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 berwadjib sedang btrusaha dengan 
| giat untuk memetjahkan .misterie” 

   

i dan ja polis 
 pertangungan djiwa, sebagai ,,dja- 

kekal. 

37 jang diperluas dengan ikut hadirnja 

“lum diketahui, siapakah dia « 
. kah sebab2 kematiannja itu: Sete- 
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di Padang untuk sesuatu 

telah ditiarini 
e : 5. tan ) 

jat dari seorang | .. PELEGASI INDONESIA banjak menerima pernjataan sim- 
an rusak ja ang pati, terutama dari wakil2 Afro-Asia, berhub 

kemedja dan b tjapainja 2/3 majoriteit dalam madjelis umu      

  

dari imitasi 
terpisah da 
tersebut njatakan kejakinannja,    
   

   

enggan njelesaian damai, 
lalu mengad: dimedan perdjuangan lain. 

    

    

    (Bendera Pusaka 
£| Akan Disimpan Dim 

sementara, orang tsb: ber 
sih muda. Kana I: 
pemeriksaan ketika 't 

   

| DALAM pertemuan jg. diada- 
ikan pada hari Djunat jang lalu 
di Istana, Presiden Sukarno meng 
jamanatkan kepada Panitia Tugu 
Nasional, agar untuk bendera 
pusaka disediakan tempat dalam 
Tugu Nasional jang akan didiri- 
kan di ibu-kota. Presiden memin- 
ta, agar untuk keperluan ita di 
sediakan sebuah ruan . dimana 
akan ditempatkan ajaka satu 
plaat teks proklamasi jang dibuat 
dari emas. Perlu elaskan, 
bahwa selama ini bendera pusaka 
disimpan dalam Istana Negara. 
Mengenai pemindahan bendera 

n apa 

lah diperiksa seperlunja, maka ma- 
jat tsb. dikebumikan. Kini pihak jg 

ja menjelubungi peristiwa ngeri tsb. 
' $ (Antara). 

Casey Diandjur- 
'kan Ke Djakarta 
Untuk3Djelaskan “Sikap 

    

  

   

      

    
   

iman y “-Iobusaka . ke Tugu Na itu 
Australia : Mengenai nanti Presiden aka Mn minta per . Irian »0 Isetudjuan kabinet lebih “- 

: - Ha . (Antara) 
REUTER me kan dari AN NN E 

mu | Mendjeladjah Melbourne, bhw harian 

  

     
“Kutub Si. 

| Menemukan Gunung2 
Dar metapenat MANA :| Baru Dan Kumpulkan 
hadap soal Irian Barat. 0... Spesimen2 lebih landjut menegaskan, bahwa) PEMERINTAH Australia me- 
sikap Australia demikian itu|ngumumkan hari Senin malam, 
mungkin dapat Ie asil darifbahwa 2 orang penjelidik alam 

telah menempuh djarak 550 mil 

    
pada membereskan statement2 se- 

       

   
   

  

   
       

     

     

    

   

   

  

tjara formil. ga: dalam pendjeladjahan mereka di 
(Antara). — “ara 2.0. daerah Kutub Selatan. Kedua 
Aan AN Tan 5 perang ini masing2 jalah Robert 

——A$T 3 overs (bangsa Austra dan 
Ta z2t : Laga Mangata (ba Peran 
s Pp tjis)., Dalam pendjela D.Se- Beli Baji (is Dalam pendidadi ian 

at E.»  Imenemukan gunung2 u didae Untuk Djaminan Hari rah Teluk King Edward, Dalam 
Tua?... .— Feendjeladjah : 

2 & 2 #tersebut | 

   Ynja air laut, mengenai tjuatia, me 
12 | ngumpulkan Pandaan geologi | 

nen rangkan | dan biologi. (Antara). 
bangsa Tionghoa ——— 

— Panitia Je, Madjelis Umum 
Sisaia 1 sita 2 PBB hari Senen malam menerima 
Ma en saya baik sebuah resolusi jang isinja 

   Menurut Dr. Green, ketjualif ,untuk sementara waktu” me- 
djuga ,Instins un” pada taxi- | nunda perundingan2 lebih landjut 
girls tadi, arti materi baji2 itu be- | mengenai masalah Marokko. Ha- 
sar bagi hari tua mereka, karena | sil-hasil pemungutan suara menun   tisra hidup mereka itu biasanja ti-| djukkan 39 menjokong, 15 me- 
dak memungkinkan y kawinan jg nentang dan 4 tak menjatakan 

ta ' suara. (Antara). 
. 

Sk 
     

Resolusi2 Komite 
damaian Indonesia 
Menjambut Konperensi Afro-Asia 

 — “Di Bogor 

    

     

RAPAT SEKRETARIAT Komite Perdamaian Indonesia pusat 
rlus anggota2 pleno digedung 

Adhue Stat Djakarta hari Minggu jl, telah mengambil resolusi me- 
njambut persiapan kor akan dilakukan oleh iperensi Afro-Asia jang 
negara2 konperensi Kolombo di Bogor jang akan datang. Berdasar 
tjita2 perdamaian dan pendirian, bahwa bangsa2 Afrika dan Asia 

  

| dapat dan harus mengatur urusan negerinja sendiri, demikian reso- 
lusi tersebut, maka Komite Perdamaian Indonesia berseru : 

1. Agar Komperesia Bogor djangan P-hususnja bagi bangsa2 Asia, lebih? 

sampai gagal dan dapat .memutuskan 

berlangsungnja  Konp. Afro-Asia: 

2. Agar Konperensi Afro-Asia jang 

akan datang terbuka bagi semua ne- 

gara2 Afrika dan Asia: 3. Agar da- 

pat tertjapai persetudjuan atas azas 
hidup berdampingan setjara damai. 
penjelesaian kemerdekaan nasional 
bangsa2 Afrika dan Asia dan tertja- 
painja perhubungan perekonomian 
dan kebudajaan jang lebih luas dan 
saling menguntungkan, 4. Agar se- 
genap rakjat menjambut dan mendo- 
rong berhasilnja Konperensi' Afro- 
Asia. | 

“4 EP bana P. 

Seruan tersebut diatas didasarkan 
atas kenjataan, bahwa tjita2 perda- 
maian jang makin meluas telah: da- 
pat mengurangi ketegangan dunia dan 
mendorong usaha2 kearah perdamai- 

“an. Tjita2 perdamaian telah dapat 
mendorong berhasilnja Konperensi 
Djenewa untuk menghentikan pepe- 
rangan di Indo Tjina. Ia telah ber- 
hasil menggagalkan maksud semula 
dari persekutuan militer SEATO. Ia 
telah membangkitkan tentangan jang 
makin “sengit terhadap pertjobaan2 
peledakari dan penggunaan bom H. 
dan -alat2 sentjata nuclear lainnja. 

Perdjuangan Rakjat Indonesia un- 
tuk mempertahankan perdamaian te- 
lah mendorong pemerintah Indonesia 

'untuk menolak dengan tegas ikut 

  

sertanja Indonesia dalam SEATO 
atau persekutuan militer jang mana- 

2 pun. x 
Meskipun demikian usaha perda: 
maian harus. lebih diperhebat lag 
karena persekutuan militer SEATC 
tersebut, jang telah ditolak oleh 'se 
luruh rakjat Asia dan sebagian ter- 
besar pemerintah2nja, tetap dilan 
djutkan oleh negara2 bukan Asia, 
untuk melaksanakan  tjampur-tangar 

mereka dalam urusan keamanan dar 
perdamaian negara? Asia. SEATO 
merupakan bahaja bagi perdamaian, 

    

    

  

djika dilihat dalam hubungannja dgn 
emiliterisasi Djepang. 
Embargo terhadap RRT jang di- 

timbulkan terutama atas. desakan ne- 
gara2 bukan Asia, telah njata2 me- 
ngekang perkembangan perekonomi- 
an pegara2 Asia, jang hanja mem- 
punjai kepentingan dalam » endjua- 
lan hasil2 bahan mentahnja dalam 

pasar jang sebebas-bebasnja. 
Demikianpun claim nasional Indo- 

Inesia untuk membebaskan Irian Ba- 

“rat dari pendjadjahan Belanda, 
- bagai usaha untuk mengurangi. ke- 

se- 

: tegangan, mendjaga keamanan sertd 
mempertahankan perdamaian di Asia, 

dan jang disokong oleh gerakan per- 
damaian sedunia, mendapat rintang- 
an jang membahajakan dari negara2 
iani masih mempertahankan pendja- 
idjahan. AI 

Hal tersebut diatas tegas berten- 
tangan dengan sembojan ,,keamanan 
Asia diurus oleh bangsa2 Asia sen- 
diri” jang telah diutjapkan oleh be- 
berapa pemimpin pemerintah2 di 
Asia, antara lain P.M. Kotelawala 
dari Ceylon, jang setjara tepat me- 
ingemukakan hasrat-dan pendirian 
banasa2 Asia terhadap masalah2nja 
sendiri. 

| Djuga bagi Afrika, maka urusan 
'bangsa2 Afrika harus berada di- 
“angan bangsa2 Afrika sendiri. 
Demikian resolusi Komite Perda- 

maian Indonesia. 

PERMAINAN 

ti hadji Rachmad dis. Tapi   
PANAS ra 

a Di Medan Perdjoangan Lain 4 

31 tan Indonesia itu. Wakil negara Liga Arab mengatakan, 
| telah bersembahjang untuk kemenangan rakjat Indonesia”, Ia me- 

.. Tugu Nasional | 

Ibak kedua mengenai 

tan Indonesia mengenai Irian Barat,| 

menerangkan dimuka dunia 

  

   

    
   

  

    
   

    
, dengan tidak ter- | 
(PBB untuk tuntu- 

kami 

bahwa setelah PBB menolak andjuran pe- | d 
pasti kemenangan akan digondol rakjat Indonesia | w 

Wakil Eropah Timur jang selama | ' 
ini djuga menjokong Indonesia, ms| 

lusi itu diterima, keadaannja tidak | 
akan banjak bedanja, sebab nasib 
Irian Barat dan rakjatnja akan diten 
tukan achirnja ditempat lain. Menge 
nai usaha2 menggagalkan terrjapai 
n/a 2/3 majoriteit supaja madjelis 
umum tklak mengambil putusan ap 
apa, dikatakan, bahwa tjara2 tidak 
baik telah dipertontonkan di. PBB 
sebagai suatu badan internasional un 
tuk perdamaian. 

Darj utjapan? para wakil Afro 
Asia ternjata, bahwa peristiwa dalam 
PBB itu telah lebih menurunkan Ia- 
gi pandangan rakjat2 Afro-Asia ter 
hadap negara2 Eropah Barat sebagai 
pembela? pendjadjahan, 3 
Sampai saat resolusi Irian Barat 

diadjukan pada sidang  madjelis 
umum, beberapa delegasi Amerika 
Latin masih menerima instruksi da- 
ri pemerintahnja atau kedutaannja 
di Washington supaja memberi suara 
menolak. Beberapa dari mereka se- 
tjara persoonlijk . mempunjai hubu- 
ngan baik dengan delegasi Indone- | 
sia. Mereka ini telah mengemuka-j 
kan betapa sulit kedudukannja.| 
Akal-sehatnja membenarkan tuntu-f 

   

karenanja. mereka- menjokong resolu 
si Irian Barat di Panitia Politik. Te- 
tapi sebagai pegawai mereka harus 
tunduk kepada perintah pemerintah- 

nja, kalau tidak mereka harus me- 
letakannja djabatannja.   

Masalah Irian Barat telah diper 
debatkan habis2an di Panitia Po- 
litik seminggu lamanja, segala se- 
ginja telah diteropong. sehingga 
sulit sekali memberi alasan jang 
dapat diterima utk mengubah si- 
kap jang telah diambil dlm Pani- y 

legasi2 jang mengubah sikapnja | 
dari pro mendjadi anti, dari 
abstain mendjadi anti atau dari 
pro mendjadi abstain, banjak ti- 
dak memberikan stemmotivering 

meng- | 
apa mereka terpaksa mengubah sua- j 
ranja, karena memang ada tekanan ' 
atau karena telah terdjadi hal2 jang | 

| Tenanglah | 
Ta. Nutting !|| 

nerangkan, meskipun andaikata reso| " 

“hal ini akan berarti serangan p 

   

| Nutring dengan giat membela ke-| 

rintah Inggris sebagai pemerint 
ig tak dapat dipertjaja? tanja Kia 

tia Politik itu, Itulah sebabnja de- tidak sukar untuk Nutting berbitja 
: Ta tentang peperangan melawan ra 

Inggris tak akan melupakan 

pemuda .Inggris jg baru sadja b 

henti mengalir di Korea sedjak ge 

tanda setudju dari Washington akan 
tetapi melupakan kepahitan 
Inggris. 

   

     
   
     

An 

.. Tak Mungkin 
- Ditakut-takuti | 
RADIO PEKING jang me 

utip tulisan komentator. ,,Hk 
hua”, Kiang Nan, pada hari 

tenanglah!” Kian Nan membi 
reaksi terhadap utjapan2 Nuttir 
alam intervieuw dimuka pes: 

wat televisi di New York pada 

Rakjat Tiongkok 4 

3 

  

     ibu Pi mada penak 
an agresi Amerika terhadap | 

Tiongkok? berkenaan dengan| 
utjapan2 Nutting bahwa djika R 
RT ,,menjerang” Taiwan, ma 

  

   
"hadap suatu negara “anggota 

Ha B, dan bahwa karenanja Ing-|   

geris akan terlibat sebagai anggo 
ta PBB. | 4 

Kata Kiang Nan lebih  djauh,| 
ketika PBB baru2 ini membitjara 
kan masalah pelanggaran AS dar) - 
lam wilajah RRT, jaitu Taiwan, | 
dan masalah  dipendjarakannja 
mata2 AS oleh rakjat Tiongkok:| 

pentingan2 AS. Kiang Nan me-l 
nambahkan bal.va sedjak itul 
Nutting lalu menghasut? perang 
terhadap rakjat Tiongkok. Kia 
Nan menulis, bahwa kareng Nut- 
ting adalah ketua delegasi Ingge 
ris di PBB, sukarlah untuk me- 
nanggap pernjataan itu sebagai 

   

tah Inggeris. 

Rakiat Tiongkok 
mungkin ditakut-taku 

Kata Kiang Nan lebih djauh, Ing 
gris mengakui pemerintah RRT,| 
akan tetapi wakilnja di PBB me | 
kong pengchianat Chiang Kai-shek, | 
dan malahan menghasut? 

terhadap rakjat Tiongkok. Ini sa 
ngat aneh dalam hubungan? i 
nasional, kata Kiang Nan. Apak 
dengan mengeluarkan  pernjataan? 
gila. sematjam itu Nutting tidak 
membuat orang menganggap peme 

tidak mewakili pendirian pemerin | 

         

- | 
1 

   

       

  

8 
| 

| 

E   

Nan. Kata Kiang Nan lebih djau 

akan tetapi  rakja jat Tiongkok, j 
darat 

  

rakjat 

Setelah mengatakan bahwa Nut- 

, Yuan Nutting, | 

   

jadalah pendapatnja pribadi, 

imemperdagangkan 

F 'menjangkal 

tidak baik dibelakang lajar. Orang? ting harus menginsjafi akibat? 'apa 
jang mengetahui sedjarah PBB dan 1! mungkin terdjadi bagi suatu ne- 
mengikuti segala persidangannia se- | gara kepulauan ketjil — Inggris — 
djak lahirnja sampai sekarang, me-'dalam peperangan melawan Tiong- 
ngatakan, bahwa dalam  sedjarah 
FBB baru sekali inilah terdjadi pe- 
robahan suara begitu banjak. Biasa- 
nja, kalau sesuatu masalah diterima 
Panitia Politik dengan kelebihan 
suara besar, seperti halnja Irian Ba- 
rat, tidaklah sukar mentjapai 243 ma- 
joriteit di madjelis umum. 

Paling banjak satu atau dua suara 
berubah, tapi tidak sampai sembi- 
lan. Sebabnja terutama harus ditjari 
dalam - ,intrige” politik dibelakang 
lajar, sebagaimana dikatakap Abu 

Hanifah, atau ,,power politics” se- 
bagaimana dikatakan Sudjarwo atau 
»conspiracy” sebagaimana dikatakan 
seorang pemuka negara Arab untuk 
menggagalkan 2& majoritet. Inilah 
djuga jang menjebabkan Artati Mar- 
zuki mentjutjurkan air-mata: Suatu 
kekalahan dipermainan jang dilaku- 
kan setjara sportief bisa diterima de- 
ngan senang, tetapi permainan poli- 
tik negara2 pendjadjah dalam hal 
resolusi Irian Barat itu meninggak- 
kan bekas tidak baik, menimbulkan 
luka dihati jang akan merusakkan 
perhubungan satu sama lain. (Anta- 

ra). $ 

Usul Resolusi | 
Angket Margono | 
Disetudjui Parlemen - 

| 

Sidang parlemen pleno terbu- ' 
ka Senen malam  membitjarakan 
dalam babak "kedua dan achirnja 
dengan suara bulat menjetudjui 
usul resolusi angket Margono c.s. 
setelah rapat dischors dua kai: 
dan medapatkan perumusan me- 
ngenai perubahan diktumnja, se- 
bagai jang diusulkan oleh bebera 
pa anggauta. 

Diktum resolusi jang achirnja ! 
disetudjui oleh sidang itu pokok- 
nja sbb.: a. menjelidiki untung 
ruginja sistim devisen regiem, b. 
menjelidiki tjara menggunakan | 

djak tahun 1950 hingga sekarang, 
c. memberikan laporan tentang 
tugas tersebut — selambat-lambat- 
nja 6 bulan sesudah panitia ang- 
ket. dibentuk atau sewaktu-waktu | 
diminta oleh parlemen. Penjusu- | 
nan panitia angket akan dilaku- 
kan sehabis parlemen. reces. 

