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    Kelihatan disini setasiun Gunnersbury, Chiswick, didekat Londen telah 
mendjadi hantjur akibat angin pujuh jang baru2 ini menimpa kota tsb. 

  

Kongres Kebebasan Ke- 
Na ap budajaan 

PANITYA KONPERENSI 
an” di Asia mengabarkan, bahwa 
lapangan pengetahuan, filsafat sas tera, kritikus seni akan m 
kan pertemuan di Rangoon dari 
15 Djanuari j.a.d. guna membitja 
kebebasan kebudajaan di Asia.” 
penulis Dr. Lin Yu Tang, Hakim 
Kotaro Tanaka, Presiden Univer 
Hakim Mahkamah Agung Birma 

Djuga Dekan Fakulteit Ekono- 
mi Universiteit Indonesia Dr. Su- 
mitro Djojohadikusumo ikut djadi 
penjelenggara. Soal2 jang akan 
“dibitjarakan jalah sekitar keba- 
ngunan baru di Asia, keadaan 
kaum intelek di Asia, pengaruh 
Barat, kebebasan dan nning 
ekonomi, negara dan individu dan 
antjaman totaliter terhadap ke- 
bebasan kebudajaan di Asia. 
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0. |perensi2 internasional antara 3- 
bana Ea ANA OSN 

Di Asia 
»Konggres Kebebasan Kebudaja- 
40 orang2 terkemuka Asia di 

“Ta 

tgl. 12 Djanuari sampai dengan 
rakan ,,keadaan dan soal2 sekitar 
Sebagai penjelenggara?nja disebut 
Mahkamah Agung Diepane' Dr, 

siteit Tokio Dr. Shigeru Nanbara, 
U Tehn Maung dil. 

Sidang 3 Besar Dan 
Nato Di Paris 

Dirundingkan : Soal2 
Persetudjuan Paris Dan 

Sendjata Atoom 
HARI REBO telah diadakan 

persiapan2 guna mengadakan kon-   
10.000 Djepang 
Akan Di Emigrasikan 

Ke Brazilia 
10.000 ORANG Djepang akan 

meninggalkan tanah-airnja untuk 
memulai dengan penghidupkan 
baru di S20 Paulo (Brazilia) se- 
lama th. 1955, demikian diumum- 
kan hari Rebo di N. York. Emi- 
grasi setjara besar2an itu diduga 
aken berlangsung selama beberapa | Di 
tahun. Rombongan pertama akan 
berargkat pada permulaan  Dja- 
nuari dap sebagaian besar dari 
mereka akan berangkat dengan 
pesawat udara melalui AS. 

Perdjalanan tsb. akan memakan 
waktu 5 hari dan pula akan meng- 
gunakan pesawat? udara dari berba 
gai2 kongsi2 penerbangan. Mereka 
jg akar ke Brazilia itu sebagian be 

sar adalah kaum tani dan buruh 
dan mereka akan membawa prabot2 
rumah tangga serta alat2 pertanian 
mereka. Mereka telah memilih Sao 
Paulo, karena iklim disana hampir 
seperti di Djepang. 

Sebagai diketahui mereka disana 
tak akan merasa kesepian, karena 
kini terdapat Ik. 400.000 orang Dje 
pang di. Brazilia. (Antara). 

Hukuman Pen- 
. . . . 

tjari Di Saudi 
& . 

Arabia 
Tetap Akan Dipotong 

Tangannja 2 
PENTJURI2 di Saudi Arabia 

akan tetap dipotong tangannja se- 
bagai hukuman, sebagaimana di- 
tentukan dalam Our'an, demikian 
diterangkan hari Rabu oleh Sheik 
Khaled Abdul Waled penasehat 
radja Saud Saudi Arabia, dalam 
sebuah konperensi pers di Kairo. 
Walid jang djuga mendjadi utusan 
radja Saud dalam Lembaga Arab, 
membantah berita2 dalam pers 
Mesir jang mengatakan, bahwa 
urdang2 hukum pidana Saudi 
Arabia akan dirobah. (AFP). 

