr. Pradoto, Kantor J.U.B,M. Bodjong iga | | 
Dimulai djam 16.00 (Djuara Djawa Timur) (Djuara Sumatra Utara) | (Djuara Djawa Timur) ye | 8: 10/1254 Rp. 3-—, tempat duduk di Tribune Ketji. | 6. Rumah Makan ”Mirasa”, Djl. Matiram || 

MN en SU SN Gn 3 : ai, Pata 2. Pa 555 -- Bea ea MEA am ana aa sa mam mma 
3 Saganam " Mera Tag n . ' EN sn ma ia Se aa Kanaan Sa mm Masesiasshamasannon .. —.. -—. sa ai ya 1. Ten ea 

—— menganga 2 memang Menanam ana 

. 2 & . si LAN jan Nan : IE ui ben 5 4 5 1 Fx “ 5 - Maps : 0. 5—— ' : $ : 2 1 

| 

Untuk segala matjam : | BARU TERIMA : DUDITA NN T E 6 “Pp 1 TT | | Kp 
5 Alat' Olah Raga |@rue rour acrs BERLIAN TT. CPAS Ni 2 Kasi SPORT) ree coins in the fountain Mn Tea Ta nona TAN Ot REG 2 er ea 4 Buatan dalam dan luar negeri | Ban Ha KNIGUTS |. DAPAT MENGIKAT BERLIAN DALAM TEMPO JANG SINGKAT,  MENU- , plah ke: MI get so masi : 3 : RUT MODEL (ONTWERP) JANG PALING BARU, DENGAN : ka : 

Saja ad MI couldo't stay away from you || | Bat ah MAS, MAS PUTIH ATAWA PERAK, B I Lt : 
” 

DEAN MARTIN 0S. Inwelier dorloser f Sway — Mane, burnsa Juwelier 1 : g TN t selalu hole in my pocket 8 : 
Crying sasa guitar waltz 

| 
ar Twice. the loving 

| 
: 

JIMMY WAKELY 
Ih ' LUX » Just Because Forgive Me 
Ha: LONGPLAYING RECORDS Bin Bu “IMAlbum ef FAVOURITE ke 
Ba kim ) PA aka LEHAR 

| M L 

1MMusic Oo Z LE 2 
| ii 

"Violin recital by OSSY : Me EN AN sa M yrna Loy 
Na “BODIONG 64 — SEMARANG — TELP. 646 : $ bintngbinilann 

1, : : £ 5 “ Ne, TN "3 P3 Ni ak & : ds 2 "3 Ta “ 
31 Oa engga PETJINAN 30 — JOGJAKARTA — TELP. 533 Ne MU (Amerika jang BEETHOVEN. PEKERDJAAN TJEPAT, HALUS. dan ONGKOS PANTES. | Warkanui, ALOME...... RICHARD Ne SNN anang La Ne tag | ) STRAUSS. 3 a | x San et DLL. be IRI ah Na TAN Han on IN | “ KWALITEIT DITANGGUNG Toko . Bi MEN mama ega Sem Sa . Massa ni » SERVIC PMEMUASKAN ! 5 HITAM TUAN MEMERLUKAN DJAMINAN: 5 MEN pa Na en N | 

R 1 TT. " 
F - . 5 LAN Ea # $ " en — —.. 'GG. BARU No. 18 Ta : Pa tam 2d HN 2 Ik : PN 2202072 HI SEMARANG, — untuk hari tua Tuan dan isteri Tuan ? i Bt | 

GR ATIS euensan — @Aftuk isteri dan anak? “Tuan, Gdjika mereka Tuan 
LEE | tinggalkan sebelum masanja ? . | Lho Pap. sudah gadjihan ? 3, Pulang kantor bawak beras— sa- : Polis DWIGUNA IK bun — gula — teh — kopi....... 

EA TE : 
"Apa Mean: pa #playan | SI S : 199 | S STOP MAMIE... kita sekarang Dh Te N « 1 Ta ta” Dosa pikir hari gadjihan. .. arma ks asiona ' | Tn 1 
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oleh 9 dari 10 bintang? pilem. 

L.T2, 4-135-8. d3 

TEL.No.I979 

DJL. MATARAM 64- SEMARANG         
  

    

Hari Natal Ham 
e . 

pir Tiba 
. Untuk lebih meriahkan perajaan Hari Natal j.a.d. 

pada tiap2 rumah-tangga, maka kami sediakan : 

KERSTBOOM dan PERHIASANNJA BER- 
ANEKA-WARNA JANG SERBA LENGKAP 

- dan INDAH - INDAH ! 
  

Buatan dalam dan luar negeri ! 

Demikian djuga kami sediakan bermatjam-matjam 

barang jang tjotjok dan tepat untuk KERST- CADEAU ! 
HARGA - HARGANJA SELALU BERLAWANAN ! 

RADJA MURAH ' 
TOKO , HTEN? & CO 

BODJONG 25 — TILP. 1577 
— SEMARANG —               

     
     

  

  

  

    
    

    

    
    
   

  

      

  

YOW STAY. HERE, WILLIE ! 
DLL SLIDE DOWN-TO 
THE MINE ENTRANGE 
FROM ABOVE AND 
TAKE 'EM BY 
SURPRISE! 

FF You HARM WiLLiE OR Roy, 1 
YOWLL BOTH BE MIGHTY 
SORRY!     
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anta 57b ongkos kirim. | 1. Horloge laki & wan'ta 15 batu gs mulai Rp... 165.— ' Pe BN ARMADA | 09. Vulpen Parker 51 ) ne Misa Al . Riau/Ternate — BANDUNG. 3. Arlodji Wanita TITUS 17 batu KL A50 mai | 
—. DAPAT BELI DISEMUA TOKO 4. Nylon Shirt » 65.— aji OBAT TIONGHOA. 5. Lontjeng Tembok mulai 4 380sxa PA Ae na $ j 1 A GEN: 6. Lampu Stormking mulai 9 Tata Ne ena emas dipadang “pasir, dimana si-Gendut Bertha f TN T. Mn ea NN yr Wu 

| Pe Un isa 1 EA Y 1 i : dali | j Oo. mendjadi seorang tahanan........ Ba Na kan Willie atau Roy, kamu bera — Kamu tinggal disini, illie! 

: Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 1013 Ne" 5 Ta Pk sisa sg rn uh Fida Saja- tidak dapat melihat Rogers dan O'Dooley lagi, Speck! dua akan “ketjewa nanti! Saja akan turun Tdutoih terus me- 

: Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,KARUHUN” Djokja Na en y Pn k jaan Mereka tentu bersembunji! — Diam dan berdjalan terus! njerbu ke tambang dari atas dan 

: Nang egg : daan 9. Masin Bioscope Kodascope model D: 18 Cm. ,, 6000,— 1 PN an namu TA PIA ang BA kn “Up kb aU Neta 

dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Toko Obat S p' : "8 | “—Bawalah lentera ini dan giring Bertha kembali disudut gua, menjergap mereka dengan sekonjong 

Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petjinan 75, 10. , Mainan anak Bouwdoos komplit 2 naga « Hippo! Saja akan berdiri dan berdjaga-djaga disini! konjong! 
Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat Eng Ho Tong , | 11. Djas hudjan tjap Swan ».. 150— 

— Hati-hati, Roy — merekasbher- 
Pasuketan Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat, Ijirebon. 12. Spatu Bata, Hana, komplit. Harga Pemerintah, ROY ROGERS No. 67. dua adalah pembunuh! 
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