Atjara pemandangan umum ba 
usul mosi 

tidak pertjaja diundurkan hari   
TIATUR dewasalah satu kampung termasuk di wila 

ini benar? sedeng djadi kegemaran jah Lawijan, Solo, ada | 
takjat Solo umumnja. Memang se- tjatur jg sungguh2 uniek, Jg. di .gu- 
Ijak dulu kota Solo terkenal mem nakan untuk bermain tjatur ini bu- 
'bunjai djago2 tjatur jg ulung. Seper kan anak2 uah 

kalau dan sebangsanja itu, tefapi.......... 
umumnja orang bermain tjatur me orang2 sungguh2. Baik jg djadi ra- 

makai anak2 tjatur jg terbikin dari dja, permaisuri, kuda, bidak (pion), 
bahan2 kaju, dari tanduk atau ka- beteng, maupun menterinja, 
dang2 dari tulang, baru2 ini di sa- nja untuk satu 

(Antara) | Selasa. 

permainan 

  

buah tjatur dari kaju 

Djadi- 
permainan, harus 

kok, dan bahwa . Tiongkok - tak 
mungkin ditakut-takuti, Kiang Nan 

mengandjurkan: ,,Tenanglah, tuan 
Nutting!” 

LONDON TERANTJAM 
BAHAJA BANDJIR. 

London hari Sabtu terantjam ba- 

   
   
   

  

IA.S AkanSikutPeranfji 
Dari Indo- China ? 

(Landjuran Supaja Amerika Mengoper 
|Pimpioan Miviter Di Vietnam Selatan 

Seluruhnja 
SEORANG ANGGOTA Kongres Amerika, James T. Richard, 

dari South Carolina, jang akan mendjadi ketua panitia urusan Juar 
''negeri madjelis rendah Tn Kongres baru hari Senen katakan, 

» bahwa Vietnam akan diatuh ditangan 
|| pihak Komunis, bila Perantjis politis, ekonomis dan militer tidak 
meninggalkan Vietnam, Dinjatakannia, 

ng-| minta Perantjis supaia meninggalkan Vietnam, tapi P.M. Mendes 
Ba | France tidak memberikannja. 1 

  

Dasi Dan Kore 
Api Model Serba 

: Istimewa 
Sekarang Banjak pidjual 
: Di Jogja 

POLISI di Jogjakarta telah 
menangkap salah satu toko, jang 

korek api 
luar biasa”. Bukan tehniknja pem 
bikinan korek-api tadi jang luar 
biasa, tetapi pada korek-api itu 
telah dipasang...... gambarnja 

Jnona tjantik jang telandjang bu- 
Af lat. Dan untuk itu, rupanja orang 

6rang jg merasa hidup didjaman 
modern, tidak merasa berat untuk 
membajar harga korek-api itu 
fipat beberapa puluh kali daripa- 
da korek-api biasa. 

Baru sadja perkara itu. diselesai- 
kan dimuka Hakim, sekarang me- 

nusul lagi, Pulisi telah menangkap 
salah satu toko jang memperdagang- 
kan ,,dasi luar biasa” djuga. Seba- 
gai djuga halnja korek api luar bia 
sa itu, bukan sutrarja atau warna- 

perang nja jg luar biasa, tetapi dasi itu bi- 

la. dipakai, didada terlukis gambar- 
nja nona tjantik telandjang bulat... 
“Orang tidak bisa “ membajangkan 

bagaimana  perasaannja orang2 jg 
memakainja, tetapi jg terang harga 

nja sangat tinggi, day diduga sudah 
mendapat pasar jg bagus. 

' Pedagang dasi luar biasa itu 
bahwa ia sengadja 

memperdagangkan dasi  matjam 
itu, sebab katanja dasi2 itu me- 
njelip didalam doos dasj biasa jg 
ia pesan dari toko besar di Dja- 
karta. Tetapi bagaimana djuga, ia 
harus membereskan — perkaranja   

  

mengapa mereka merobah pendi- Pa an Na, Nang Jengan Hakim. Kini Polisi sangat 
iannja. : g ME in £1 « se TT enga 2 z Aang Jaa ia ts bangsanja sudah — mendjadi” watak Pen Ea Kena tap dada2 orang, 
Mereka memang tidak sanggup Untuk lebih “mengingat” senjuman pai consumentnja. 

'“Katalah krisis achlak tidak 

“Berita Diplo- 
maat Kita Jang 

Main Djudi 
Adalah Tidak Benar 

KEMENTERIAN Iuar Negeri 
mengumumkan sebagai berikut:   haja bandjir jg telah mengakibatkan 

kerusakan2 di Inggris dan Irlandia 
dalam minggu ini. Kechawatiran 
itu timbul setelah terdapat  lapo- 
ran2 bahwa sungai  Thames telah 
meluap dari tanggulnja di beberapa 
tempat,” termasuk  Windsor dan 
Eton. Keadaan dipelabuhan Fleet- 
wood (Lancashire) djuga  menam- 
bah kechawatiran itu setelah om- 
bak2 raksasa menjapu bersih setum 
puk 5 ton batu untuk  menjumbat 
tanggul jg rusak beberapa hari il. 
karena angin kentjang. (Antara). 

  

Beberapa hari jang lalu beberapa 
| surat kabar di Indonesia telah me- 
| muat berita dim mana dikatakan 
' bhw di Manila polisi telah menang 
kap beberapa diplomat Indonesia 

| dan isteri mereka dim sebuah ru- 
“mah perdjudian. Setelah dilaku- 
, kan penjelidikan jang seksama Ke 
menterian Luar Negeri dgn tegas 
dapat menjatakan, bahwa berita 
itu sama sekali tidak benar. 
Untuk  melengkapkan gamvaran 

bagaimana asal mulanja berita itu. 
dapat diterangkan sebagai berikut: 

Berita perdjudian itu mulanja di- 
siarkan oleh sebuah mingguan “di 
Manila jang bernama ,,Manila Con- 
fidential” pada tgl. 12 Nopember 
1954. Oleh polisi Manila r : 

   

  

TAHUN KE-IX No. 249. 

- 

hk 

bahwa delegasinia telah 

Anggota partai demokrat itu me- 
njatakap demikian setelah mengada 

kan “ penindjauan di. Timur Djauh 
dan Timur Tengah. Ia disertai ang- 
gota Kongres lainnja dari partai re 
publik, John  Verus dari Ohio. Di 
katakannja, bahwa” Amerika harus 
mengoper pimpinan militer di Viet- 

nam. Selatan seluruhnja. 
Mengenai Djepang Richards nja- 

takan, bahwa industri Djepang ha- 
rus diberi kesempatan. untuk me- 

mainkan peranan ' penting — dalam 

rentjana bantuan Amerika terhadap 
Asia. . 

Dalam konperensi persnja Ri- 
chard katakan, bahwa ia menjetu- 
djui perdagangan antara Djepang 

dan RRT, asal sadja tidak meliputi 
barang2 strategis. Menurut maksud 
pertama dari Sovjet Uni dan RRT 

untuk berdagang dengan Djepang 
jalah, guna “ memisahkan  Djepang 

dari kerdjasama dengan Amerika. 
Djepang hendak berdagang dengan 

suatu negara dan adalah kepenti- 
ngan bagi Amerika untuk memban 
tu memperbesar ekspornja. A.S. jg 

hendak membantu negeri2 Asia 

Tenggara akan dapat mempengaru- 
hi negeri2 tsb. supaja membeli le- 
bih banjak barang2 dari Djepang. 

Rentjana bantuan kepada Asia 
Tenggara harus didasarkan atas 2 
faktor, kata Richard: 1. harus sega 
ris dengan rentjana pasal-4 jg lama 
untuk bantuan ilmu & pengetahu- 

an: 2. sedapat mungkin harus terdi 
ri dari pindjaman2 dan bukan tun- 
djangan (grant). (Antara). 

Seruan Pendu- 
duk Hiroshima 
Mendapat Sambutan 
Baik Dari Penduduk 

Moskow   
WALIKOTA Hiroshima, Shina 

pakan -kepada para walikota 
Stalingrad dan Moskow, menga- 
takan bahwa penduduk Hiroshima 
telah mengeluarkan seruan untuk 
melarang pemakaian sendjata2 
atom. Demikian diwartakan oleh 
Kantorberita ,,Tass” hari Senen. 
M. P. Yannov, ketua badan pe- 
kerdja dewan kota Moskow, dan 
M. Shapurov, ketua badan peker 
dja dewan kota Stalingrad telah   

dan tjara pengeluaran devisen se ' 

Sebagai tanda berkabung atas wa- 

benar diadakan penggeledaha 
diantara orang2 jang tertangk: 
njak memberikan nama dan alamat 
palsu. Demikianlah seorang wanitz 
bangsa Pilipina memberi nama In- 
donesia kepada polisi dan mengaku 
pula bekerdja dikantor ” Ke 
Besar Republik Indon 

nila. 2 
Dalam daftar nama-nama jang di- 

“kumpulkan oleh polisi pada peng: 
geledahan itu tidak terdapat. nama 
seorangpun anggota atau pegawai 
Kedutaan Besar kita. ,,Manila -Con- 
fidential” adalah satu mingguan ke 
tjil jang biasanja memuat berita? ig. | 
sensasionil dan menggemparkan pu- 
blik dan jang kebanjakan sama se- 
kali tidak mengandung - kebenaran. 
Isi mingguan sedemikian itu  tidal 
pernah dikutip oleh harian2 bias: 
di Manila. Kementerian Luar Nege- 
ri sangat menjesalkan tersiar luas- 
nja berita bohong itu jang menjing- 
gung kehormatan perwakilan Repu- 
blik Indonesia di Manila. (Antara). 

TRANSMIGRAN 
Dalam tahun 1954 ini, karesi- 

denan Madiun telah memberang- 
'katkan 507 keluarga jang terdiri 
dari 1607 djiwa, sebagai transm'- 
grasi umum dan 14 kepala keluar 
ga sebagai transmigrasi keluarga. 
Dari djumlah tersebut terdavat 
beberapa orang bekas peladiar 
dari sekolah menengah pertanian 
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fatnja ketua delegasi Rusia ke PBB 
Andrei Vishinsky. baru2 ini, bendera di Malang serta beberapa orang 
PBB jang terpasang didepan gedung bekas bambungan jang telah di- PBB tih. diturunka, setengah tiang. kembalikan kemasjarakat. " 

Permainan Tjatur Jang Serba ,,/Uniek Di Solo 
ada terkumpul 32 orang. 16 main- 
kan putih, 16 mainkan hitam. Tja- 
ranja begini. aa) 

Mereka bermain disuatu lapangan 
jg luasnja kira2 10 X 10 meter, su 
dah digaris2 seperti papan  tjatur 

biasa. Orang2 pemainnja pun“di be 
Ti tanda, sapa jig radja hitam, radia 

Tjuma tidak  diterangkan,. apakah 
orang jg djadi ,,anak tjatur” ini bo 
leh sambil duduk2 ataukah harus 
berdiri sadja dan jg djadi kuda apa 
kah djuga musti berlontjat2 - mirip 
kuda sembrani.. Ini tak terang, tapi 
tentunja tjapai djuga kalau. harus 
berdiri berdjam2 sampai salah satu 

putih, permaisuri dan  seterusnja, radja mati schaakmat! Ada2 sadja 
Demikian berita jg kami terima. di Solo itWco.o. £ 

menerima surat2 tadi. 

Diwartakan pula oleh Tass “bhw 

tiga hari jl. surat Hamai itu telah 
didjawab cleh Yannov. atas nama 
penduduk Moskow jg menjatakan 
»kami sepenuhnja meniokong ijita2 
tuap jg mulja untuk membebaskan 
ummat manusia dari bahaja sendja 

ta2 atom dan hidrcgin”. 

Dapat ditambahkan bahwa dalam 
surat Hamai itu dikatakan bahwa 
seruan penduduk. Hiroshima itu di 

keluarkan dalam pertemuan guna 
memperingati hari ulang tahun ke- 
9 djatuhnja bom atom di Hiroshi- 
ma. Hamai berseru supaja  pendu-t 
duk Moskow dan, Stalingrad menjo 
kong seruan penduduk Hiroshima 
tadi. (Antara). 

dalam surat2 jang disam-. 

     
  

Harga kengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 

Rp. 12,— luar kota Smg. (semuanja sudah termaguk meterai). 

Ady, Rp. 0.80 per m.m, kolom 

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 
mamang 

.. 
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Belakangan ini Djerman Barat. telah 
kit banjak menggunakan kebiasaan2 
Nazi dulu. Misatnju 
lain sebagainja. Malah 
mana dua orang mahasiswa dipukuli 
Jahudi dan. tak mau berdiri wak di 
man: ,,Deutschland Uber Alles” 
demikian di Berlin, 

dengan uniform2 hitam, 
baru2 ini pun telah terdjadi. suatu insiden, di 

, karena mereka disangka 

L . Pada gambar tampak salah satu rapat 
: dimana kelihatan berbitjara dimimbar Hans. Chris- toph Seebohm, menteri perhubungan dalam kabinet Adenauer, 

timbul lagi organisasi2 jang sedi- 

serta. rjara2 seperti dalam djaman 

membawa pandji2 dan 

bangsa 
njanjikannja lagu kebangsaan Djer-   

. 

Pembentukan Daerah 
Perdamaia an Di Asia 

Mungkin Akan Dipertjepat Sbg Akibat 
Pengertian Antara Chou Dan U Nu— 
Pengaruh Peking Ata 3 Asia Akan Meluas? 

KOMENTAR POLITIK kanfor berita Djepang ”Kyodo” hari 
Senin meramalkan bahwa pengertian jang tertjapai di 
tara perdana menteri Birma, U Nu, dan Chou En Lai 
akan mempertjepat meluasnja pengaruh Peking di As'a. 

Peking an- 
mungkin 

Dikatakan 
bahwa komunike bersama iang diumumkan di 'Peking berkenaan 
dengan kundjungan U Nu adalah persetudjuan konkrit 
diberikan RRT kepada suatu pemerintah negara Asia. 

Jang terutama penting adalah djan 
dji bahwa orang2 Tionghoa dan Bir: 
ma..tidak.akan-iknt dalam kegiatan? 1 
politik dalam negara tembat mereka 
unggal. Dit skan oleh kementator 
tadi bahwa sedjumlah besar Orang 
fionghoa ada tinggal .di negara? 
Asia. Negara2 Asia Tenggara telah 

berusaha untuk bekerdja-sama “de-: 
1gan Peking, tetapi karena RRT ti- 
dak memberikan djaminan bahwa 

orang2 Tionghoa jang tinggal di ne- 
gara2 tersebut. tidak akan me 
kan kegiatan? politik, maka nec 2 
tu bersikap ragu2 untuk berkubu- 
ngan terlalu erat dengan RRT. 

Sewaktu perdana -menteri Nehru 

dari India berkundjung di Peking, 
mula2 diduga bahwa Peking akan 
memberikan djaminan tersebut. “Fe- 

tapi soal djaminan ini tidak pernah 
diberitakan. 

    

    

   

Keterangan bersama U Nu - Chou 
itu adalah jang pertama kalinja RRT 
memberikan djaminan tadi dan ka- 
renanja diduga akan mempertjepat 
nengaruh RRT di Asia. » 

Komentator Djepang tadi achirnja 
meramalkan bahwa dilenjapkannja 

ssenghalang” itu mungkin sekali 
akan  mempertjepat pembentukan 
Gaerah perdamaian di Asia jang di- 

"usahakan oleh RRT. (Antara). 

  

HARIAN BELANDA jang 
se Courant” didalam stadjuk ren 

land mungkin akan mengalami 
| India itu “diterima sidang. Akan tetapi soalnja bagi 
“belum habis. Didalam hari? jang 

Bogor Nanti 
Akan Tjari Djalan Utk 
Bebaskan 11 Penerbang: 
A.S Jg Dihukum RRT 
PERDANA MENTERI Cey- 

lon Sir John Koteiawala hari 
Senin tiba dengan sebuah pesawat 
terbang di Honolulu dari San 
Francisco. Sir John menerangkan 
bahwa dalam konperensi Negara2 
Colombo (Indonesia, India, Pak's 
tan, Birma dan Ceylon) jg akan 
dimulai pada tgl. 28 Desember j. 
a.d. di Bogor (Indonesia), ia akan 
berusaha mendapatkan sesuatu 
tjara untuk melenjapkan ketega- 
ingan jang disebabkan oleh kare- 
na pemerintah RRT telah mendja 
tuhkan hukuman2 pendjara atas 
11 orang penerbang Amerika Se 
rikat. Kotelawala dari Honolulu 
akan melandjutkan perdjalanan- 
nja ke Filipina dan Djepang. 

4 (Antara). 

65 PEKERDJA TAMBANG 
INDIA TEWAS WAKTU 
MELAKUKAN TUGAS. 

Ditambang batubara Parasia di 
negara bagian India Madhya Pra 
desh hari Djum'at jl. telah ter- 
djadi ketjelakaan, hingga sedjum- 
lah pekerdia tertimbun batu di 
dalam tambang ini. Menurut be- 
rita2 terachir jang diterima di 
New Delhi pada hari Minggu, 

& 

sINRC: Perasaan Anti Be- 
13 landa Akan Memuntjak 

berpengaruh ,,Nieuwe Rotterdam- 
tjananja tulis, bahwa ,,keputusan 

PBB itu basi Nederland adalah suatu kemenangan, sebab Neder 
keadaan sulit sekali djika resolusi 

Nederland 
akan datang ini mungkin perasa- 

an ant-Nederland akan memuntfjak. 

Kotelawala Di Akan tetapi kita tetap mengharap 
Dagi atau sore didalam soal jang 
mudah bercbah ini, organisasi di 
indonesia akan mendjadi insjaf. Nz 
derland hendaknja mengikuti  per- 
kembangan keadaan itu dengan tsli 

ti Gan mempergundkan sebain'a 

setiap kesediaan mentjapai hubungan 
jang baik. Sebab, Nederland masih 
mempunjai pertanggungan - djawab 
lain2. Sampai sekarang dibeberapa 

kalangan rakjat dj Nederland: ada 
anggepan, bahwa status Irian Barat 
adalah masih belum pasti sehingga 
bukan merupkan dorongan ' baik. 
untuk Pemerintah maupun golong- 

an2 'partikelir untuk mengadakan usa 
ha2 di Irian Barat. Dalam hal ini 
kini sudah ada perobahan. Demiki 
an .Nicuwe Rotterdamss Courant”. 