Pasukan? A.S 
Akan Di- 
kurangi 

AMERIKA SERIKAT akan 
mengurangi djumlah  anggauta 
angkatan perangnja selama tabur | 
padjak jang akan datang ini jang 

  

.akan dimulai pada tg. 1 Djuli, 

“lam 

  

dem'kian diumumkan Rebo ma- 
3 oleh menteri pertahanan 
Amerika Serikat Charles Wilson. 
Wilson tidak bersedia memberi- 
kan keterangan2 lebih  landjut, 
selain dari menerangkan bahwa 
sedang dikandung maksud untuk | 
memperketjil djumlah. anggauta 
angkatan perang itu sampai ku- 
rang darj 3.047.000 orang. Dita- 
nja apakah pengurangan itu hanja 
akan berlaku bagi angkatan darat 

“bahwa tindakan  Nutting itu tidak 

| Pertanjaan 

dan atas kabar2 jang 

| pan 

  

lah—S   

Atau N 
Menurut 

   
    

“Irian Barat di PBB diterima di 

Keamanan 
Rakjat 

Panitya Daerah Diharap- 
kan Bekerdja Terus 

PANITIA Kongres Keamanan 
Rakjat Untuk Pemilihan Umum 
jang berpusat di Djakarta dan di 
ketuai Supardi, mengumumkan 
— berkenaan dengan tertundanja 
penjelenggkkraan kongres keama- 
nan itu — bahwa Panitia Pusat 
akan mengusahakan pengiriman 
delegasi untuk dapat pendjelasan? 
dari Pemerintah Pusat, sementara 
kongres diundurkan sampai ada 
pengumuman kembali, sedang ke 
pada Panitia2 Daerah diharapkan 
supaja bekerdja terus, terutama 
dalam pengumpulan bahan2 kon- 
gres, dengan bekerdja-sama se- 
erat-eratnja dengan alat2 Peme- 

| cintah setempat. 

Dalam pengumuman tsb. didje 
laskan, bahwa Kongres Keama- 

Rakjat Untuk Pemilihan 
Umum jang ditjita-tjitakan itu 
sesuai dengan djiwa dan mendja- 
di semakin teguh kedudukannja 
setelah dikeluarkannja Undang? 
Pertahanan Negara R.I. No. 29 
tahun 1954, sedang  tudjuannja 
jalah untuk membantu alat-alat 
negara dalam menghadapi. saat? 
pemil han umum. 

- Untuk. penjelenggaraan kongres 
Besar pada hari Kemis, sidang teb. telah: terbentuk -Panitya2 Dae-| 
NATO hari Djumat dan Uulrah seperti: di Surabaja, Malang, 
dan pertemuan panitia kabinet | Kediri, Probolinggo,  Banjuwangi,   Dewan Eropa. Tak dapat diragu- 
kan, bahwa pertemuan tsb- akan 

mbitjarakan soal ratifikasi per- 
setudjuan2 Paris dan“ akibat2nja 
|uatuk mengadakan konperensi 4- | 
Besar. Menurut keterangan2 dari 
London, masalah Saar djuga akan 
dibitjarakan, walaupun soa? tsb. 
semata2 adalah soal antara Pe 
rantjis dan Djerman. Selain itu 
kiranja akan dibitjarakan djugaj 
masalah, Timur Tengah dan Timur 

utana soak" Indotjina. 
situ pertemuan tsb. ki- 

n membitjarakan masa- 

   
   

  

    

  

   

    
     

   

  

Terk 
We EKP 

Pernjataa 
Akan Antjaman:-a 
MENTERI NEGARA Ingg 

djelasan mengenai pernjataannja 

Amerika Serikat hari Minggu itu 

Dalam pada itu radio Peking da 
lam siarannja hari Kemis untuk ke 
tiga kalinja mengetjam  pernjataan 
menteri negara dan delegasi Inggris 

|di PBB, Anthony Nutting berksna- 
jan dengan Taiwan. Radio tsb.- ig 
| mengutip harian Ta Kung Pao di! 
Tientsin, njatakan, bahwa RRT ti- 
dak gentar akan antjaman2 Inggris : 
ig hendak ikut serta, bila Taiwan 
diserang oleh RRT. 