(Antara). 

  

TURKI MENDESAK 3-BESAR 
BARAT SPJ. DIPERTAHAN- 
KAN STATUS OUO CYPRUS 

Keinginan Turki supaja status 

guo di Cyprus dipertahankan telah 

diterangkan dalam  memorandum 

pemerintah Turki jg disampaikan 
kepada para duta besar A.S., Pe-, 
rantjis dan Inggris di Ankara pada' 
hari Sabtu. Didapat kabar selan- 
djutnja bahwa  memorandum tadi 

dalam pada itu mendesak kepada 3- 
Besar Barat supaja dalam debat 

Madjelis Umum PBB j.a.d. menja 

rankan penghapusan soal Cyprus 

dari atjara pembitjaraan dan mem   djumlah orang pekerdja ig. tewas   diketahu! ada 65 orang. (Antara) 
berikan “suara menjetudjui Status 
guo Cyprus. 

. Nutting, 
nterlibat”, bila RRT  menjerang 

pertama jg? 

Dlm. Lapangan 
Nuclear 

30-40 th Lagi Tjukup Te- 
naga Utk Kebutuhan Se- 
luruh Ummat Manusia 

A. S. KINI memperoieh ke 
madjuan jang sangat tjepat dan 
memuaskan dan tetap lebih ung- 
gul daripada Sovjet Uni di lapa- 
ngan sendjata2 nuclear, demikian 
pernjataan — laksamana Lewis 
Strauss, ketua Komisi Tenaga 
Atom A.S., dalam. tanja-djawab 
jang diumumkan oleh madjallah 
"U.S. News and World Report” 
pada hari Selasa. Diwartakan se-. 
landjutnja bahwa menurut Strauss 
pemerintah A. S. telah mengeluar 
kan djumlah sebesar hampir 
$ 8.500.000.000. untuk produksi 
tenaga atom dan program seka- 
rang menentukan pengeluaran 
lagi sebesar $ 500.000.000. utk. 
pendirian paberik2 baru dan pem 
buatan perlengkgpan mesin. Sle- 
sudah ini semua A.S. akan menge " 
luarkan untuk djangka waktu la- 
m9 kira-k'ra 2 biliun dollar setiap 
tahun, demikian Strauss, 

Dalam pada itu dari London di 
kabarkan: Menurut perkiraa,, para 
sardjana Soviet akan mungkin me- 
njediakan tjukup bahan pembakar 
nuclear dalam waktu 30 sampai 40 
tahun j.a.d. guna memenuhi kebutu- 
han lengkap ummat manusiz, demi- 
kian menurut siaran radio Moskou 
pada hari Senen. Diterangkan bah- 
wa hal tsb. dapat tertjapai dengan 
mendirikan ,.pabrik2 melipat-ganda? 
jang mengerdjakan suatu unsur  se- 
perti Plutonium-239 dan jang merg- 
hasilkan lebih banjak bahan pemba- 
kar atom. daripada diumlah: bahan 
pembakar atom jang dipergunakan, 

Radio  Moskou mengemukakan 
hal ini dalam siaran tentang. peker- 
djaan paberik tenaga nuclear Sovjet 
jang mulai bekerdia dalam musim 
panas jl. dan dikatakan paberik so- 
matiam. itu jang pertama di dunia, 
(Antara). f 

  

Pemerintah Ing- 
geris Akan 
Bingung 

Dengan Utjapan Nutting 
Bahwa Inegeris Akan 
Terlibat Bila R.R.T. 

Serang Taiwan 
GOLONGAN sajap kiri partai 

buruh Inggr's Senen malam meng 
adjukan mosi dalam  madjelis 
rendah, memprotes pernjataan 
menteri negara dan anggota de- 
legasi Inggris di PBB, “Anthony 

bahwa Inggris akan ikut 

Taiwan. 
Sementara itu kalangan2 resmi 

pemerintah Inggris tampaknja 
berada dalam kedudukan sukar 
berhubung dengan berita tsb, dan 
menjatakan, bila berita itu betul, 
itu tentu akan memperbesar op- 
posisi pihak sajap-kiri partai bu- 
ruh di parlemen dan selandjutnja 
menimbullkan kesukaran2 baru 
antara Inggris dan Peking, Ke- 
menterian luar negeri dalam pada 

litu tak mau memberi komentar, 
sementara menunggu teks resmi 
dari Nutting, (Reuter)       
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Untuk maksud tersebut, 

industrian 
TEPUNG TRIGU d'datangkan di 

anja intrige dibelakang 
an mendengar adanja 

nda kalau tidak melalui 

pa boleh buat? 

    

Kata MriJusuf 
—Subadio: Peme 

nja Dgu 

  

1 dengan meng- 
suatu perbuatan jang. meren- 

kan kepada pihak pemerintah dan 
' belah 4 akan ,.cease fire”. 

irap untuk Irian ini 

  

  

    

p'46,- 
'epung 
aa 

  
        
sterangan e 

2 

Indonesia setjara free-list. 
| ksud ters fihak importir jang bersangkutan harus 

mentjari kapital dulu dengan djalan mentjari 

kemudian kalau harga tepung disetudjui, 
pembeli tepung dan 

ia menerima persekot be- 
berapa persen. Djika tepung itu datang, maka barang tersebut pun 

para pemesannja. Dan pembagian tepung 
diatur dengan mengingati soal2 tersebut diatas, demikian a.l. kete 
rangan jang diberikan oleh Kepala 

pertanjaan wartawan tuan mengenai pembag'an tepung 
trigu jang kini masih dilangsungkan. 
Tengah atas 

Dikemukakan seterusnja, ka'au 
ada tepung jang didatangkan di Se 
marang, maka djumblah tepung ta 
di jang 3096. adalah dibahwah kom 
petensinja Inspeksi Djawatan Perda 
gangan Rayon IV dan jang 7096 un 
tuk Perindustriam Inspeksi Djateng. 
Darj djumblah 7096 itu, fihak Per 
industrian telah mengizinkan peng 
luaran tepung itu sebanjak 3096 un 
tuk dibagikan kepada pedagang-peda 
dang atau perusahaan2 jang “sudah 

memberj persekot lebih dahulu, se 
dang sisanja akan dibagi?kan pula 
kepada mereka jang sama sekali be 
lum menerima/mendapat tepung. Tin 
dakan demikian diambil untuk meri 
Uegah, agar fihak jang berkepenting 
an lainnja djangan sampai tidak men 
dapat tepung: Daftar nama2 jang 
diadjukan oleh fihak jang bersang 
kutan (perkumpulan) pun ditindjau 
dan dilegalisir oleh Perindustrian de 
ngan ketentuan, supaja fihak jang su 
dah terima: bagian dari importir ti 
dak mendapat. neeeaa tepung Ja 
gi. pe si 

Atas pertanjaan mengenai harga te 
pung jang kini “makin  memuntjak, 
bahkan kabarnja ada pula partaj be 

ref    

disebut ,,harga resmi”, fihak P 
dustrian Djawa “Tengah menekan- 
kan, bahwa peraturan pembagian te 
pung itu terlepas dari soal harga jg. 
sudah ditetapkan dalem peraturan 
faktur, pula menurut kalkulasi sche- 
ma jang sudah ditetapkan. Kalau har 
ga tadi dilanggarnja, maka ini terse 
rah kepada fihak Polisi ' Ekonomi 
atau Kantor Urusak Harga jang 
mempunini kekuasaan penuh “untuk 
mengambil tindakan2 seperlunja, De 
ngan peraturan tsb. diharapkan pula 
tepung dapat disalurkan setjara me- 
rata diantara kalangan jang bersang 

  
ekutan diseluruh Djawa Tengah: De 
mikiad al. keterangan-keterangdn 
jang diterima oleh fihak Perindustri | 
na Ao 

Selandjutnja mengenai kompe 
tensinia Djwt. Perdagangan Ra- 
von IV dalam menjalurkan 

lainnja jg 154 
da a.l. sos'al instellingen dis. De- 
Imikianlah duduk. perkara 

dgn sdr. Soeharto dari N.V. .,Si 

Semarang sebanjak 44.800 zk. te- 

ga rem). 
diluaran sudah didesas-deseskan | 

| rant Brand — White Flower. 

JG. PRO DAN JG. ANTI PIR 

Dijawa Timur didapat keterangan, 
bahwa kongres PIR (Wongsone- 
goro) positip akan dilansvsungkan 
di Semarang pada tanggal 16, 17, 

landjutnja dinjatakan, bhw baik 
kepada ig pro maupun kepada ig 
ant. atau dim istilah umumnja ke 
pede 22 Dg: Harsirin maupun PIR- 

tai PIR (Wongsonegoro) tih disam 
naikan surat2 undangan. Dinjata- 
kan, bhw djustru utk melaksana- 

ifu persatuan. 
bhw. semua PIR hisa datarg mone 

perjelesaian terachir dim hal per-: 
petjahan diantara pemimpinnja di 

, Gala 1 te berdiri dibelakang Wanssonesorn 
pung trigu itu menurut kalangan itv menjatakan optimistis tentang 
Gaperos didjelaskan, bahw, dari penjelesaiannja. 

Perindustrian Inspeksi Djawa 

djumlah tepung 3076 jang diteri- 
manja, 15 dari djatah tadi oleh 
Diwt. Perdagangan Rayon IV pun 
diizinkan untuk diberikan kpd pe 
dagang jang sudah beli lebih dulu 
sebelum barang tadi datang. Sisa 

dibagikan kepa- 

salur- 
dihadapi 

Pemerintah 
an? tepung jang kini 
Meh kedua - Badan 
itu. 

44.800 zk. tepung akan 
tiba di Semarang. 

Selandjutnja dalam pertjakapan 

rimex” ditegaskan, bahwa dalam 
bulan Desember ini (mungkin tgl. 
29 Desember jad.) akan tiba di 

pung trigu jang akan didjual dgn 
horga Rn. 46 — per zaknja (har- 

Partai inilah jang 

akan didjual dengan harga Rp. 
105 — per zaknja. tet”ni belaka- 
ngan ini suara2 tadi tidak terde- 
ngar lagi. Tepung ini tiap Cormo- 

WONGSONEGORO DIUN- 
DANG KE KONGGRES 

PIR DI SEMARANG 
Dari pihak Dewan Daerah PIR 

18 Desember jang akan datang. Se 

O"rsonegoro oleh Dewan Par- 

kan tudjuan PIR jang terutama ja 
maka diharapkan 

hadliri khnggres ita utk mentjari 

Diokarta itu. 
Piwa Timur jang se'uruhnja 

  

»DE SPAARBANK T E SEMARANG” 
sg Didirikan Tahun 1853 

”De Spaarbank te Semarang” dengan Ini mengumumkan, bah- 
wa menurut pasal 7 dari anggaran-dasarnja, akan dihentkan ta- 

sebagai penabungan-giro atas namanja penabung2 terse- 
but dibawah ini, jang sesudah 1951 tidak menjerahkan bukunja 
untuk d'periksa atau pentjatatan bunga kepada Spaarbank, jaitu: 

bungan2 

   

    

      

     
   

No. 2140 Goei Thwan Sien 
: 3781 J. M. R. Waterbolk 
”. 3937, Sie King Giang : 
” 4577 Nonah Thio Giok Hwa 
” 4681 Njonjah Tjoa Sien Bian terlahir The Soen N'o 
» 4TOL J. W. B. Steevensz 
”. 4824 Nonah Goci Swan Hwa 
” 4825 Nonah Goei Swan Tjoe 
? 4862 Liem aa Lok 
” 4879 Goci Tjoe Djioe 
” 5048 The Tian Sioe” 
” 5176 Njonjah Djanda Tjoa Djoe Soen terlah'r 

Har Sh Jap Tjien Tjoe Nio 
” 5866 Yap Siong Tiiat 
” 5729 J. FE. Topp 
1 TN Njonjah Djanda Hadiprajitno terlahir Sri Edi 

Aa em ata 6449 Njonjah Sie Tjhing Hoo terlahir Phoa Bing N'o 
» 6578 Ta rn Gee” 9 

”. 6665  Nonal Rr. Soekaptini Kusumohudojo 
” 6162 “1, Strating 
?. 6797 P, Verhoeve 
” 6804 Ong Djie Siang 
? 6890 Harun (Abu Bakar) 

"? 6893 Susamma May Hua Beute 
”..6966 N onjah Tong Sian Hok terlahir Topte 

” 6994 Nionjah Soeparmi. 
?. 7045  Hubertus Steenbergen 
2 7120 Liem Hwie Lok 

. Pengbung2 tersebut diatas dengan ini dipanggil menjerahkan 
— buku-tabungan-gir lum achir 1954, sesudah masa ini tidak 

akan lagi d gg bunga, dan modal mereka hilang, akan 
mendjadi milik setelah lewat 10 tahun sesudah tanggal 
tersebut diatas, Pe 2 & 

Semarang, 13 Desember 1954, — J 
   

Didepan sidang parlemen pleno 
terbuka jang dihadliri 146 anggauta 

. hari Senen para pengusul mosi tidak 
pertjaja terhadap kabinet Ali-Arifin, 

— jakni Mr. Jusuf Wibisono  (Masju- 
mi), Mr. Tadjuddin Noor (PIR-Ha- 
zairin), Subadio Sastrosatomo (PSI), 
Kasimo (Katholik), Mr. Tambunan 
(Parkindo) dan Sahetapy Engel (De- 
mokrat) memberikan djawaban “atas 
pemandangan umum para anggauta 
dan keterangan pemerintah jang di- 
berikan  Djum'at malam jang lalu 

rian, bahwa pelaksanaan program 
kabinet Ali-Arifin lebih banjak me- 
rugikan daripada. menguntungkan 
rakjat dan negara, begitu djuga, bah 
wa reshuffle jang telah diadakan 
adalah terlalu luas sehingga hake- 
katnja merupakan pembentukan ka- 
binet baru. Sidang dihadliri oleh Wa 
kil Perdana Menteri Arifin, Men- 
teri2 Keuangan, Perekonomian: dan 
Kesehatan. Pemandangap umum ba- 
bak kedua diadakan malam berikut- 
nja. ” 

Mr. Jusuf Wibisono . (Ma- 
sjumi) merasa sangat ketjewa dan 
berpendapat, bahwa dalam ketera- 
ngan pemerintah tidak diberikan pen 
djelasa, sampai berapa djauh  nor- 
ma2 Pantjasila  mendjadi pedoman 

.bagi pemerintahan, dan bahwa pe- rangkan ,bahwa fraksinja tidak se- 
' merintah tidak menjadari: perlawan- mata2 membela tani dan buruh, teta- 
lan oposisi kerap kali tumbuh dari pi mengemukakan rangkaian daripa- 
: da usaha2 jang seharusnja dilakukan perasaan, bahwa tindakan pemerin- 
tah kerap kali melanggar azas2 hu- 
kum dan keadilan, dan kalau peme- 
rintah menghendaki bantuan jang 
spontaan dari oposisi, maka harus- 
lah pemerintah memuaskan perasaan 
oposisi, demikiay pembitjara.  De- 
ngan mengutip pidato Presiden jang 
mengandjurkan gotong rojong untuk 
mendatangkan keadilap dan kemak- 
muran jang merata bagi seluruh rak 
jat, serta penggunaan hak jang dju- 
djur dalam pemilihan umum,  pem- 
bitjara menerangkan, bahwa ia be- 
lum melihat pelaksanaap pemerintah 
kedjurusan tersebut. 

Pun ia bertanja mengapa peme- 
rintah belum mendjawab pertanja 
annja bahwa pemerintah guote 
gue cuote mau menjelesaikan pe- 
milihan umum. Mengenai pemi!i- 
han umum itu selandjutnja Jusuf 
mengetjam pidato Aidit, dengan 
mengatakan, bahwa pikaran jang 
dipakainja adalah pikiran Mos- 
kow, dengn tambahan keterangan, 
bahwa menurut Nehru, kaum ko- 
munis di India bukan patriot, se- 
hingga menurut pembitjara dapat- 
lah pula diartikan, bahwa komu- 
nis di Indonesia pun bukan pa- 
triot. Mr, Jusuf ' mengemukakan 
perbandingan ,,razzia Agustus” jg 
dilakukan kabinet Sukiman dgn 
“pemberontakan Madiun” jg me- 
nimbulkan banjak p han 

Pantjasila utk mnipu rakJat”. 
sapa reshuffle, pembitjara ber: 

pendapat, bahwa tiontoh2 diluar ne' 

  

Tidak Takut 

Peraturan Baru Textiel 
Menguntungkan Pe- 
nguasa2 Nasional 

PADA MALAM perkenalan 
Ikatan Importir Nasional Indone- 
sia GKINI) dan Koperasi Peda- 
gang Pesar Nasional Indonesia 
(Pebni) Tjb. Semarang pada Senen 
malam jbl. di R. M. Lido Sema- 
rang, M. Tabrani dari IKINI dan 
Pebni Pusat a.l. menjatakan, bhw 
Ikini tidak takut modal asing, 
asalkan kita menguasai modal itu 
dan tidak akan diperkuda oleh mo 
dal tsb- IKMNI dgn beberapa or- 
ganisasi pengusaha nasional lain2- 
nja telah mendesak kepada Men- 
teri Perekonomian jang baru, agar 

terus tetap dilangsungkan, sebab 

tungkan pengusaha2 nasional. 

nesia telah tertjatat ada Ik. 6000- im 
sortir nasionel, tetapj IKINI jang te 
"ah..berusia 2 tahun hania “mempu 
ajai 96 importir. Hal ini disebabkan 
karena IKINI selalu mensadakan 
screening dan sangat berhati2 delam 
menerima anggautas Hingga dengan 
demikian, menurut Tabrani, diant: 

ra anggauta IKINI belum pernah 
lada jang masuk blacklist Pemerin 
Neh. 