Utjapan sematjam itu adalah usa 
ha untuk menggunakan organisasi | 
dunia (PBB) itu guna mengadakan 

tjampur tangan mengenai urusan da 

lam negeri RRT dan  selandjutnja 
menghalang2i pembebasan Taiwan 
|oleh rakjat Tiongkok. 

Kemudian radio Peking njatakan, 

'hanja suatu perbuatan bermusuhan 
terhadap rakjat Tiongkok, tapi, dju 
ga suatu perkosaan terhadap Pia- 
gam PBB, jg melarang tjampur ta- 
ngan mengenai urusan dalam nege 
ri dari negeri lain. (Antara). 

Amelz Tanja Tea-| 
tang Tanda PKI 

— ANGGOTA Parlemen Amelz 
memadjukan pertanjaan tertulis 
kepada Pemerintah bagaimana si- 
kap Pemerintah terhadap daftar 
P.K.I. jang disebut ,,daftar P.K.I. 
dan orang jang tidak berpartai”. 

itu dsendikan atas 
pendapatnja tentang ,.reaksi ma- 
sjarakat” diantaranja N.U. jang 
menentang nama daftar P. K. I. 

ia dapat, 
bahwa ,,Djaksa Agung telah me- 
njampaikan pula pendapatnja ig' 

      

Madiun, Djambi, Medan, Pema- 
tang Siantar, Sibolga, Bandjarma- 
sin, Maluku dan lain2, sedang pu- 

luhan massa organisasi telah menja 
takan pentinzsnja- dan dukungannja. 

. - 1 
“ Pendjelasan2 jg iangsung  diteri- 

dari Panitya Pemilihan Indone 
Sia antara lain menundjukkan, bsh 
wa telah banjak korban? anggota 
pendaftar pemilih dan anggota pa- 
nitya ,lainnja karena  pengatjauan 
dalam melakukan tugasnja. Demi- 
kian dikemukakan hal2 objektif ig 
mendasari pentingnja. konggres, da 
lam pengumuman  Panitya - Pusat 

tsb. (Antara). 

edjut Atas 
n Natting 

Komentar Ta Kung Pao: RRT TakGentar 
ntjaman Inggeris 
ris, Anthony Nutting, hari Rebo 

pada sa'at terachir telah mengurungkan untuk memberikan pen- 
hari Minggu jang lalu, jang me- 

nurut banjak berita, telah mengedjutkan Anthony Eden, menteri 
luar-negeri Inggris. Seperti diberitakan, dalam siaran televisi untuk 

Nutting telah menjatakan, bahwa 
djika Taiwan diserang oleh RRT, maka Inggris akan memberikan 
sokongan kepada pemerintah Chiang Kai Shek. 

  

Perembesan 
Anasir: Pe- 
ngatjau 

Di Sumatera Selatan? 

PIMPINAN Sarbupri Sumatra 
Selatan menerangkan kepada ,,An 
tara”, bahwa menurut - laporan2 
jang diterima Dewan Pimpinan 
Daerah Sarbupri, praktek2 kolo- 
nial Belanda2 Perkebunan didae- 
rah Sumatra Selatan pada achir2 | 
ini telah membuat suasana diber- 
'bagai perkebunan mendjadi ,,ha- | 
ngat”, Insiden2 ketjil akibat peng 
klan dan perlakuan. jang tidak 
pada tempatnja telah mulai ser'ng 
timbul sana-sini hingga memerlu- 
kan tjampur tangan Sarbupri. 
Seterusnja disinjalir adania tanda? 
perembesan  anasr2  pengatjau 
dari D'awa Barat kedaerah Suma | 
tra Selisan, dengan perantaraan 
“perkebunan2 asing didaerah jini. 

Sebagai salah satu bukti dari si- 
njalemennja itu ditundjukkan suatu: 
kedjadian penangkapan” pada se- 
crang Belanda diperkebunan Kaba- 
wetan, jg ternjata telah memiliki 
sendjata api gelap. Orang Belanda 
ts, bernama J.H. Schneider, sebe- 
lum ditempatkan di Kabaweta, be 
kerdja pada salah satu perkebunan 
di Sukabumi Djawa Barat. 

Sendjata2 api jg disita dari perke 
bunan Kabawetan tsb. ialah 4 kara- 

sadja, Wilson mendjawab bahwa serupa dengan alasan2 jang diper ' bijn, 1 mauser dan 2 pestol. Demi- 
pengurangan itu akan dilakukan gunakan oleh pihak ig menentang kian menurut pimpinan Sarbupri Su 
setjara meluas, (AFP) siasat P.K.I, itu,” (Antara) " 

  

matera Selatan. (Antara). 

  

aja Ini 

pi Oposisi didalam negeri. Pembesar2 Pemerintah pada ' 
kurang nafsunja untuk memberikan komentar2 | 

menundjukkan kepada statement kabinet jang bersidang pada hari ' 
1 | Minggu malam tel. 12 il. dan pernjataan2 jang dikeluarkan oleh 

| delegasi Indonesia di PBB. : 

Tjita?Kongres 

.nja, 

Menteri Sunarjo: ,,Lihat. 
lakanMie 

unarjo Penolakan Usul Resolusi India 

Mengenai Irian Bukan Kekalahan Totaal Bagi 
Indonesia — 15pCt. Rakjat Dunia Tidak Bisa 

t Benarkan Pendjadjahan Belanda Atas Irian 
£ 

2 

PENOLAKAN USUL RESOLUSI India dkk tentang masalah | 
Djakarta dengan perasaan jg kurang ' 

menggembirakan dikalangan Pemerintah. Ini terutama sekali ka- 
Tena orang menginsjafi, bahwa usaha, jang tidak berhasil seluruh- | 

dapat didiadikan bahan untuk memukul Pemerintah dalam | 

selain " 

“ 

   

Menteri Luar Negeri Mr. Sunario 
sendiri djuga tidak bersedia menja-| 
takan pendapatnja  setjara 
Akan tetapi tatkala didesak oleh se 

orang wartawan dalam sebuah peri 
tjakapan dalam warong kopi Parle- 
men jg ingin- tahu pendapat Mente 

resmi. 

  
solusi India dkk itu, dia 
,Saudara - boleh liat, saja 
mie atau ratjun”. 

Bukan mendjadi kebiasaan Mr. 
Sunario duduk diruangan kopi Par 
lemen setelah dia mendjadi Mente 
ri, tapi entah apa sebabnja pada ha' 
ri Senen itu, wartawan2 mendapat- 
kan dia dudik sendirian  disudut, 
Memang dihadapannja ada sepiring 
bakmie da, sambil makan dia men 
tjeritakan sikap Pemerintah dalam 
soal penjelesaian masalah Irian Ba 
rat sampai kepada usaha jg terachir 
dalam PBB. 

bilang: 
makan 

ri Sunario terhadap penolakan "4 

Mena nanYa TAS N0 1 Aoa PA Mi Oa 

      

TAHUN KE-IX No. 251.    

  

  

Adv. Rp. 0.80 

  

  

»Nike” 

  

  
  

Tadi uddin 

  

Gambar pertama, jang diberikan oleh pembesar2 tentara. Amerika me- 
ngenai projektil jang dapat dikemudikan, dan jang diberi nama Nike”, 
dan jang sebagaimana diketahui dapat dipergunakan sebagai. alat pe- 
nangkis udara. Pangkalan dari projektil2 ini terletak didekat Washing- 
ton. Di Amerika Serikat masih. terdapat kira2 “enam belas: pangkalan 

lain untuk mengemudikan: projektil2 tersebut. 

Kalangan Perdagangan 
Umumnja 

Mengenai Rentjana ,,Eksport— Drive” 

Optimistis 

Pemerentah — Untak 54-55 Direntja. 
nakan Deviezen Jang Meliputi 

2 Miljard Rupiah   Keterangan dengan ,,bahasa di 
plomat” ini oleh wartawan2 diar| 
tikan untuk menundjukkan , 
hati” Menteri Sunario jang teta 
girang, sekalipun usul resol 
India itu tidak dapat diterima 
ngan suara terbanjak dim sidang | 
umum PBB. B. 

Sebagai pendapat pribadinja | 
Menteri Sunario katakan, bahwa 
sesungguhnja penolakan usul re- 
solusi India dkknja bukanlah 
kalahan total bagi Indonesia, oleh 
karena djumlah 34 suara jang me 
njokong Indonesia dalam pemu 
ngutan suara sudah merupal 
Na terbanjak, althans djau 
lebih banjak dari djumlah suarz 
jang menolak. 