Dalam menguraikan 'perkembang 
an koperasi PEBNI - sebagai — alat 

sekarang jang 'baru direbut hanja da 
lam sektor tekstil. Kini sedang diper 

tor sektor gula, trigu, semen," kertas 
dan lain2. Digambarkan pula kesu 
litan2 untuk mendjadi distributor 

produksi dari perusahaan2 asing, mi 
salnja untuk sabun Sunlight. Untuk 
msrebut sektor sabun 'ini sadja, ba 

gi didaereh Djakarta, fihak distribu 
tor harus bisa men,/etorkan sedikit 
nja 4 djuta rupiah. Selandjutnja dite 
gaskan, bahwa perusahaan2 asing 
juga berusaha membentuk aparat 
distribusi angsa Indonesia, tetapi 
jang dapat dikuasai oleh perusaha 
am asing itu sendiri. Achirn/a patut 
(iketahui, bahwa Koperasi PEBNI 
itu adalah koptrasi jang bersifat uit 
gesloten aansprakelijkheid. 1 

La 
D 
  

si ringan. 

d) 2 (dua) tenaga Djuru-tik   DIREKTUR, 

    

  

   

erentah Meng 
Deviezen —Kata Kasimo: Katho: ) 

Golongan Manipua — Tambunan : Tjontoh' Res- 
huffle Inggeris Tidak Pada Tempatnja 

tru unt aduan antara partai2 
pemerint engan partai2 oposisi 

“dalam hadapi agrei Belanda dan de 

“Irian Barat di PBB karena sikap opo 
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rintah tidak tepat, terutama pula me 
ngenai Inggeris, tempat kekuasaan 

.P.M. terlalu besar djika dibanding 

kan dengan kekuasaan P.M. di In 
donssia jang sama dengan kekuasaan 
'Menieri, Reshuffle kabinet Amir Sja 
rfuddia, menurut Jusuf, adilah djus 

    

    

   

ngan begitu memperkuat kedudukan. 
ka ir H Kp $ £ - 

—. Berb    r 
mengapa kabinet 

menolak RUU anti korupsi jang psr 
nah diadjukan oleh - Wk. Perdana 
Menteri Wongsonegoro. 

|. Mr. Jusuf membantah keras, bah 
.wa kegagalan — memperdjuangkan 

“sisi, dengan menamakan sikap jang 
demikian sebagai sikap  ,mentiari 
kambing hitam”. Dan apabila sekira 
nja betul karena sikap ena Sara 
dengan begitu. menundjukkan, bhw. 
delegasi at “di PBB, ambasade2 
kita di-negara2 jang bersangkutan 
berserta alat2 penerangan pemrintah 

“belumlah tjukup kuat mengimbangi 
suara Oposisi. 

Mr Tadjuddin Noor 
(PIR-Hazairin) mendjawab ke 
tjaman2 beberapa anggota, "mene- 

guna menahan semakin ladjunja af- 

   

kira Aidit Pikiran Moskos 
i Rakjat Mengengi Soal 

b'tjara tentang korupsi, Mr: Tu f 
:jang pada umumnja tetap berpendi- suf menanjakan, 1 

  

     balas 
ak#Kalah Patriotis- 

rangkan, bahwa menurut kenjataan, 
pindjaman2 luar negeri jang dikemu- 
akan itu belum. sampai diadjukan 

: Parlemen. Malah menurut 
pembitjara, pemerintah Djerman Ba- 
rat sendiri belum tahu menahu ten- 
tang keterangan? jang se-olah2 Djer- 

aan Barat sudah memberikan kredit 
kepada Indonesia. Dalam hal ini, 
pembitjara membatjakan “harian Djer- 
man ,,Handelsblatt” jang mengetiam 

j : Menteri2 Iskag dan Ong Eng 
dan jang djuga membantah ka- 

, bahwa. Djerman Barat menje- 
iakan kredit Rp. 100,— djuta mark 

kepada Indonesia dan bahwa peme- 
a 4 Djerman belum memberikan . 

jandji apa2. Dalam hubungan ini, Dalam suatu pameran andjing jang 
peka unja Tambunan menerangkan, diadakan di Djakarta baru2 ini te- 

ya menurut laporan jang diteri- jyh keluar sebagai pemenang perta- 
a dari Djerman Barat, memang pig »Belinda”. Pemilik dari andjing 
ah akan terdjadi pertemuan an- jnf adalah njonja H. Hugenholtz. 

ra Menteri Keuangan Ong Eng , , 
ie dengan Menteri Perekonomian 
jerman Barat, “tetapi diurungkan kanlah Simatupang jg bertang 
eh Ong Eng Die. “kung djawab menempatkan me 
Seperti Kasimo iapun memban riam? didepan Istana dan gedung tah ketjaman Mangunsarkoro mePLarlemen, : ngenai jang dipandangnja sebagai Sahetapy Engel (Demokrat) me ketjaman terhadap orang2 Protes nerangkan, bahwa pada pembitja 

tan, dgn mengingatkan pula, bah aan mengenai program kabinet 
wa didalam PNI sendiri banjak ahun JL ia telah berpendirian, 
Sen nana jg beragama Keris sahwa perdjuangan mendapatkan 
ten, schingga apakah dgn begitu cembali Irian Barat harus disertai bisa dikatakan PNI sahabat Belandgn pembangunan Maluku. ir me 
| da, Tapun terangkan, bahwa tidak "urut pembitjara djuga disetudjui ada hubungan apa? antara dia dgn»leh Menteri Luar Neseri . Sura 
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L nak” dari. pada hanja melihat 1 

gludingsproces.. 

' wa PNI kaki tangan Belanda? Dan 

darzh, dan bhw PKI kioi memakai | tah keterangan pemerintah tentang Orang tsb 

geri jang dikemukakan oleh peme! 

# diterangkan, bahwa kabinet Wilopo 

peraturan baru mengenai textiel: 

peraturan baru itu dapat mengun 

Menurut Tabrani, diseluruh Inda, 

distribusi, dikatakan bahwa sampai. 

djoangkan untuk menddradj dirribu, 

ibutuhkan:  DVibutuhkan: 
|..a) 1 (satu) tenaga laki”/wan'ta achli pembukuan jang ber- 
| pengalaman dalam lingkungan perdagangan. 

b) 1 (satu) tenaga laki”/wanita achli dalam correspondensi 
bahasa Inggris jang berpengalaman. : y 

c) 3 (tiga) tenaga laki”/ wanita untuk pembantu Administra- | 

Para pelamar dipersilahkan datang di Karangtengah-Timur 
17 Semarang pada tiap hari kerdja antara djam 09.00 - 12.00. 

N. V. Handel Mij. HADJI BEDDU SOLO 
MANAGER. 

' Membantah Diah jang menuduh 
PIR-Hazairin kaki tangan Belanda 
karena menarik Menteri2nja, Tadjud- 
din menerangkan, bahwa didjaman 
kabinet Sukiman-pun PNI menarik 
Menterinja, apakah berarti pula, bah- |   diterangkan pula, bahwa PIR meno- 
lak protokol. pembubaran Uni jang 
dianggap menguntungkan kedudukan 
Belanda, dan dengan begitu lebih tc- i 

|pat djika Belandalah jang aNpen:I 
tahankan- kabinet “Ali ini sampai | 
RUU protokol itu disetudjui Parle- 

(men, demikian Tadjuddia Noor. 
Subadio Sastrosatomo. (PSI) ber- 

sendapat, bahwa pidato2 penjokong 
bemerintah pada umumnja tidak za- 
kelijk, dan bahwa jang paling mem- 
bela. pemerintah menurut Subadio 
adalah Aidit (PKI). Ia mengadakan 
perbandingan dimasa kabinet Wilopo 

didjaman kabinet Wilopo defisit te- 

sekarang menurut Subadio tidaklah 
karena pengeluaran2 
tingan rakjat seperti jang dikemu- 
kakan oleh pemerintah, tetapi karena 
pengeluaran konsumptif dan admi- 
nistratif. 

Selandjutnja pembitjara memban- 

tidak adanja ,,intering” terhadap de-j 
visen, dan menerangkan, bahwa hu- 
tang 1 mi'ljard Rp. kepada Djepang 

sebagai pengurangan devisen, 
»leh -pembitjara dikatakan sebagai, 
smengabui mata rakjat”. Dengan 

bidjaksanaan- pengendalian devisen, 

disamping ita. melakukan penghe- 
matan keras dalam “anggaran belan- k 

| dja untuk menolak inflasi, jaitu hal2 
|jang menurut pembitjara tidak Sa 
kukan oleh kab'net sekarang: Ter- 
hadap ketjaman2 mengenai kabinet2'" 
jang dulu, didjawab oleh Subadio, 
bahwa dalam kab'net2 itu duduk pu- 

'la tenaga2 dari PNI. 

Kasimo (Katholik) menerang- 
kan, bahwa meskipun usaha? pe | 
merintah memang banjak jg me 
nguntungkan rakjat, namun djika 
diambil balans, masih banjak jg 
merugikan. Andai kata usaha2 pe 
merintah itu di-ibaratkan peker 
djaan? seorang murid jg harus di 
udji, maka usaha? dilapang menam 
bah hasil bumi, bantuan? kpd. ru 

partikelir mendapat angka tinggi, 
tetapi sebaliknja dalam usaha2| 
1g »hoofdvak” mendapat angka ku 
|rang, sehingga tidak lulus dalam. 

£ g aa 

| Achirnja  pembitjara memban 
tah ketjaman Mangunsarkoro, jg 
Oleh pembitjara diartikan, bah 
wa . Mangunsarkoro mema $ 
Orang? Katholik kurang patriotis. 
Dalam bantahannja ita anggota. 
mengingatk bahwa orang Ka 
tholik tidak kalah  patriotisnja ' 
dgn golongan jg manapun di In" 
donesia ini, disertai pula, bahwa 

|di taman2 bahagia telah banjak 
kuburan patriot2 itu, diantaranja 

| Overste Slamet Riadi. : 

' Mr. Tambunan. (Parkindo) ber- 
pendapat, bahwa formeel ia tetap ti-| 
tak dapat. menjetudjui pendapat pe- 
merintah mengenai reshuffle kabinet 
jang menurut pendapatnja terlalu lu- F 
as dan tidak dapat dipertanggung 
Ijawabkan djika hanja diserahkan, 
Kepada 'parta'2 pemerintah sadja. 
Tjontoh2 mengenai kabinet Inggeris, 

| menurut pembitjara tidak pada tem- 
vatnja, karena Inggeris hanja mem- 
punjai sistim dua partai, sedang Pe- 

'rantjis tidak seharusnja ditiru, kare- 
na berbahaja, demikian Tambunan. 
Reshuffle seperti jang dilakukan oleh 
kabinet Ali sekarang ini, menurut j 
Tambunan dapat mendjadi preseden 
jang buruk. | 

| Selandjutnja dalam 
Mangunsarkoro,  peribitara 

  

   

    

   

    mendjawab | 
mene- 

| 

  

laki”/ wanita jg berpengalaman. 

  

ae Simatupang, dan bahwa bu 

kapan orang tsb. terus dibawa ke- 

|iang telah memadjukan RAB ketika ja 
baru bekerdja 6 bulan dan bahwa 4 

tap pada batas?nja. Besarnja defisit Pi 

untuk kepen- rap “ 

f" jang " 

I 

oleh pemerintah tidak dimasukkan Setu umur 55 th., penduduk dukuh 
Bandungan desa Dermajasa, Ketja- 
matan Pedj djawaran, 

mengemukakan. usaha2 jang didja- meninggal dunia, dan diangkut ke 
| lankan kabinet Wilopo mengenai ke-| Rumah Sakit Umum Bandjarnegara 

pandjang pemeriksaan Dokter 

dan menurut tanda2, luka2 tersebut 

| hingga sekarang telah tertjatat 3 

| Sdr. M 

"fo. (Antara). 

  

ANEKA DIRUA tenan 
JEPARA BAN DJARNEGARA 

NN GOPI GROMBOLAN 
1 TERTANGKAP 
Baru2 ini “didesa Pringamba Ketj. 

Kalibening telah ditangkap oleh OPR 
etempat seorang laki2 pekak (bisu) 

mur Lk. 32 th. jang ditjurigai 
djadi anggauta gerombolan, ka- 

ma tingkah lakunja jang menjjuri- 
gakan, dan setelah dilakukan pening 

    

   

or Polisi Bandjarnegara. Dalam 
eriksaan, ternjata orang tsb. da-j 
“keterangannja jang dilakukan. 
gan isiarat, dapat diambil kesim: 

bahwa ia mengaku mendjadi 
gota D.I. dengan kawan2nja se- 

K 16 orang jang sampai seka- 
rang masih bersarang dihutan dae- 

Ketj. Kandangserang (Pkl). Per 
ly didjelaskan pula bahwa ia me- 

    

  

   

     
   
   

  

   

   

  

vadjib. $ 
TERBUNUH @) , 

Seorang bernama Kartowidjoio al. 

pada tanggal 
7 Des. 1954 karena luka?nja telah 

Se- 
si- 

korban terdapat luka2 pada Kepala, 
leher, pinggang 'dan paha kanan. 

untuk diperiksa lebih landjut. 

adalah akibat penganiajan (?). Apa- 
kah sebab. musababnja terdjadinja 
peristiwa tsb. kini masih dalam pe- 
ngusutan jang berwadjib. 

TJIREBON 
PERINGATI HARI 11 DE- 

SEMBER. 
Dalam memperingati hari kor- 

ban Westerling pada tanggal 1I 
Desember jl., partij2, organisasi2 
dan instansi2 dikota Tjirebon tlh 
mendatangi tempat2 jang banjak 
dikerumuni orang, misalnja dipa- 
sar-pasar, bioskop dsb.-nja untuk 
memberikan tjeramah2nja diseki- 
tar hari berkabung itu. 

Berhubung dengan terus mene 
rus setiap sore hudjan turun di- 
kota Tjirebon rentjana kampanje 
penerangan Djawatan  Kotabesar 
Tjirebon jang sedianja akan dimu 
lai Lena 14 Des., dimana 
akan diikuti pula oleh kampanje2 
dan pidato2 disekitar ,,kekedjam- 
an Westerlag” disetiap Balaidesa 
dalam kota, terpaksa dihapuskan. 

| Sebagai gantinja untuk mem- 
peringas hari korban kekedjam- 

    

   
Jan ae AN Me dgn 

ara lain seperti terse itas. 
1 LAGI Di AN PETuR : 

Seorang anak umur H1 tahun 
penduduk desa Tjisantana ketja- 
matan Kuningan baru2 ini ketika 
ia sedang berada dirumahnja tiba 
tiba telah disambar pet.r. Karena 
luka Mn dan sekeliling 
tubuhnja, “ia diangkut kerumah 
Sakt Umum Kuningan untuk di 
rawat seperlunja. Perlu diketahui 
bahwa ketika ia disambar petir 
hudjan turun dengan lebatnja. 

Sementara itu dapat - d'kabar- 
kan, belum lama ini seorang pen 
duduk desa Tandang-singgat keti. 
Kertasmaja bernama Duriat (50 
th), sewaktu sedane mentiangkul 
disawahnja telah disambar petir 
pula sehingga meninggal duma 
seketika itu pula dan  badannja 
hangus terbakar. Dengan dem'ki 
an didaerah Kabupaten Indrama- 
iu sedjak hudjian mulai turun 

orang jang disambar 
ga tewasnja. —   petir sching 

tsb: 
sebuah bendungan: dengan beaja se- 
ibesar Rp. 5000,—.asal dari gotong 
rojongnja penduduk desa disitu. Me 
'murut taksiran 
tersebut selesai akan dapat mengairi 
sawah seluas 40 ha., pula akan da- 
'pat menolong mengairi sawah da- 

“djadi Residen di Padang. 

'ga agar supaja djangan ambles. 

  

GOTONG-ROJONG. MEMBA- 
NGUN DJEMBATAN., 

Dari insiatip sdr. Sarigi lurah desa 
Krapjak (Kota) kini telah giat diba- 
ngun 
piak denga, memakan beaja sebesar 
Rp. 8000,.—. 
:Rp.. 4500,— didapat: dari sokongan 
penduduk 

sedang jang Rp. 3500,— asal dari 
kas desa. 

sebuah djembatan desa Kra- 

Beaja sekian itu jang 

jang dipandang mampu, 

Selain . pembanguna,  djembatan 

kini djuga telah dapat dibikin 

setelah . bendungan 

ja gpbaa — tanda2 NA lam daerah Kelurahan Karang Ke- 

aa Kabin penat? KEBUMEN : 
MR ARENA SN el 0 

PEMBIKINAN WADUK SEM- 
POR MEMAKAN BEAJA 

Rp. 30.— DJUTA. 
, Untuk mengatasi keadaan ban- 

djir tiap2 tahun d'daerah Kedu 
Selatan, terutama kabupaten Ke- 
humen, oleh pihak pemerintah 
daerah Kedu kini sedang diusaha 
kan pembikinan waduk Semper. 
Menurut taksran waduk tsb. 
akan memakan beaia sebesar ! 
Rn» 30.— diuta dan #kan meng- 
airi djuga sawah Ik. 30.000 “ha. 

Didapat keterangan. bhw. psmu 
huatan waduk tsb. telah dipikir- 
kan sediak tahun 1932 nada dia- 
man bemerintah Belanda: dulu, 
tetapi kand”s karena ' kesulitsn 
keuangan. Pencukuran k'ni sudah 

Lagu2 Indonesia" Dalam 

Di-.Hidupkan 

mang sehat. Boleh dit ra dilain 

dibutuhkan 

Sebaiknja lagu-lagu jang telah dipu 
tar “itu baru satu bulan lagi terde- 

ngarnja, djangap setiap malam itu 
sadja, 

Persediaan lagu-lagu ini jang di 

pandang baik, buat Djakarta ini me- 

mang belum banjak, tjuma lumajan 
sadja. 