Sebagaimana diketahui, djur 
lah suara jang menentang adalah 
21 sampai 23 suara. D:terangkan 

    
   

     
   

    
masalah Irian Barat kedalam P. 
B.B. itu telah membuka kartu dan 
telah menundjukkan siapa lawan 
dan siapa jang mendjadi kawan 
kita. 

D peringatkannja, bahwa djika 
kita mau membuang waktu -utk. 
mentjoba menghitung  djumlah 
penduduk tiap2 negara jang me- 
njokong Indonesia di PBB dan 
ditambah djusa dengan negara? 
lain diluar PBB, maka pasti akan 
terdapat kenjataan, bahwa paling 
sedikit 7596. rakjat - diseluruh 
dunia ini tidak dapat membenar 
kan diteruskannja  pendjadjahan 
oleh Belanda atas Irian Barat. ... 

Tentang sikap Amerika jang 
menjatakan abstain didalam pe-   

. menerangkan, 

bahwa disebagian 

mungutan suara, Menteri Sunario 
1, bahwa hal ini ti- 

dak mungkin ditutup dengan ke- 
. dok ,,ingin bersahabat dengan ke 
dua belah pihak (Indonesia—Be- 
landa), oleh karena dalam masa- 
lah kolonialisme dan pendiadjah- 
an, tidak ada alternatif lain dari 
pada menjokong atau menolak- 
nja. Dialan tengah tidak ada, ka- 

|tanja lag'. 2 
Sementara itu beberapa kalangan 

politik dalam parlemen menjatakan 
“kepada ,,Suara Merdeka”, bahwa 
meskipun resolusi itu tidak  diteri- 
ma oleh sidang umum PBB, politis 
kita mendapat. kemenangan “dan ini 
sangat penting artinja “untuk me- 
nundjukkan kepada dunia “luar, 

wilajah Indone- 
sia masih hidup kolonialisme 'jg di 
lakukap oleh bekas pendjadjah Be- 
landa jg sedjak tahun 1949 baru 
mengakui kedaulatan pada sebagian 
wilajah Indonesia. 

R. R. T. HENDAK PERKEM- 
IBANGKAN PERDAGANGAN- 

NJA DGN. NEGERI-NEGERI 
KAPITALIS 

Radio Peking dalam siarannja 
Ihari Kemis katakan, bahwa RRT 
berusaha untuk memperkembang 
kan hubungan dagangnja dengan. 
negara2 kapitalis atas dasar per- 
'samaan dan saling menguntung- 
kan. (Antara) 

Amerika Se- 
2 

dia Tukar- 
“ Menukar 
Mahasiswa2 Tionghoa 
Dengan Orang2 Ameri- 
ka Jg Ditahan Di RRT 
AMERIKA SERIKAT hari Ka- 

mis menjatakan sedia untuk ,,me- 
nukar“ mahasiswa Tionghoa di 
Amerika dengan orang2 Amerika 
jang ditahan di RRT. Djurubitjara 
ementerian luar negeri Amerika, 

Lincoln White, menerangkan bah- 
wa soal »tukar menukar“ itu ada 
lah tergantung kepada sifatnja 
tawaran RRT dan keadaan. 
White menerangkan hal itu atas 

pertanjaan apakah tawaran RRT 

untuk ,,tukar menukar” itu di pela 
djari dengan seksama djika  tawa- 
ram itu sesungguhnja  diadjukan 

oleh RRT kepada pemerintah Ame 
rika. Ditegaskan oleh White, bahwa 
hingga kini RRT masih, belum me 

     
    

    
    

"Isen dewan moneter adalah 
y | meliputi angka? 2 miljard rupiah. 