Kalau boleh di usulkan, Mang 
Ganda tjuma minta, djangan sekaliZ 

Ldiputar itu lagu-lagu jang, meskipun 

melodinja baik, tetapi sjair2nja sung 

guh lebi Ijabuy dari pada 
foto. tiabul 

Sebah ,,kata-kata” bisa lebih ,,ke 

  

gambar da La En Loo 

ini Mag Ganda hanja ..... tepa- 
SP EL 3 

SATU SOAL JG: MENDJE- 
MIUKAN, kalau lihat bioskop2 di 
Djakarta, misalnja di. Metropole, ' 
Gardenhall, sekarang ini ialah tja 

i tondjolkan adpertensi. 
Modelnja pakar ,,kata-kata” 
warkan dan  memudji: dagangan 
ini atau itu. Dan hampir semua 

ta- 

pakai kata2...... .terkenal diselu 
ruh dunia”. 

Ketjuali ngomongnja tidak te- ! 
djuga 
men- 

pat, suara tidak enak, 
sering terlalu pandjang 
djemukan, 

Sebenarnja kalau sudah waktu 
nja itu adpertensi diputar... buat 
penonton sama dengan ,,dipaksa” 
tidak senang. Djadi akibatnja ma 
lah merugikan pada jang pasang 
iklan itu. “, 

Tjobalah perhatikan betul2... 

“GULA PASIR bikinan Jogja, 
minum kopi seorang diri. Kalau 

ditaksir manis rupanja, didekati bu 
lu djadi berdiri”. 

Begitulah kini akibatnja, sesudah 
itu bordeel2 dibersihkan. Di dja- 
lan2, terutama dipusat2 jg rame se- 
perti seputar  Prinsenpark, “ Tanah 
Abang, Senen, Sawah Besar, dil. 
gang2 lorong2 simpangan, banjak 
sekali orang mondar mandir, seper 
ti musim laron sehabis hudjan dan 
tjitjak tjitjak pada ngintip ngintip 
ingin mentjaploknja. 
Ah, soal itu. Sukar amat dibran- 

tasnja. Pusing kepala sudah tentu. 
Dimana sih ini salahnja? : 
Kesian' sebenarnja -kewadjiban Pu 

lisi Susila itu. : 
Seperti berdjoang melawan angin. 

SUDAH BITJARA soal  Pulisi, 

baik kita “tjeritakan bahwa di Dja- 
karta ada model perkataan: “ ,di- 
Untung . Margono-kan”. Wah,  la- 
mbok ija djangan di-Untung Mar- 
gono-kan terus menerus begini to 
mas mas?! Apa maksud lu itu? 

Habis, dari sini saja diputar ke- 
sana. Dari sana diputar lagi kesini. 
Apa-apa-an ini? ' Seperti cirkelver- 
keer tjitaan Untung Margono sadja?! 

Begitulah ngomongan orang pe- 
dagang kini. Umpamanja soal ,,teks- 
al 

Putar sana, putar sini, achirnja..... 

tetap mahal bagi rakjat. 
Dan jang paling tidak mengerti- 

kan, kabarnja kok di Priok itu ma: 
selesai dikerdiakan. tingoal me- sih berdjuta2 yard jang tidak keruan 
nunggu - keuangannja, bantuan “rusannja. Mudah-mudahan ini ti- 
dari vemerintah pusat. dak betul. 

PURWOREDJO 
LAGI2 MATI KARENA 

MAKAN TEMPE. 
Baru2 ini didaerah. Pakuntjen 

Banjumas telah terdjadi suatu pe 
ristiwa, jaitu beberapa orang tih 
men nggal akibat makan tempe. 

Setelah diadakan penjelidikan 
oleh fihak jang berwadiib setem- 
pat terniata, bahwa tempe tsb. 
mengandung ratiun. 

  

Suasana -,,kampioenschap PSSI”. Dja 
g02 bertaroh sudah pada hitung? 
dan  tjari kiap kemari. bagaimana 

nanti opstelling dari Medan, Djakar- 
ta, Surabaja, Makasar dan Solo. 

Sudah tentu tidak ada satu orang 
jang mau pegang Solo sesudah ,di- 
tigabelasnol-kan” oleh Djakarta. 

Djakarta akan - ketamuan 
Orang. pemain sepakbola, 109: orang 
utusan PSSI mungkin lebih. 
Dalam konggresnja nanti jang pa- 

ling rame dibitjarakan soal .»esia   PURBOLINGGO 
Cr LA 

BUPATI PURBOLINGGO PIN-: 
DAH. KE SEMARANG. 

Bupati Purbolinsgo R. Oetoio 
Koesoemo dalam bulan ini pindah 
ke Semarang, mendjabat Bupati 
di Semarang mengganti R. Soe- 
mardjito jang telah diangkat men 

Adapun gantinja R. Hadisoek- 
mo Patih dari Rembang. 
“Perlu diterangkan, bahwa RR. 

Oetojo Koesoemo mendjabat Bu 
vat''di Purbolinggo I.k. 5 tahun 
lamanja. 

TJILATJAP 
PERBAIKAN DJEMBATAN? 

DAN DJALAN?”, 
Oleh fihak jang berawdjib kini di 

daerah Banjumas sedang diadakan 
perbaika, djembatan2 dan djalan2, 
antaranja perbaikan djembatan su- 
ngai Legawa di Ketjamatan Patik- 
radja Banjumas jang rusak akibat 

  

25 tahun PSSI” jang akan diralakan 
tepat tgl. 29 April 1955. 

Kalau Mang Ganda boleh nsul, 
supaja dalam peringatan it” nanti 
direkonstruir seperti djaman 25 ta- 
hun jang lalu betul2. 

Pakaian pengurusnja, "parjara2- 

nja, sepeler-sepelernja,  pakoian2nin 
pemain hendaknja persis seperti dja- 
man baheula itu. 

Jaitu bendera Merah Putih diha- 
wa ditiang bambu, dibawa orang ke- 
tengah lapangan, — disampingnja pe- 
ngurus2 jang akan pidato. 

Ada jang pakai mondolan, ada jg. 
pantalonnja model djengki, ada jg. 
kombor, ada jang pakat sarong d.LI. 
seperti dulu waktu di Solo ada pem- 
bukaan stadion Sriwedari apa itu. 

Sedang mikropun dulu dipasang: 
nja diatas kaki-tiga seperti statip po- 
trek dari kaju. Pengurusnja nedato 
ditengah lapangan, diiring gemrudng 
Oleh lain2 pengurus. Dap dalam ra- 
patnia, lebih dulu ditjatat nama2 wa 
kil Pers jang hadlir, nama2 perkurm- 
bulan: jang hadlir' ensopor ensopof.   bandjir, sehingga lalu “lintas kenda- 

taan antara Purwokerto — Tijilatjap 
liwat Notog p.p: terhalane. 

Saluran air sepandjang 100 m. ig. 
ada ditepi djalan raya - antara Ma- 
djenang dengan perbatasn Djawa Ba 
rat djuga diperbaiki, untuk mendja- 

    5 

Bek bahwa .sedj 

rang. Sedjak tanggal tersebut Sdr. 
kan melakukan tindakan2 jang bersangkutan dengan N.V. d.h. 

' INDONESIA DJAYA. 
Mereka jang mempunjai kepentingan dengan N.V, d.h. INDO: 

NESIA DJAYA diminta berhubungan langsung dengan direksinja, 
beralamat Dj. Purwodinatan 1/10 telefoon 332 Smg. 

Semarang, 13 Desember 1954. 

“ 

  

PENGUMUMAN 
RJANTO: untuk sementara waktu. dibebaskan dari tugas- 

nja selaku direktur I dari N.V, d,h, INDONESIA DJAYA, Sema- 

F dan 
eEaEaiEEEEEaas Ea aEEEEEsauasia sa sei sasis 

  

ik tanggal 11 “December ba 

MURJANTO tidak diperboleh- 

Direksi 

Rame dan bagus itu nanti menge- 
nangkapn 25 tahun nan lalu. Dan 

' dulu. itu, wartawan-reporter merasa 
di- bangga sekali berteriak  kalan 

panggil: ,,jak, datang, wakil , Darmo 
kondo” wakil dari , Suara: Umum" 
dl. Lalu semua orang melihat, jang 
dilihat pura-pura tidak tahu. , 

Pema'nnja, kalau berhadapan 
dengan lawan atau hendak menje 
rang, lalu kedua-tangannja seper- 
t' ngapurantjang ditaroh didepan 
buat dekking..... Maklum belum 
ada suspensoir. Lantas diderekul 
pakai potongan kaos lama, Dita- 
ngan pakai polsdekker, Wah... 
dijaman dulu, Jutju benar kalau 
diingat. Ja'tu diwaktu dimas Po- 
ting dan mas Jusuf misih bal-ba- 
lan dan berangkatnja kalau man 
pertandingan tidak dari ...rumah- 
nja send'ri,...... 

Tjuma bagaimanapun  djuga, 
biar lutiu, tetapi semangatnja be-   DEWAN KOMMISSARIS. | tul-betul tidak seperti dulu. 

Apalagi Solo sekarang. . Djika 

    

DI BIOSKOP2 DJAKARTA pada: aa 
lai dan diwaktu pauze diputarkan lagu2 Indonesia. Suda eni 
piring hitam, kebanjakan suara2 b'duan RRI jang terkemuka. Gu 
na mengganti lagu2 Barat, terutama jang tidak baik, aksi ini me- 

DJAKARTA kini sudah ' masuk! 
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Bioskop2: Djakarta — Krn 
Bordeel2 Nitutup Akibatnja Banjak ,Orang2-nja 
Jg Mondar-Mandir” —Ada Pameo Baru: aDi— Un- 
tung— Margono-kan” — Suasana PSSI — Kampioen- 
schappen— Kalau Kedjadian2 pssj 25 Tabun Jl 

Kembali....... LD 
ini, sebelum un 

kota. Sebaiknja ada Parfitia ter- 
tentu jang menentukan lagu2 mana jars boleh diputar dan ma- 
na2 jang tidak boleh. Buat Djakarta ini rupanja diserahkan kepa- 
da pihak Radio jang memang tenat. Kiranja didalam satu malam 

sedik'fnja 10 matjam. lagu alias 5 buah piring hitam. 

Sport 
TEAM INDONESIA MENANG 

DARI KOREA 5—4. 
Menurut berita Reute,r dalam pem 

bukaan tournament kedjuaraan ping 
pong Asia jg dimulai hari Minggu 
regu Vietnam. jg mendjadi favorit 
utk. memenangkan  kedjuaraan. ini, 
tlh. dikalahkan dgn. 2—5 oleh regu 
Singapura. 

Pemaip Indonesia jang masih ber- 
sekolah . dari Ta Chung Sze Sema- 
tang, The Tiong Hien mendjadi bin- 
tang team Indonesia dan memberi- 
kan kemenangan 5—4 terhadap Ko- 
rea. 

Sebaliknja djuara Indonesia Liem 
Ngo Soen gagal dalam permainan- 
nja dan kalah terus dalam 3 per- 

mainan jang dilakukannja. 
Regu Pilipina sesudah mengada- 

kan permainan jang saling mengem- 
balikan pukulan2 sadja, “dapat me- 

nundukkan regu India dengan 5—4. 

RADIO | 
| 
| SIARAN R.R.I. 
| Semarang, 16 Desember 1954: 

Djam 06.10 Trio S. Jatno, 06.40 
Corijati, Effendi -dll.: 07.10 Orkes 
Sid “Phillips: ' 07.30 Njanjian  Che' 
Edah, 13.15 Siteran Gobjog: 14.10 
Siteran Gobjog (landjutan)y 17.00 
Orkes Melati: 17.40 Hammond Or- 
gan, 18:00 Pertjakapan AURI: 18.15 
Pengadjian, 18:30: Hidangan Orkes 

Studio Bandung: 19.30: Tepatkah...? 
20.30 Irama Langgam dan. Kron- 

tjong: 21.00 Mimbar Islam, 21.15 
Dari dan' untuk Pendengar, 22.15 
Pembatjaan Buku: 23.30 Tutup. 

Surakarta, 16 “Desember 1954: 
| Djam 06.10 Gendera, pasi: 0640 
Genderan pagi (landjuian): 13.10 
Rajuan siang, 13.40 Piano Tunggal: 

113.50 Njanjian bersama: 14.15 Rua- 
ngan Wanita: 17.05 Dunia kanak2: 
17.30”Seni Karawitan: 17.55 Varia 
Djawa Tengah: 18.15 Pengadjian: 
18.30- Seni Karawitan: 19.30 Imbau- 
an malam: 19.45 Mimbar Islam: 

20.30 Bingkisan Penjiar: 21.15 Ge- 
ma Malam: 22.15 Indonesia gembi- 

ra, 22.45 Irama Teruna, 23.00 Tu- 
tup. 

Jogjakarta, 16 Desember 1954: 

Djam 06:10 Mars gembira Berat, 
10640 Lagu2 Malaya: 07.10 Sisters 
| dan Brothers: 13.19 Ujon2 dari Pu- 
' ros 14:00" Ujon2 dari Puro (lendiu- 
tang 17.00 Gelanggang Kanak2, 17.49 
Hiburan sore: 18.00: Orkes Konse t 
Peter Yorke: 18.36 Genderan sendja: 
"9.40 Krontjong Non-Stop 2915 
Imbauan Nila Kusuma, 20.30 Kan. 
sert maam, 21.15 Mimbar Islam 
21.39  Motjopat dengan Saraschan: 
22.10 Motjopat “dengan Sarasehan 
(iangjutan), 23.09 Tutup. 
Djakarta, 16 Desember 1954: 
Djam 06.10 Seni Sunda Studio 

Djakarta: 13.10 Seni Djawa Studio 
Djakarta, . 14.10 The. Muany Boys: 
17.15 - Orkes Kronijong Kesuma: 
18.30 Orkes" Dupa Nirmala: 19:39 

"Tebaran Irama Daerah: 21.00 Mim: 

“bar Islam, 21.30 Orkes Radio Dja- 
karta, 22.30 Tutup. 

! 
'& 

BANJUMAS 
| TIAP' MUSIM HUDJAN 

MENGALAMI BANDJIR 
Dari fihk jang bersangkutan  di- 

peroleh-keterangan, bahwa sawah 
didaerah Sumpiuh selatan dan Nusa 
wungu Banjumas pada tiap2 musim 
hudjan selalu tergenang air/bandjir. 
Dalam musim hudjan sekarang ini 

mereka mengalami penderitaan se- 
matjam “itu jang lebih berat. 

--.. 

  
  

| HARGA EMAS. 
| Semarang, 14 Desember 1954: 
24 karat: djual ...... Rp. 51.— 

bei Rp. 50,50 
2 karat: djuak ...... Rp. 46,50 

Me Rp: 45,— 
De@karta, 13 Desember 1954: 
24 krt tiap gram Rp- 51,25 
22 krt tiap gram Rp. 50,50 

Surabaja, 13 Desember 1954: 
Tidak ditrima tjatatan harga. 

Singapore, 13 Desember 1954. 
. Tidak ditrima tjatatan harga. 

Tonden. 13 Desember 1954: 
Emas Beirut tiap ounce 35.18 
Emas Macao tiap ounce 37.63 
Emas Hongkong tiap ounce 37.87 
mas Bangkok tiap ounce 38-32 | Sa be mn Kh 

Lulu Persis itu mendjadi bunga- 
bibir, buah kesajangan pak Kar- 
tiko dan Tukijek dan Kadji Umar 
dan lain2, maka sekarang ini 
wong Solo seperti baru  beladjar 
balb»ian. Masak bisa ditigabelas- 

' Rolkan, 
'$ Bagaimana ini Herf Sumokarti- 
ko?! ' 
| Padahal itu djaman dulu, sebe- 
tum otang mengenal adanja MAS- 
“BUR, Solo kemana2 sudah bawa 
«tukang pidjet”, Malah pidjetnja 
akai atau tjukup disebul 
adja. 
Djuga diusulkan supaja besok 25- 

Haus? itu dikumpulkan semua pe- 
gurus2 tua dan pemain2 tua tua. 
emain-dongkol. Bunga-dongkol. Ini 
Ka perlu besar-besaran, sebab 
emang PSSI itu dulu ada satu ba- 

kian penting dalam PERDJOANG- 
AN KEBANGSAAN, 

Mas Darjo bisa tjerita — pandjang 
lebar soal PSSI melawan NIVB itu. 
Apakah masih ada piala2 PSSI jg. 

dulu-dulu itu? Misalnja jang dari al- 
Pa S.B. PB ke-X? Pusaka dong 
tu. 
Sukur jang merasa masih punja 

apa2 jang tua djaman PSSI sebelum 
1949-itu suka berikan pada mas Ma- 
Jadi, tentu ia ini akan berulang2 bi- 
lang kamsia kamsia,
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| Selandjutnja dalam 
Bung Tomo 

bahwa ditolaknja resi 
PBB menundjukkan 
wa nasib bangsa 
tentukan oleh P 
mapun djuga, m 

oleh bangsa Indonesia sendiri. B 
hubung dengan itu maka Bung 
mo mengandjurkan persatuan 
Gikalangan rakjat untuk mengha 
pi segala kemungkinan. ' 
Diandjurkan pula 1 

- | Rakjat 
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takjat Djepang—-Ha 
Istana Jg Masih Men   

Oleh: John Rickard: 

   
    
    

| Hirohito dan Permaisuri Nagako 
kal-kali tatkala keluarga Keizer 
ke Hokkaido, 

  

Bandjir Besar 
:| Di Malaya 

| Tinggi Air Di Djohor 
2 Meter 

HUDJAN LEBAT masih terus 

| Senin pagi di Malaya Selatan dan 

     
putusan 

i sikapnji at oa ar nai dap a 
djuangan "3 Barat Bara 

  

Hadiah 25 
Ribu Doll. 

Bagi Siapa Jg' Berani 
Lawan Diaga Gulat 

Wanita Burke 

PADA MALAM Saptu jang ba 
ru lalu djago2 gulat wanita jang 
datang dari Amerika tlh melaku- 
kan pertand'ngan2 exhibisi di Ma 
nila dengan dihadliri oleh 4000 
penonton, demikian menurut UP. 

Mula2 dalam an ma 
lam itu be djuara-gulat 
wanita Swedia Nn. Beverly An- 
derson dengan djago dari Amerika 
Se'atan Rita Martinez dan berks- 
sudahan seri. Lalu Josephine Mae 
dari Florida menang, karena da 

    

rgar2 tersebut tida memperlihat 
kar sesuatu jang menarik. tetapi 
pada malam itu banjak sekali ne- 
ronfon2 wanita jang mengundju: 
rgi dari pada dalam pertandingan2 

an | Singapura, hingga “didaerah 

 perahu-perahu. 

|tang fiim Ava Gardner jang waktu 

'kan chegue $ 500 Malaya. 
' Sementara itu ada ham»ir 

ut- jpetani Singapura jang memprotes 
a- | kepada pemerintah, karena mereka 

rijlum dilindungi terhadap air 
an | Daerah tempat tinggal mereka iang 

dulu, 
'terbang baru. (Antara). 

|Tidak Mau Tju-| 

  

terdjadi bandjir besar, sedjak 
mis j.l. Kerugian materi di Mala 

2 ya Selatan berdjumlah leb'h dari : 
£ djuta collar Malaya lalulintas | 
kereta api dan didjalan raja ter ' 
putus diberbagai tempat, banjak 
penumpang k.a. terpentjil diseta- | 
siun2 jg terpentjil letaknja. Dae- 
rah jang paling menderita jalah 
Djohor, beberapa buah kota di- 
sana tergenang air bah setinggi 2 
meter lebh, di Kota Tinggi, ha- 
njak penduduk terpaksa mengung 
si kedalam loteng2 rumah: mere 
ka membuat lobang2-dalam atap. 
dan dari sini mereka menerima 
bahan makanan jang didatang- 
kan oleh regu2 penolong dengan 

Hanja dinegara bagian Djohor sa- 
dja hampir 20.000 orang telah me- 
ninggalkan rumah masing2 sedjak 
hari Kemis j.l. 

Di Singapura, kira2 5.000 orang 
kehilangan rumah. p 

Pemerintah Singapura Djum'at ji. 
telah membajarkan uang sokongan 
hampir $ 28.000 kepada 493 keluar- 
gay pemberian tundjangan ini dilan- 
djutkan pada hari Sabtu dan Ming- 
gu j.. Suratkabar ,,Straits Times” 
mengusahakan derma berupa uang, 
bahan makanan dan pakaian. Dian- 
tara dermawan2 jang pertama jang 
memberikan sumbangan, ialah bin- 

itu masih ada di Singapura. 'a beri- 

1.600 

hkan kesuatu daerah jang be 

sekarang didjadikan lapangan 

kur Djenggot 
Krn Uang Sekolah £ 

| RAKJAT DJEPANG sangat krit 
Natan jang dibawa oleh Pendudukan- 
Tapi ada satu perobahan. jang mereka K 
keizernja manusia biasa. Pendirian rakjat Djepang terhadap Keizer 

turun pada malam Senin dan hari | 

TER 

   Desi 
|(Agaknja Dapat Diterima Djuga Oleh 1 

nja" Kalangan2-DIm || 
kanan entanguja Daa Ingio| 

panjat Kembalikan Tennoo Ke Suasana Dewa2| 

Sekutu atas negerinja. 

telah 

baru 

2 anggaute po- 
lisi mengadakan. pengawalan terha- 

|dap Keizer mulai dari saat ia me- 
ninggalkan — tempat 'istirahatnja di 
Honshu sampai ia mengachiri ver- 
lawatannja di Hokaido dan kembali 
ke Tokyo dengan menumpang pesa- 
wat terbang — dengan mana 

Kira2 20.000 orang 

menumpang pesawat udara, 

Sebelum Perang Dunia If Keizer 
Hirohito tak pernah dilihat oleh 

ini rakjatnja. Apabila ia lewat: mereka 
Ka mendjongkok terlalu rendah untuk 

memberi hormat sehingga mereka 
tak .dapat melihat apa2 selain dari 
tanah. Apabila Keizer berdjalan ka- 
ki atau naik kendaraay melalui dja- 
lan2'tak seorang pun jang diboleh- 
kan melihat wadjahnja dari gedung? 
jang berdekatan. Hukuman bagi me 
reka jang melanggar larangan ini ti- 
dak ada, tapi mereka mendapat pe- 
ringatan dari polisi. 4 abaya 

Samnai peperangan berachir 
u masih sangat berguasa mk 

isa menganggap sepi peringat 
nja itu. Sebkah petak ang mem- 
bunj?i tjerobong asap terlampau 
tinggi dekat istana Keizer menda- 
pat perintah utk memperpendek 
tjerobong itu atau meruntuhkannja 
sama sekali. Dari puntjak tjero- 
bong itu orang dapat melihat ke- 
istana........., 

Sampai achir peperangan banjak 
rakjat Diepong tidak ingin metik 
hat muka Keizer karena menurut 

   

kepertjajaannja Keizer adalah 
anak Tuhan. Ada suatu tachajul 
jg telah tua, jang terutama banjak 
tersebar didesa2, bahxya siapa jg 
melihat muka dewa bisa mendja- 
di buta. 

Rakjat sudah jakin. 
Pada waktu Keizer membuang- 

kan segala sifat2 kedewaannja, ma 
ka timbul pikiran bahwa panda- 
ngan rakjat toch tidak akan bero- 
bah. Akan tetapi rakjat Djepang 
sudah jakin )sekarang, bahwa se- 
buah perobahan besar tlh terdjadi 
dalam waktu kurang sepuluh ta- 
"hun. Golongan tua masih lebih 
suka mendjongkok bila melihat 
Keizer tapi generasi muda lebih 

| menjukai bersorak ria. Perobahan? 
jg telah terdjadi itu telah dide- 
monstrir pada waktu perlawatan 
Kesizer ke Hokkaido itu. 
Sebuah. harian memberi ulasan 

demikian: ”Kritik2 semakin: banjak 
terdengar 

apa jang disebutkan 
lisi disekitar Keizer dan permaisu- 
rinja selama 

di Hokkaido mengenai 
”tirai besi po 

mereka mengadakan 

is terhadap banjak perobahan | PM 

ini mengadakan perlawatan | | pulau Djepang paling utara. Saban hari kita memba | Ya keluhan2 dalam surat2 kabar, jang d'tulis oleh para ketua sidang | redaksi dan pembatja, bahwa peraturan pemerintah, 
| Cbuan orang anggauta 

rakjat jang datang untuk menjambutnja. 

dalam bentuk | 
Polisi, bertindak mendjauhkan Keizer dari 

dia 
adalah keizer Djepang jang pertama 

  

  
ala dengan hari Natal jang akan datang, maka sebagai kebiasaan 

Idi Neurenberg telah diadakan Pekan jang melulu mendjual pohon2 jang 
saka digunakan dalam merajakan Hari Natal tersebut. 

Nasib-Sedih Bagi Kulit 
“Berwarna Di Afrika : 
(Pemerintah Afrika Selatan Terdiri Dari 
Orang2 Jang, Sangat Mengutamakan 
»Apartheid” — Sikap Charles' Swart : 
»Tjemeti Sadja Itu Orang2 Berwarna” 

PERDANA MENTERI Afrika Selatan Johannes G. Strij- 
dom tidak akan menghad'ri konperensi perdana menteri Common- 
wealth Inggris jang akan dilangs ungkan di London mulai tgl. 31 
Januari j.a.d., kata kalangan jang patut dipertjaja di Pretoria ma- 
lam Sabtu ini. Dikatakan bah wa sebabnja ialah karena Strij- 
dom s'buk bekerdja, berhubung dengan pembukaan parlemen Uni 
Afrika Selatan pada tgl. 21 Janu ari jad. Strijdom (dalam konperen 
si di London itu akan diwakli oleh menteri kehakiman merang- 
'kap wakil PM Charles Reber: $ wart. 

.Heil Hans”, demikianlah nam» pa memandang warna kulit atau 
jg diberikan kepada Strijdom oleh agama. Bagi Strijiom, politik sema 
pengikut?nja dalam Partai Nasio- ijam ini adalah satu  ”keajahatan” 

kulit | terhadap ”Herrenvolk” Afrika Sela 
|tan, ,aitu golongan "Afriklaner”. 
Sirijdom berijita2kan . melenjapkan 

“harapan bagi bangsa2 “kulit berwar 

Ina'gi Afrika Selatan (ialah bagian 
penduduk jang merupakan 3/4 ba 

/ gian dari djumlah seluruhnja)' akan 
jagoan politik dan sosial. 

  

nal (partai golongan bangsa 

Dimana hingga sekarang "han'a” 
ada sematjani “yarboden toegang” 

bagi bangsa2 kuit berwarna (bangsa 
“ialah bangsa Bantu: bangsa In 
dun bangsa peranakan... Eropa 

   
    

  

   
   
   
    

: "disana disebut "Coloured” atau 
La se Kleurlingen”) diberbagai 

| ti t atau sebagian  daripadanja, 
Strijdom menghendaki adanja 

thetd” seluas-luasnja, hingga 
erch tempat tinggal dan daerah 
Wahcan “bagi bangsa2 kulit ber 

ara akan terpisah sama sekali dari 
rah2 bagi bangsa Eropa. Bagi 

Strijdom, nafsu terbesar ialah supre- 
: masiibangsa “AfrikaneP” dan keben 
tjiannja terhadap Inggeris. Dimana 
PM Malan, orung jang digantikan- 

| ma, bertindeik berhati-hati, disana 

| 

  

—— STRIJDOM. 

  

Strijdom akan menerdjang terus. De 
—— : mikian pula dim 

putih jg menamakan dirinja ,Afri-, “A partheid”. 
kaner”, kebanjakan keturunan Be-, 
landa dan berbahasa ,.Afrikaans” | 
suatu bahasa jg berpokok pada bu! 
hasa Belanda), adalah seorang fana- 
tikus tjita2 ,,Apartheid”.  Strijdom 
(umur. 61) waktu diangkat djadi 

menghadapi soal   
.Sikapnja terhadap Inggris. 

Beberapa peristiwa untuk meng 
gambarkan s.kap Strijdom terha- 
dap Inggris dan Commonwealth: 
waktu ratu Inggris Elizabeth II 

'Foleh partai2 kiri, terutama 

  

| Pelatjuran 

teri Juar negeri. 

' Tetapi achir2 'ini ia dibebaskan 
kembali. dengan perdjandjian, sete- 
'lah ajahnja meletakkan  djabatan- 
nja. Perkara ini telah dipergunakan 

Partai 
Komunis, untuk keperluan? politik, 
kata wartawan ,,Reuter” di Roma, 
dap a.l. menjebabhkan ' 'berhentinja 
Piccioni. 

Skandal Sotgiu ini sebaliknja men 
djadi sendjata bagi aum kanan un 
tuk mendjelek-djelekkan kaum kiri. 
Dalam perkara ini. Prof-Giuseppe 
Sotgiu, seorang Ksmunis jg dulu 
dengan sangat pand:i mengusut per 
kara Wilma Montesi, sebagai penga 
tjara, mendjadi sasaran bagi kaum 
kanan. 

Sotgiu didakwa menjewakap se- 
buah flat untuk perbuatan2 pela- 
tjuran, dan jg datarg disana ternja 
ta djuga kaum polisi dan anak? 
orang ,,baik2”. 

Atas peturdjuk2 seorang 
pelatjur jaig sekarat. 

Kesempatan bagi kaum Kristen 
Demokrat (Kanan) untuk - memba- 

las dendam, - datangnja waktu 3 
orang reporter dari salah satu surat 
kabar di Roma mendengarkan ke- 
terangan2 dari seorang perempuan 

pelatjur jg sedang dirawat dalam 
rumah sakit dan sudah hampir me 
ninggal dunia. 

Ketika wartawan mendatangi flat 
jg disebut oleh pelatjur tadi. Me- 
mang betul. Djurupotret2 pers me- 

(ngintai2 untuk memotret siapa jg 
'keluar masuk dari sana, dan wani- 
'ta2nja djuga. Dan jg didakwa men 
“djadi penjewa kamarnja: Prof. Sot- 
|giu. Potret2 dipasang dalam surat- 
kabar2 kanan. Sengketa politik ber 

“kobar lagi, di' Italia. 

  
i- Tapi segera pula bandjir protes 
'dari pihak2 non-Komunis karena 
berita2 dan potret2 tadi mereka 
pandang sebagai antjama, jg dah- 
sjat terhadap kehidupan prive sese- 
orang. . Dikemukakan bahwa hu- 

  

PEMERINTAH TJEKO AKAN 
BUBAR. 

P. M. Tjekoslowakia, Viliam 
Sroky, diharapkan dengan resmi 
membubarkan pemerintahnja Se- 
nen pagi, bila parlemen baru ber- 
sidang untuk pertama kalinja, se 
djak diadakan pemilihan tg. 28 
Nopember ji. — . 

Menurut para penindjau d' 
Wina, pg»s. Antorin Zapotocky 
akan menjetudjui pembubaran ka 
binet itu dan selandjutnja akan 
menundjuk dia sebagai pemben- 
tuk kabinet baru. 

TAK BENAR P. B. B. MINTA 
DJASA? BAIK INDIA DALAM 
PENJELESAIAN MASALAH 13 
ORANG A.S. JG. DIPENDJA- 

RA DI R.R.T., 

Sekarang Itali Heboh 

|. Skandal Sotgiu . 
Seorang jTerkemuka Kalangan Kominis 
Italia Jg Dituduh Menjewakan' Flat Utk 

—Kalangan Kanan Adakan 
» Pembalasan” 

ITALIA, JANG BELUM lama berselang ini telah digonijang- 
| kan oleh Skandal Wilma Montesi, jang a.l, menjebabkan berhenti- ' 
nja menteri luar-negeri Piccioni, kemud'an digontjangkan lagi oleh : 
sebuah skandal jang djenisnja kira-kira sama pula, jaitu mengenai | 

“seat pelatjuran dsb, terkenal dengan perkara Sotgiu. 
Montesi adalah perkara pembunuhan atas diri seorang gadis ber- 

| nama Wilma Meontesi, Diantara terdakwa2-nia terdapat anak men- 

      

»SURABAJA POST” mengr- 
barkan, bahwa pada tg. 1 Deser 
ber Lb. kira-kira djam 3 sore 
dibelakang rumah seorang pendu- 
duk dikampung Banju  Tadjun, 
Kabupaten Hulu Sungai telah ter- 
djadi pertarungan hebat antara 
dua ekor ular besar jg mempunjsi 
warna hebat sekali. Kedua ul: r   

| 
| Skandal | 

| 
! 

| 
| 

    
—— SOTGU- —— 

kum Italia tidak mempunjai sank- 
Si2 terhadap rumah2 pelatjuran jg 
normal. 
PM Mario Scelba mengantjam, 

bahwa apabila suratkabar2 masih 
djiuga ,.melampaui batas2  kesusila- 
an dan moralitet masjarakat”, ma- 
ka pemerintah akan terpaksa ber- 
tindak. 

Tapi kampanje politik jg berda- 
sarkan perkara pelatjuran ini masih 
terus berkobar, dan orang menduga 
bahwa kaum kiri akan membalas! 
lagi ,.pMelandjangan” Prof. Sotgiu, 
salah seorang ahli hukum kriminil 
dari Partai Komunis, jg sangat ter- 
nama. (Antara). 

Utk Rebut Irian 
FAKRI Mempersiapkan 

Tenaga2-nja 

DEWASA INI di Sunggumina- 
sa telah terbentuk sebuah orga- 
nisasi jang bernama Front Aksi 
Keselamatan Rakjat Indonesia di- 
singkat FAKRI. Organisasi itu me 
njediakan tenaga2 sebagai persia- 
pan menghadapi kemungkinan ga 
gainja perundingan Irian Barat di 
PBB, disamping itu memberantas 
usaha2 asing jang merugikan per- 
ekonomian rakjat, dan memper- 
djuangkan keadilan sosial. Organi- 
sosi ini diketuai oleh Donggeng 
Dg Ngasa dibantu oleh beberapa 
orang lainnja (Antara).   

tsb. masing2 pandjangnja kirs) 
2 meter dan besarnja sama pul . 
Warnanja, jang seekor hitam dz 1 
jang seekor slabu, Perkelahian 
itu berlangsung dengan tiara lili - 
melilit dan g'git-mengg'git. Kir2? 
pada djarak 3 meter dari temp: t 
pertarungan ular itu, tampak sc- 
ekor kutjing duduk, Kiranja ku- 
tjing itu bertindak sebagai djuri 
atau saksi. 

Setelah seperempat djam per- 
kelahian berlangsung dng. tidak 
ada ketentuan siapa jang kalah 
dan siapa jang menang, rupanj: 

Si kutjing “merasa “bosan ' dan 
|achrnja lalu madju: langsuns 
mentjampurj perkelahian itu. 
Mungkin maksudnja untuk mela- 
rai perkelahian itu. Tetapi nam- 
paknja kutjing pendamai tersebui 
tidak digubris oleh kedua  ckor 
ular jg sedang kala» itu. bahkan 
perkelahiannja bertambah seru. 
Kutjingpun marah lalu turu: 
menggigit dan djusteru dengan 
ggitan kutjing itulah #Kedua ular 
jang sedang berkelahi mati2-an 

(itu sama2 mandek dan menun- 
djukkan perhatiannja pada  ku- 
tjing. Tetapi setelah kutjing itu 
mengisau keras2 beberana kali, 
achirnja "ular itu menghentikan 
perkelahiannja dan sama2  mec- 
ninggalkan gelanggang - pertaru- 
ngannja.. Seekor pergi  ketimur 
dan jang seekor kebarat. 

Masukkan Irian 

Barat, Setjara 

Unilateraal 
PARTAI PERSATUAN Indo- 

nesia Nasional di Surabaja sebagai 
reaksinja tentang ditolaknja reso- 
busi Irian Barat oleh PBB, setelah 
dgn segera mengadakan rapatnja 
jarg terachir memutuskan mende- 
sak kepada pemerintah supaja 
'rian Barat segera dimasukkan da 
lam wilajah Indonesia setjara uni- 
lateral, memanggil kembali delega- 
si kta di PBB dan menggalang per 
satuan antara alat2 negara dan 
rakjat Indonesia utk menghadapi 
segala kemungkinan mengenai per- 
soalan ini. PIN menegaskan tem- 
tang pendiriannja jang diambil pa 
da 25 April 1948, jaitu bhw rak- 
jat dan pemerintah Indonesia 
mempuniai hak seluas2nja untuk 
mengambil dan menentukan sikap 
uja jang berdaulat atas tata nega- 
ra dan ekonomi Irian Barat (An- 
tara). 