: #ngeluaran untuk invisibles 
a.l. untuk “pembajaran 

PENINDJAU' PERDAGANGAN di Ibukota mengenai usaha 
Pemerintah untuk melantjarkan »Export drive” pada umumnja 
mengemukakan pemandangannja jang optimistis. Kesimpulan dari 
pendapat penindjau' itu dapat dituturkan sbb.: Sebagai diketahui 
perdagangan luar (negeri normal dan) lazimnja dikatakan berlaku 
sampai sekarang ini adalah transaksi2 jg. pembaiarannja dilakukan 
dengan valuta convertible seperti poundsterling, 
franc Swiss. Bagi Indonesia sendiri untuk waktu ini dan 

dollar Amerika, 

djuga 
untuk waktu jang agak lama memerlukan devisen guna membajar 
invisibles jang ditahun 1953—1954 direntianakan oleh Pemerintah 
meliputi angka 1,8 miljard rupiah. 

Sedang untuk tahun 1954-1955 
oleh prognose dan rentjana devi- 

akan 

Teori diatas dibentangkan di 
3 samping “keperluan devisen untuk 

» Imembiajai jai pembelian barang” dari 
luar negeri (import). Maksud pe- 

jalah 
a. transfer 
keuntungan dan afschrijving pe- 
Tusahaan2 asing jang mempunjaj 
daerah exploitasi di Indonesia din 
lainnja. 

Mengenai barter dikatakan, sebe- 
tulnja djuga barter dapat “diadakan 
sebagai usaha untuk keluar dari ke 
sulitan devisen sekarang ini teruta- 
ma untuk tindakan :jg bersifat 
saanvullend” “ dalam perdagangan 
dengan negara? jg hingga sekarang 
ini belum terdapat hubungar da- 
gang jg normal dengan Indonesia. 
Tapi barter akan lebih sangat me- 
rugikan djika diadakan dengan ne- 
gara2 Eropa Barat jg sudah mem- 
punjai pasar2 jg tjukup didaerah? 
di Indonesia. Negara? Eropa Barat 
sudah setjara tradisionil mengekpor 
barang?nja ke Indonesia mengim- 
por barang2 Indonesia. Dengan ne 
gara2 Eropa Barat ini harga pem- 
belian maupun pendjualan barang 
jg djadi kebutuhan Indonesia akan 
sangat terikat bila dilakukan setjara 
barter. 
“Barter bisa menguntungkan  ka- 

iau dasar dan. pelaksanaannja di Iz 
kukan oleh kedua pihak untuk sa- 
ling penuhi kebutuhannia dan ba- 
rang tentu teori“ barter ini tidak 
dapat dilaksanakan dengan setiap 
negara. Mengenai perbsikan dalam 
export kita achir ini dikatakan, s»- 
bab2nja terutama terletak dalam 
sistim barter, konpensasi,  parale!- 
transaksi dan peraturan indusemen 
disatu pihak dan kenaikan 
karet dan lain2 dilain pihak jg ma 
na bukan semata? sebagai suatu hz 
sil daripada suatu usaha export 
drive” jg bersifat integral. 

Menurunkan kostpriis 
periu. 5 

Mengenai peraturan2 tsb. pertama 
likatakan adalah baik sebagai tin 

Jlakan2 iang sifatn/a sementara ja 
ah. unfuk mempergiat ekspor ha- 
il2 rakjat dan hasil2 jang ,.lemah” 

(lan djuga untuk meletakkan dasar 
@9agi hubungan dengan negara? part 
ner dagang jang baru. Akan tetapi 
(peraturan itu belum membawa ps 
njelesaian dalam pokok2 soal #ks- 
»0r. Pokok i:u ialah selainn/a per 
baikan kedudukan rupiah, dianggap 
sama pentingnja adalah ,,verlaging 
kostprijs,” perbaikan dan standardi 
sasi mutu dan sebagainja jang da- 
Dat diusahakan oleh Jajasan. Kopra, 
N,V. Karet, Krosok Centrale, dil. 

Untuk meluaskan pasar hingga 
barang2 kita tersusun atas dasar 

I sermintaan dan penawaran, perlu 
diadakan langkah2 perdagangan 
1ormaal denyan USSR dan lain? 
negara jang belum kita buku se- 
“sanimana mestinja atas — dasar 

KOMUNIKE . KEMENTERIAN 
luar negeri Sovjet Uni jg disiarkan 
oleh radio Moskow hari Rebo kata 
kan, bahwa A.S. telah sewenang22 

memperkosa Piagam PBB dengan 

mengadakan perdjandjian ' Amerika 

Serikat/Chiang Kai Shek tgi. 2 De 

sember jl. Perdjandjian tsb. hania 

smerupakan kedok untuk. menutupi 
penempatan pasukan2  bersendjata 

setjara. tidak sah di Taiwan, dan di     ngadjukan tawaran jg sesungguhnja. 