Sidang terachr dewan lembaga 
Arab hari Minggu telah memu- 
tuskan untuk menjetudjui  reso- 
lusi2 jang disarankan panitia poli- 
fk, antaranja menjerukan kepada 
semua negara Arab supaja ikut 
serta dalam konperensi Afro-Asia 
iang akan diadakan di Indonesia 
(Bandung). 5 
  

Kegirangan Di Ned. 
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2 Dinaikkan perkundjungan ke-pulau utara Dje Suatu sumber resmi di New Delhi 
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tindju jang lalu. 

HUKUMAN MATI Di 
TUHKAN ATAS DIRI 15 

— ORANG DI OUDIDA 
Pengadila, militer di Oujda (Ma- 

rokko Perantiis) pada hari Sabtu te- 

   

  

sndjat hukuman jati | hemm lah mendjatuhkan hukuma m Jap jar ita Bak miku mendjukur 

| djengcotrja sebagai protes ter! 
ag dinaikkannja uang sekolah 

afas diri 15 orang jang dituduh ber- 
tanggung djawab atas kerusakan2 di 
Oujda dalam tahun j.I. 7 Orang “di- 

| antara mereka  didjatuhi hukuman 
tsb. dengan tidak hadlir. Dalam pa- 
da itu hukuman kerdja-paksa telahf: 
didjatuhkan. atas diri 30 orang lain- 
nja, sedangkan 29 orang lagi men- 
dapat hukuman pendjara dari 2 sam 
pai S tahun. 18 Orang terdakwa se- 
mentara itu dibebaskan dare semua 
tuntutan. (Antara). 

pemerintah ata 
adalah satu 

Demikian keterangan H. Rusli :g. 
sererusnja menjatakan, bahwa tidak 
lah pantas kalau partai oposisi da 
lam negerj memikulkan kesatahun 
itu pada pemerintah dengan menga 
takan, bahwa timing resolusi ini ti, 
dak tepat dan sebagdinja, " seperti 
utjapan Tambunen. Karena 

da mular,a menjokong resolusi tsb. 
Selandjutnja H. Ruslj mengatakan, 

bahwa penolakan itu akan dapat 
menginsjafkan rakjat Indonesia selu 
ruhnja untuk mentjantumkan dalam | 
hati mereka, bahwa negara2 besar: 
didunia #u tidak 'mempunjai niat 
baik dan tidak  djudjur “ terhadap 
bangsa Indonesia, Sekarang kita ha 
rus mengetahui benar2 siapa kawan 
dan siapa lawan, 1 3 : 

Demikian H. Rusli mengachiri ke 
terangannja. (Antara). 

DATUK PAGLAR MENING- 
GAL DUNIA, 

Seorang anggota Dewan Pemerin 
tahan Singapura, Dr.C.J. Paglar je. 
lebih terkenal dengan nama . Datuk 
Paglar, telah meninggal dunia hari 
Kemis, setelah menderita penjakit 
jang tidak lama, demikian UP. 3 

Dalam. dunia keolahragaan di Si 

ngapura, almarhum Datuk  Paglar 
menduduki tempat jang penting pu 
Ja. Ia pernah mewakili Singapura 

dalam Asian Games ke-2 di Mani 

la, dan dalam kedjuaraan pingpong sebelum Konperensi Bangkok itu di: 
mulai, (Antara). se Asia di Djepang. 

mentjukur djenggotnja. Pe 

perdana menteri achir2 ini menjata dinobatkan, suatu upatjara jang ' pang. kan bahwa tudjuannja ialah -mem- dihadliri oleh P.M. Daniel Malan SUATU ORGANISASI pemu- bentuk republik Afrika Selatan jg pula, Strijdom jang waktu itu ada .da di Penang malam Minggu telah| “Bahkan di Tokyo sendiri, su- lepas sama sekali dari Common- d Capetown melarang orang me .menuntu  supaja seorang penase-jara2 semakin banjak didengar ter wealth Inggris, dalam mana kekua- njanjikan lagu kebangsaan Ing- 
saan dipegang oleh golongan ',:Af- gris ,/God Save the Oueen”, Wak- 

membantah pada hari Sabtu berita? 
bahwa India diminta oleh PBB su- 
paja memberikan djasa2 baik dalam 
usaha menjelesaika, pertikaian me- 
ngenai 13 orang A.S. jg di pendja- 

Hati? Dan »Gematigd“ 
UMUMNJA REAKSI di Nederland atas putusan Sidang 

Umum PBB mengenai Irian Barat, walaupun menundjukkan rasa hadap tindakan2 keras jang didja- 
lankan untuk — melindungi Keiler 
dan Permaisurinja. 

”Orang membandingkan 
tjara2 Keluarga Radja Inggris 
ngadakan perdjalanan dikalangan 
'rakjatnja dan menerima sambutan 
mereka jang sungguh2, dan dengan 

    but adalah inche Mo- 
aa :, jang sedjak 3 bu- 

  

antara 
me- 

oleh pemerintah Penang. Tetapi se 

rikaner”, 1 
Dengan terang2an Sirijdem menga 

ku bahwa sebab utama mengapa ia 
ingin lepaskan Afrika Sit dari Com- 
monwealth, menurut  "Reynold 
News”, sebuah suratkabar Partar 

Buruh Inggris, ialah karena menuru: 

rakan berdasarkan pvtusan pengadi 
lan di Peking. Berita2 'itu tersiar 
sesudah dalam mingei il. sekretaris 
djenderal PBB Dag Hrmmarskjoeld 
mengadakan pertemuan dergan wa- 

kil India di PBB Arthur Lall di 

tu dalam Perang Dunia II Lon- 
don dibom Djerman Hitler, Strij- 
dom' berkata: ,,Tusukan jang me- 
newaskan kedalam djantung kera- 
djaan Inggris jang dulu begitu 
megahnja.” 

2kan datang jalah hari tahun seko- 
lah dimulai karena protesnja jang 

telah tuntutan itu, inche Sopie ber 
jandji akan mentjultur djenggot- 

nja itu pada tgl. 10 Djanuari jg   “aneh itu telah berhasil. Uang se- 

| Selam Russia 

a pada ha 
kekarnja, kekalahan 'itu disebabkan | 
perobahan pendirian negara2 jang pa 

  

Koleh tidak djadi dinaikkan (Am- 
tara). na g 

| jumlah Kapal 

2 Kali Milik 4.S:7 Kali 
Armada Peranan 
SOVJET UNI mempunjai kapal 

sam jang djumlahnja lebih ba- 
njak dari pada jang dimiliki Ame- 
rika, dgn perbandingan 2 kapal si- 
lam Sovjet utk tiap2 kapal silam 
Amerika, demikian hari Senen 
diberitakan. Hal ita diumumkan 
o:eh mradjalah ,,Look” jang me- 
ngatakan bahwa besarnja armada 
kapal silam Sovjet adalah 7 kali 
kepunjaan Nazi Djerman dim pe- 
rarg dunia II jang lalu. Tetapi se 
andjutnja diumumkan oleh ma- 

tersebut bhw Sovjet Uni 
masih belum mempunjai kapal si- 
lam atom, sedangkan serdadu2 
Amerika jang bekerdja dlm arma- 
da kapsl silam adalah terlatih le- 
bih baik dari pada orang2 Soviet, 
(Antara). 

  

Wakil presiden merangkap merte 
ri luar negeri Filipina Carlos P. 
jarcia menjatakan pada hari Sabtu! 

di Manila bahwa Filipina menjetu- 
djui usul AS. supaja pada tgl. 14 
Pebruari j.a.d. para menteri luar ne 
geri 8 negara jg telah ' menanda- 
tangani Pakt SEATO mengadakan 

konperensi di Bangkok. Garcia me 
njatakan  harapannja bahwa Filipi- 
na sudah meratifikasi Pakt SEATO   

LV 3 .pagar desas desus, bahwa Dewan Is- 

2... 1 TA | : 2 Kita Harus Ketahui Siapa 
Kawan Siapa Lawan 

SEBAGAI REAKSI atas penolakan resolusi India pada Sidang 
Umum PBB tentang Irian Barat, anggota parlemen dan ketua umum 
Pengurus Besar Partai Islam PERTI H. Rusli Abdul Wahid me- 
nerangkan setjara tertulis kepada ,,Antara”, bahwa hal itu adalah satu keketjewaan Nasional jang besar. Seluruh partai, baik partai 

n partai opos'si harus merasakan bahwa hal itu 
an. jang hebat sekali dari negara besar jang tetap 

mempertahankan dasar2 kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. 

tjara polisi Djepang mengusir rak 
jat supaja djangan terlampau de- 
kat kepada keluarga Kaizer”. | 

pendapatnja “Inggris memberi hak2 

jang sama kepada segala orang, .tan 

  

ta Tg Reaksi dari dlm IIARA ng" UT Keke AN Pemereksaan Ich- 
Dari dalam istana Keizer : Sh. .h Bat Ta tan | | wanul Muslimien 

Ikut Coup Yaman Dan 
Bunuh 2 Menteri Mesir. 

PENGADILAN? rakjat istime- 
wa Mesir Senen ji. memeriksa per 
kara 19 anggota bagian rahasia 
gerakan Iehwanul Muslimin jang 
“didakwa ikut berkomp:ot Lang 
pemerintah dan ikat dlm organi- 
sasi terror. Hari Mi Wr std 
orang terdakw, telah diadjukan 
kemuka pengadilan. Sementara itu 

terde- 

fana, jang mengatur segala apa jang 
bersangkutan. dengan tugas Keizer 
dimuka umum, mentjoba untuk me- 
ngembalikan kedudukan Keizer  se-j 
perti sediakala. Beberapa orang po-' 
litici diluar istana telah mengusul- 
kan bahwa mereka ingin mengada- 
kan perobahan atas undang2 dasar 
jang ditjiptakan sehabis perang  de- 
ngan udjud mengembalika, kedudu- 
kan Keizer seperti dimasa sebelum 
perang. - Tapi orang jakin, - bahwa 
Keizer Hirohito sendiri akan meng- 

halangi langkah2 sedemikian,  Se- 
mendjak peperangan ' Keizer telah 
bertindak seperti "manusia biasa. 

akjat menjukai sikap ini. Pun ada 
kejakinan, bahwa Keizer menjukai- 
nja pula. 

Walaupun Keizer dan permaisuri ' - Aa : 
nia tidak sering memperlihatkan di Suez: Telah diketemukan tempat2 
ri dimuka umum seperti keluarsa Simpanan alat sendjata, bahan pe- 
radja di Eropah, namun mereka Ie ak. 
bih banjak dilihat oleh rakjatnja di | 
bandingkan dari masa sebelum pe 
rang. Bahkan dilam perlawatan ks 
Hokkaido, walaupun polisi mengada 

kap 20 orang diprovinsi Manu- 
fiyah didaerah delta bagian sela- 
tan, dan kira2 12 orang di Kairo, 

hasia Ichwanul Muslimin bukannja 
membunuh seorang menteri sadja, 

penangkapan2 masih terus didja- 
iankan, Hari Minggu jl. tertang- | 

Iskandariah dan daerah Terusan | 

Sebagai hasil pemeriksaan? achir2| 
ini, maka ternjata bahwa bagian ra- 

Charles Swarti: ,,Tjemeti 
sadja bangsa berwarna.” 

Menteri kehakimanrja — dan 
wakil P.M. — jalah Charles Ro- 
bert Swart. Ialah jang & tahun 
il. menegakkan kepolisian istime 
wa rahasia, dan sedjak saat itu 
Afrika Selatan dengan  pesatnja 
menudju kearah satu negara-pol!- 
si. Swart-lah jang mendengung- 
dengungkan supaja tjambuk (tje- 
meti) dipakai untuk 'menghadjar 

| golongan2 'kulit berwarna jang 
berani menjatakan ketidak pua- 
san dengan nasibnja jang malang 
itu, jg bergolak untuk menentang 
d ktatur golongan  Strijdom-Swart 
cs. (Antara) 

PM Djamal 
Abd Nasser 

Benar AkanK undjungi 
“Konp'Kolombo”Di , 

Indonesia 
Letnan Kolonel ' Gamel Abdel 

hari Senen membenarkan maksud 
nja utk menghadliri Konferensi 

ncgeri2 Colombo di Indonesia. Pu 
tusan jang demikian itu disampai- 
kanrorehnja kepada delegasi Indo- 

'Nasser, Perdana Menteri Mesir, ' 

nesia jg hari Senen tiba di Kairo kan pengawalan keras, Keizer serta 
prmaisurir,a masih dapat menemui 

beberapa dari rakjat jang berdjum 
lah ribuan jang berdjedjet- untuk me 
njambut 'kedatangannja. 

Keizer sudah terlampau 
mendapat kebebasan. 

Tidak se'ikit dikalangan rakjat Diz 
rang mendapat. kejukinan, — bahwa 

Go'ongan tua dalam Istana akan ber 
usaha untuk mengembalikan Keluar 
ga Keizer kepada kedudukannia jang 
lama dengan prantaraan Putsra Man 
kota Akihito. i 

Tapi putera mahkota inipun, se 
perti #fahandanja, djuga telah banjak 
dipengaruhi oleh perobahan2 “ jang 
Mibawa olsh pihak pendudukan, Psr 
bedaan antara Putera Mahkota Aki 
hito dan orang tuania di Istana mem 
bajangkan dalam baniak hal perbe 
daan2 antara anak2 'Djepang jang 
berusia belasan tahun dengan orang 

banjak 

tua mereka. Perdjuangan antara go-' 
longan tua dan golongap muda ma- 
sih berlangsung pada waku ini di 
Djepang, Apakah Putera Mahkota 

Akihito akan mendapat lebih banjak 
kebebasan dari“ ajahandanja, atau 
akan mengalami. penghidupan. seper 
U dewa, akan bergantung kepada 
basil perdjuangan itu, 

melainkan 2 orang,  jaitu Mahmud 

an-Nokrashi Pasha (28-12-48) dan 
Ahmad Pasha (24-2-45). Demikian- 
lah keterangan yesmi. 

ka Islam di Darussalam (Anta- 
raj- F 1 

  Telah diperolen. keterangan pula 
bahwa Ichwanul Muslimin Mesir | 
ikut serta dalam coup d'etat di Ya- 
man (1948) dan pembunuhan Ima 
(Radja) Yahya dari negara ini. Se- 
/perti diketahui, dalam perebutan ke- 
kwasaan di Yaman ini ketjuali Imam 

| Yahya telah dibunuh pula 2 orang 
anak laki2nja. Surabaja tak ketinggalan 

Abdullah . al Wazir 'menjatakan | terling, jg telah membunuh 40.000 
dirinja sebagai radja, tetapi ia ke-| penduduk Sulawesi Sit. Peringatan 
mudian dikalahkan oleh  anak2j ini dipelopori oleh Corps Persatuan 
Imam Yahya lain2nja (semuanja ada 
9 orang), Abdullah dibunuh, dan 

Saiful Islam diangkat djadi peng- 
ganti ajahnja. 

Menurut keterangah pemerintah 
Mesir, telah diketemukan pula buk- 
ti2 bahwa Ichwanul Musliminlah 'jg. 
meledakkan  djembatan Abu Sultan 
jang menghubungkan kedua tepi te- 
rusan Suez, dalam bulan Djuli 
jl setelah dilakukan penanda-ta- 

nganan persetudjuan ssementara  ati- 
Itara Inggris dan Mesir. (Antara). 

Peladjar dan ' Mahasiswa 

sember malam. — Lagi 
menjedihkan. Menurut 

lam tahun jl. melebihi dari tahun? 

dianiaja. Kerugian harta benda di 
taksjr kira2 seharga Rp. 3.693.206. 

  
dim perdjalanannja ke Konferensi 

  

   

   
SEPERTI dilain2 kota, djuga di 

diadakan 
peringatan korban kekedjaman Wes- buah rumah 

Sulawesi 
dan dilangsungkan pada tgl. il De 

kabar jg 
tjatatan fi- | 

hak resmi, korban kekatjauan dan 
bentjana alam didaerah Bogor da- 

jg terdahulu. 201 orang mati terbu 

nuh, 26 orang ditjulik dan 68 orang 

— Korban bentjana alam antaranja 

New York. (Antara). 

500 Lentjana 

»Marhaen” 
Akan Dibagi- Bagikan 
Oleh Bung Karno 

. DIDAPAT KETERANGAN, 
“bahwa dalam pertemuan ,,kenang 
kenangan antara Bung Karno dan 
awan2 jang karib” pada tgl. 29 

ember nanti di Bandung, sela 
(in kawan-lama 2kan turut djuga 
| beberapa orang kawan-baru, baik 
| jang -telah memasuki salah satu 
| partai atau jang masih berada di 
| ar partai poltik. Pada kesem- 

tan ini Bung Karno akan mem- 
bagikan 500 buah lentjana (be- 
lum diketahu' bagaimana bentuk 

| dan dengan tulisan apa) kepada 
|Orang2 jang menurut sebuah pa- 
|nitia termasuk jang paling setia 
kepada tjita2 marhaenisme. 

Dalam memilih siapa jang paling 
sefia terhadap marhaenisme itu, pi- 
hak panitia akan memberikan prio- 
ritet. kepada mereka jang “pada ta- 
hun 1929 memegang pimpinan PNI, 
demikian pula kepada mereka jang 
ternjata sampai sekarang belum me- 
lepaskan tjita2 marhaenisme. 

| Bung Karno, untuk keperluan per 
temuan it akan tiba di Bandung 
pada tgl: 28 Desember. (Antara). 

'15 kali tanah longsor dan 33 kali 
1112 

hantjur, dan 320 HA 
sawah rusak. — Perselisihan antara 

Borsume 
di Surabaja achirnja dapat diberes- 
kan. Dengan begitu rentjana semu: 

Borsumij 
akan tutup tgl. 1 Djanuari tak dja 

Pabrik djalan te- 

kebakaran. Seluruhnja ada 

fihak buruh dan direksi 

.la, bahwa pabrik accu 

di dilaksanakan. 
| rus —- Di Djakarta telah terbentuk 
| susunan pengurus Gerakan Pemuda 
Republik diketehui oleh A. Datau. 

(Dewan harian Johan Umboh dan 
| Suharno Setyonegoro merupakan 
| Dewan Harian. — Wabah penjakit 
tjatjar ig memang mudah 

5 kali bandjir, 16 kali angip ribut, | tamatan Pandaan (Bangil), 16 mu- 
& 

  

  senang, ,,gematigd” dan ber-hati2 sekali. Salah satu faktor penting 
ialah, bahwa walaupun resolusi India tidak mentjapai 2/3 djum- 
lah suara, tetapi lebih separoh anggauta PBB menjetudjui resolusi 
India, Dalam komperensi pers Sabtu jang lalu Menteri Luar Negeri 
Luns memberikan djuga daftar negeri2 jang pro, kontra dan abstain 
terhadap resolusi India, j 

Dari negeri2 jang pro ternjata di- 
samping negeri2 Afro-Asia dan blok! 
Sovjet Uni. djuga beberapa negeri|! 
blok Barat atau anggauta Nato dan!) 
berbagai negeri dengan mana Ne-!| 
derland mempunjai hubungan dip!lo-'| 
matik baik, misalnja Ethiopia, Ju- 
nani, Jugoslavia. 5 

Harian2 memuat berita putusan! 
PBB dengan kepala2 be-ar. Tjontoh 5 
sikap jang Nasa" dan berheti2! KAPAL INDUK baru kepunja- 
Belanda ialah tadjuk rentjana ha 5 an angkatan laut Amerika Serikat, an Liberal berpengaruh ..Alg. Han »Korrestal" jang besarnja 60.000 
delsblad” jang muat artikel dari re-' ton, hari Sabtu jl. telah diluntjar- 
dakturnja di Amsterdam bagian In-, kan kelaot, dim Sebuah upatiara 
donesia, jang biasanja cynis dat su-: tang dilakukan digalangannja di 
ka menghasut terhadap scal2 Ito-, Newport News, Virginia. ,,For- 
nesia, tetapi kini ,,gematigd” sekali. restaP” adalah kapal induk ig per 

IL tama dari serienja, jang semuanja 
Kata ,,Alg. Handelsblad” tentang, akan terdiri dari 4 buah kapal, 

putusan PBB: Tidak dipat ' dising Menurut menteri angkatan ' Jaut 
kal. iri Jadalah kemenaigan Neder A.S., kapal induk ini dapat me- 
land. Tetapi keliru kalau kira b$rtej lakukan serangan2 pemboman  s:tja puk dada karena suatit .kemenans ra besar?an. dan dengan ketjepatan 
an”, Kita tidak merasa psrlu untuk nja (40 knot sediam) maka »Forre 
merasa girang sekali karena sesuatu st21” merupakan .,siluman” bagi mu 
kemenangan. Sebaliknja, sekalipun suhnja. Robert Carney, kepala Opera 
kita merasa beruntung dengan kepujs angkatan laut AS, . mengatakan 
tusan PBB itu, tetapi perssaan' ini | bahwa. adania kapal2 induk seperti. sederhana sadja. »Forresta?” ini memungkinkan A.S. 

Dikatakannia mengenai ' Irian Baluntuk memberikan bantuan dari uda rat, bahwa haruslah diadakan penjelra, (berupa pesawat2 pembom dan 
lesaian dang baik, dan karena seka pemburu) kepada sekutu2nja diberba 

gaj dunia. (Antara), 

Kapal Induk 
»sForrestal” 

Diluntjurkan— Akan 
Merupakan ,,Kapal 

Siluman”? 

    

   
   

   

  

reng tidak mungkin diadakan penie 

lesaian dalam rangka hibungan jg. 
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mendja- 
lar, kini telah timbul didaerah ke- 

rapat sebagai diberikan dalam Uni 

Indonesia-Belanda, maka haruslah 
ditjarikan bentuk2 lain diluarnja. In 
donesia boleh jakin, bahwa Neder   
rid. sekolah rakjat Kebonwaris ter- 

serang penjakit itu, demikian djuga 
14 anak lainnja didesa2 sekitarnja. 

Untuk mentjegah lebih  mendialar- 
nja penjakit tadi, kini telah dilaku- 

  

     

kan  penjuntikan umum. — Bsrita 
dari ludy negeri mula2 ” mencsahar 

kan, bahwa semua orang laki? di 
Djerman Barat jg berumur antara 
7 sampai 22 tahun dan semua be- 
kas serdadu jg berusia dibawah 46 
tahun, kini sedang didaftar untuk 
masuk dinas militer. — Dari Dje- 
pang diterima. “kabar, bahwa se- 
Orang ahli atom, dokter Shotaro 
Miyachi hari Sabtu telih ' mening- 
gal dunia akibat penjitaran atom. 

Doktet Miyachi telah melakukan ba 
njak penjelidikan tentang atom, Aki   

land di Irian Barat dapat selamanja 
Gipandang sebagaj ,,tetangga baik 
dan dapat dipertiaja.” 

(Antara) 

  

bat penjinaran” atom tadi katanja 
sel2 darah putihnja telah merosot 
djadi hanja 4.000 sadja, ” Dan ini 
kemudian  menjebabkan serangan 
djantung ig membawa kematian. — 
Pemimpin kaum Fellagah hari Dju- 
maat telah menuruti seruan peme- 

Irintah Perantjis untuk menjerah, Te 
tapi setelah menjerah, Tahar  Las- 
soued, demikian ' nama pemimpin 
Fellagah tadi, tak mendapat, pe- 
ngampunan. 6 Buah pesawat 
pemburu “,,/Mustang” milik Israel 
hari Minggu telah memaksa menda 

rat sebuah pesawat penumpang 
“Dakota”. milik Syria dilapangan 
Lydda: Pesawat tadi didakwa mes 
langgar perbatasan Israel,   
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Dalam ini nomor. ba 
pegana pembatja tentang : 1 

. “ Wanita dan Olahraga z 
“ Tjerita dalam gubuk 
“ Pantaskah tjat pipi untukku? £ 
“ Mengatur kamar makan - 
S Gaun untuk gadis. MMA Babi 
“ Monogram : 
“ Menata bungan 

2 Pe adjaib, “ Pemanggang jang tb. 
Langganan sebulan can aa 

@fjeran : Rp. 5,— 
Langsung kepada : 

»S SUARA MERDEKA” 
Purwodinatan Utara 11 A Semg. | 
Untuk langganan baru: diberikan 
»Puspa Wanita” No. 3 gratis dan | 
uang langganan Dena dibajar 
dalm Sa RAN 

Sa an aan aa ba korek di pasar umum. 
SAMPUN MEDAL:  — 8 N TE! 2 Kasusastrar Djawa Rp. 4.— ST Oo Cc K Oo P N A V EK 2 

S. Sastrasoepadma. . 2 &: 
Isinipun pepak, metode enggal, : £ 2 
kandel 84 katja. F 2 1 3 
Saged mundut dateng: : Dari “? TOKO BUKU ”S an £ 

Gowongankidul 50 ogia. e 
ena Lag Barang 

Te AA | ' Harus & 

Yn242 e 5 
Ditjari : | J | . Keluar pintu ! te. 
Exporteur Nasional mentjari : 

1 TUKANG KEUR KULIT |: 

jang berpengalaman | G R A T i 8. 

Lamaran pada harian ini Adver- | Tiap-tiap pembeli Rp. 100. — v Or es! - 
tensi No. 5/3654. | keatas dapat satu . Sabun ayat | 
TEA Ma PRA a An MA ena ana Ken ga CN STAN ea BPR A : 

| Mampirlah di Toko kai Sm Utan Melihat | 
ii n i Pa mengguhkan kepertjajaan | 

Aan ' Pe BE bk PENA BEE RSPO banana Pa | aga Na £ : 8 ben, Ad aitem ARE 3 
meng ea “SNy MALAM 1 3 1 I N T # N K AW I N « UTJAPAN TERIMA KASIH Di d: 5 pns - ea 2 J J Dengan ini kami mengufjapkan banjak2 terima kasih E jua ng 5 Ma KAKLES : M 0 D E L BARU kepada para Ibu2, Bapak2, Saudara2 dan handai taulan, atas SATU AUTO - Grand Ig £ 

segala perhatian, pernjataan?2 berduka:tjita, sumbangan2 ka- FLYING STANDARD SEDAN | 00. 7:00-9.90 2 fi VA TOR j rangan2 bunga, tenaga maupun fikiran dll. dan pula atas Th. 1940. 1 17 th 3 ie tr aah 21 keredlaan menghantarkan djenazah pada waktu wafatnja Ibu 
Keterangan pada : : ( ) : MA Tn 5 ACTION DRAMA! Ia Die 

Direksi bioscoop ”ROXY” /Kombinasi jang | #enuaan FO Djalan Aloon-Aloon “hebat! Dengan 

  

Magelang. 

  

  pang 

    

    

    
   

-. CITY CONC CERN CINEMAS 
KA La 5.00 7:00'9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 

$ aa Terbesar penuh Sensatie Menggemparkan 
SWANIFA DARI PO 

  

of woman 

La give him 

" his kind 

of Love! 
   

TONY CURTIS JOANNE DRU 
LVLE BETTGER ... anu mur 

AM RUU ME or MUL SANA ia GL OI - ema RON» ono ten GA, 
Kisah pertjintaan EDDIE DARROW seorang jang ditakuti di Macao ! 

EXTRA MATINEE: BESOK. PAGI djam 10.00 

  

      
     

      

     

    

Pesan Te Saban pagi dari djam 11.- — 12.- 

INI MALAM 4 
D.M.B. (13 tah.) 1 das ne” 

Pa 

S.PONIMAN 
RIBUT RAWIT 
SRIMULAT 
KUNTJUNG 
MOHJUSUF 
MAREF 

daw mamenbanaikan 

ARFANDI 
l BinTaNo Tila | 

   

        

    

  

Canni 

5 Ian Oa 

  

NOXY | 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Film Indonesia 2 
baru dengan 
tjerita jang Me- 
narik ! Memikat 
dan. Mepghatu 
kan ! 

" Berkeliling 
9 kota besar dgn. 
9 lagu2 merdu “ 
jang. meraju ! 

LAIN DARI -“ 
JANG LAIN! 

Dimana2 tempat 
film ini dapat 

sambutan hangat 
dari para 
penonton ! 

NOKARA 
RDASAR PRIK: EMANUSIAAN) 

) ( pitum wBuran SEHAT SANG BE: Pn 

ny 2 MERDa  MERAJU!: aga 
FREDY OUNG 

     

  

KOTA 
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“Isegala aksi...... 

" Pertjintaan...... 
| #Pergolakan dan 

| Kelutjuan ! ! 

  

ORIN MNDER 
pang tnya Hanger mma 

  

DuanGan Pu Ten neha 
Lihatlah watak permainannja Charles Laughton jang .,,gempar” 

(| INI MALAM PREMIERE ! BESOK MALAM aa" 
LREX 500700900 17 w)JORION 

Ta KA 4 

"ER 
PA RTA 

En 
Ha 

£ana Mar KE
T 

: : 
Sao 

Es 
PG 3 PPN IU Lt 

LI 3 PN 
au 

| 

Seneen Pa by Aioue Hurioy an Tana Mur 
Directod by ROBERT Z LEOMARD 
Produced by KUNT STROMBERG 

NG PERTENTANGAN    
    

JOAN Dua bintang Kiba .dalam: ain HN TA feritaan: rumah tangga jang” meng- FONYAINE Produced by harukan! “ 
HARRY TUGEND””' | Mengisahkan satu keluarga dengan JOHN Bi iKuenn Kabin banjak putri-nja dalam usaha men- CHELL L JIN Naa an tjari djodo untuk mereka 

and Lesser Samuels 5 
MoNg From fhe play, 

ALICE-SIT-BY-THE- FIRE, by Ini malam 
1 James M. Barrie 

penghabisan 

" »MENGAPA BEGITU KEKASIH: 

  

  
  

KU?” Bila sang isteri bermain mata 2. 
dengan setiap lelaki! Suaminja' akan Orion 
ambil sikap bagaimana? i 
Tinggal diam? Kasih peringatan ataul 5. 7-9. 

| ambil tindakan............ teracbir??? f 
| Sebuah film penuh humor dan (Seg. um.) 
| romance ! 3 

BESOK MALAM - 
PREMIERE ! 

(u. 13 th) 

| ROYAL 
14.45 - 6.45 - 8.45 

. 

COD KU Ulah ui 
ie MA? 

| Djagalan 
SAS. TAS OI | 

  

BAG 
Lebih hebat ak “0. Lebih gempar dan lebih menadjubkan F3 
  

ROYAL INI MALAM PENGHABISAN ” 9JAGALAN 
445 - 645 - 8.45 (u. 13 th) “545-1718-0915 
COMMANDO CODYy" (Seri I) . 

AKAN DAT ANG : Spencer Tracy, — Lang Turner — Ingrid Pargman 

,Dr. JEKYLLEL And Mr HYDt" 
Ijc.ita aneh tentang rahasia dan keberanian. TEBU Me Ta Curah! asmara dan 

kanemangaa bagian terang dari hidup dan bagian gelap ! Mata penonton 
1 belum pernah melihat pertundjuka, jang di-film-kan begitu terang dan 
djelas ! 

  

    
    

5100 - 7.20 - 9.60: 

  

(pesenan TJINTJIN KAWIN dari MAS 14 - 18 - 22 - 24 karaat 
dapat dibikin selesai: dalam La 2X 24 djam berikut GRAVEER 
NN 

Ta 

  

 R0DIONG La — SEMARANG — TELP. 616. 

Nj. TROENOPRODJO 
(dalam usia 5$ tahun). 

pada hari Djuma'at tg. 3-12-”'54 di R.S. Panti Raga Solo 
va dimakamkan di makam Baki Kepoh pada hari Saptu 
tg. 4-12-'54 djam 16, berangkat dari rumah kami djalan 
Tipes 198 Solo. 

Djuga memohonkan ma'af atas segala kesalahan almar- 
hum tlahir/batin. 

Inna lillahi wa inna Ilaihi rodji'un. 

Jang berduka tjita, 

KRESNO 
Lemah Gempal Semarang. 

  

Telah meninggal dunia dengan ten ang adik kami jg. tertjinta: 

Liliek Hermien Pratiwi 
(umur 15 th. — murid SKP Negeri Semarang) 

pada hari Selasa tg. 7-12-1954 djam: 17.30 di R.S.U.P. 
Saman : 

Kami utjapkan beribu2 terima kasih kepada: Dokter dan 
“Iss para Djururawat RSUP. Semarang, Ibu? Guru dan murid? 

SKP Negeri Semarang dan semua Saudara? jang telah mem- 
berikan sumbangan2. baik jang berupa. moreel, materjeel, 
tenaga maupun fikiran kepada kami. 
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A.n. Keluarga, 

HERMAN BROTO 
Djalan Kendal 157 — Semarang. 
    

  

          

      

  

    

   
   

  

  

  

        
  

  

7 YOUR EX-HISBANDIS Mara AT 
TH" MINE ENTRANCE T? PLUG | 
"YOU aa Tar . 

  

    

men maan aa Raya Ma AA MA. AA Ki 
sa jana “pe ndapatmu ten- iB 1 h 

tang itu semua, Bertha? Bekas sua- atiala a eka mimu ' sedang menunggn didepan J Juar ler le a pintu tambang untuk menjumbat les 
miknja kekasihmu O'Dooley — haa 

  amar Lang... "200   Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171. 

    

haaaa haaaaa! 
Itulah jang  dikerdjakannjal 

“ 

  

BeRTHA? Ml/ 

   
        

7 Ana | 3 | 'Utjapan Trima Kasih. 
| Dengan ini kami utjapkan banjak? terima kasih kepada Nan Na Blok Sovjet” IK para Tuan2, Njonjah2, Saudara2 dil. atas pemberian sumba- 5 (Oleh Rizal C.) | ngan2 tenaga maupun fikiran pada waktu peralatan chitanan | Tebal: “lebh 260 HAL. Dihiasi 41 gambar perdjalanan. | adik kami bernama: | Isi: soal apa pernah dilihat, didengar dan dibatja di buku-buku- | SOEPRAPTONO LI madjalah (dari Timur-Barat). : ae ja Tio DATA di Ne : | 

Pesan 10—25 buku, potongan 10Fb.- Pesan 26-50 buku, 207e. | |) Prsa, Ig, 28-11 58 di rumah Sa ab NN Pesan 51 buku keatas 3046. . KRESNO 7 |Harga Rp. 14.50, — Ongkos .kirim 1086. 'Bajar Muka. 2 
Ka Pesan 2 BALAPAN, sung 32 — Malang. sa sana ja 5 Lah Le - | 2 

: 
: 

TTangbad 10 Desember 354 — 14 Desi 1954 | 
| SG KILLERUAPE" | »SKERA PEMBUNUH” to | 

»KERA SILUMAN” - | »KERA GADUNGAN” | 
: dengan | 

79 | Johany stARZAN | 
Weissmuller TNI 

(untuk. 13 th. keatas) | ! 7 BA Me Santa 

Hu ABOUT 7 Yxowre Kwaenz car aneb, $     

    

   
   

BENDIN' THAT |) I START BREAKIN HELPI 

MA eiipe Merr Da AS TINI W, you RE ea 

RUNNIN 
AMUCK! Ah 

    

   

  

  
      

— BeriManlah senapan itu 
pada saja, Hippo! 
— Heeceee! 

ROY ROGERS No, 69. 

   Sementara itu, 

ada didekat pintu pertambangan 

— K-kamu dapat membengkok- 

kan senapan itu seperti membeng- 
kokan blek jang lunak sadja! 

-—— Djika saja sudah marah, saja 
mulai merusak apa sadja jang ada ' 

— dan nanti akan datang aya 
mul 

Roy telah ber- 

— Talooooong! Saja ah ke- 
Inar dari sini! Bertha ngamuk lari 
mengedjar saja! 
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