(Antara). 
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kepulauan Penghu serta 
tap mempertahankan pendudukan 

. 

harga 

  

Pemulangan 
Orang2 Ambon 
Tetap Di-Inginkan 

Oleh Pemerentah Bid. 

KEBIDJAKSANAAN  terha- 
dap orang2 Ambon selalu ditu- 
djukan untuk memulangkan me- 
reka, demikian Menteri Yan Thiel 
dalam memori djawabannja me- 
ngenaj anggaran belandja Peker- 
djaan2 Kemasjarakatan, Dia 
ulangi lagi, bahwa selama keingi- 
nan pulang masih tetap meliputi 
golongan tsb. sebagai suatu ke- 
satuan, maka adalah tidak ber- 
tanggung djawab untuk mendja- 
lankan kebidjaksanaan lain. D'a 
menganggap keinginan ini adalah 
semestinja, sehingga tidak perlu 
ada bukt2. 

Pemerintah tidak ada kemung- 
kinan untuk melihat, bahwa hara 
pan bag' orang2 Ambon untuk 
pulang akan mendjadi lebih be- 
sar, djika Pemerintah akan me- 
ninggalkan pendiriannja, bahwa 
»-Republik Maluku Selatan” tidak 
dapat d'akuinja. Ini tidak me- 
ngandung arti, bahwa didalam 
hal kebidjaksanaan untuk meme- 
lihara orang2 Ambon itu Peme- 
rintah akan dipengaruhi oleh 
spekulasi2 tentang ' pemulangan 
mereka. Pkiran2 sematjam jtu 
adalah asing. Demikian Menteri 
Van 'Thiel menurut Antara” 
Amsterdam. 
SI 

sembajaran dengan emas sebagai 
basis perhitungan nilai impor dan 
»kssor masing2. 

Sementara ini tidak bisa 
tekanan pada ekspor jang 
dilaksanakan — sungguh2 
export dive” ke negara2 
mempunjai harga tinggi 
barang2 ekspor kita- 
»Exvort drive” untuk memver- 

oleh devisen lebih banjak guna 
membajar dan membeajai pem- 
|belian barang2 konsumsi kebutu- 
han rakjat. banjak sampai kinj 

| belum dapat dihasilkan oleh tena- 
ya dan ketjakapan Indonesia sen- 

(dir dengan menitik beratkan 
pembajaran untuk barang-barang 
kapital, Industri Ketjil/ Menengah 
dan industri basis seperti tenun 

tidak 
harus 
ialah 
jang 
buat   dan pemintalan, gula, pengetjo- 

ren fmah dan besi dsb. dalam 
ajangka pandjang. 

Negr"a2 ig dapat menerima ba- 
rang elercr Indonesia sekarang ini 

! disebut Dierman Barat dan Timur, 
| Nederlan! USA. USSR, Rumenia, 
Tiekoslowakia dll. ig kini membi- 
kim industri besar2an dan dari ma- 
na berangsur-angsur barang2 kapi- 

i tal ig bisa kita import dapat di gu- 
makan untuk mewudjutkan planning 

! berimbang, agar. barang2 bisa kita 

“bikim sendiri dan tidak tergantung 
lagi dari luar negeri. (Antara). 

  

  

Kata Radio Moskow: AS Perkosa Piaga 
Adakan Perdj 

A.S. atas daerah2 tsb. Menteri Juar 
negeri ALS., Jchn Foster 
kata ralio tsb., telah membuka si- 
fat agresif dari perdjandjian tadi | 

harapannja, ! bali Taiwan dengar daratan 
meng- | setjara 

hentikan berita2 jg tersiar, bahwa | beberapa 
A.S, akan mengidjinkan supaja Tai- | menterian 
wan dan Penghu djatuh ditangan seterusnja katakan, 

dengan - menjatakan 

agar perdjandjian itu dapat 

  
Dulles, | 

DP PIR Memberi 

— Selain 4 Ang 

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

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

per m.m, kolom ” 

1 

  
Ka 

  

Cs Menganggap Konggres 
PIR Smg Tidak Sjah 

Pertanggungan Dja- 
wab Atas Maklumatnja Tg. 22 Oktober 

gauta Jg Diroyeer Si- 
sanja Masih Dianggap Sbg Anggauta 

(Oleh Warta wan Sendiri). 

BERTEMPAT DIGEDUNG ”Sukosari” Semarang pada tgl. 
16 Desember kongres P.L.R, 
pertama kalinja. 

melangsungkan sidang pleno jang 
Kongres tersebut: mendapat perhatian besar, jang 

datang 123 utusan tjabang sedangkan anggauta Dewan Partai ham- 
pir seluruhnja datang. Sementara 
longan Tadjuddin Noor tidak kelihatan hadlir, 
kongres ini mereka mendapat kesempatan untuk 
pemetjatan jang didjatuhkan kepada mereka. 

Dari beberapa Orang. utusan war- 
lawan tuan mendapat 'keterangan, bahwa beberapa hari sebelum 'kong- gres di Semarang ini berlangsung, 
mereka telah menerima surat? dari golongan Tadjuddin, bahwa kong- 
gres di Semarang ini tidak sjah. Je. 
dianggap sjah oleh mereka adalah 
konggres jang akan berlangsung di 
Djakarta. Mendjawab pertanjaan ki- la para utusan. itu menerangkan, 
bahwa sjah atau tidaknja konggres 
ini akan tergantung pada utusan2 tjabang jang hadlir. Kalau jang da- 
lang djumlahnja kurang dari sepa- 
ro, itu tidak sjah. Tetapi kalau le- 
bih dari separo, itu tentu sadja sjah. 
Konggres adalah badan jang ter- 
tinggi bagi partai. 5 

Maklumat 22 Oktober. 
Konggres PIR dj Semarang ini teru 

tama sekali IDP PIR akan memberi 
pertanggungan djawab kepada kone 
gres mengenai maklumat DP tertang 
gal 22 Oktober 1954 jang - antara 
lain menjatakan, bahwa dengan me 
megang teguh dan untuk meleksana, 
kan putusan konggres ke IV PIR di 
Sole: (D Rapat jang dilangsungkan 
pada 17 Oktober 1954 bukan sidang 
plero Dewan Partai PIR: (ID mm 
batalkan putusan jang diambil oleh 
sidang tsh. diaras pada tanggal 17 
Oktober 1954. 

Didalam konggres dj Semarang 
inilah Dewan Partai memberi per 
linggungan djawabn/a atas  maklu 
mat tsb. Sebagaimana diketahui, ra 
pat 17 Oktober 1954 itu adalah jang 
menelorkan tuntutan agar kabinet 
meletakkan djabatan :2belum to. 25 
Oktober 1954. 

Mentelesaikan perselis'- 
han. 

. Sesudah Salim selaku ketua pa 
nita kongsres menjerahkan pim- 
pinan kepada ketua D.P. PIR 
Mr. Wongsonegoro, maka rapat 
melagukan Indonesia Raya - dan 
menghen ngkan tjipta. Dalam pe 
dato. pembukaannja, Mr. Wong- 
sonegoro mendjelaskan keadaan 
politik dalam negeri. Antara lain 
dikatakan, bahwa gagalnia soal 
'rian Barat di PBB malah men- 
djadi tjambuk bagi kita untuk me 
landjutkan perdjoangan merebut 
Irian Barat. 

Dikatakan, bahwa kita akan me- 
ngedjar satu perdamaian dunia. Dia- 
ngan dilupakan — kata Mr. Wongso 
selandjutnja — bahwa di Asia ada- 
lah tumpah darah segala agama. 
Dus sesuai dengan itu, adalah pada 
tempatnja djika kita setjara aktief 
mengedjar perdamaian itu. - Menge- 
nadi soal intern PIR, Mr. Wongsone- 
g0ro mendjelaskan, bahwa soat ini 
bisa diselesaikan dengan tjara seder- 
hana. Tetapi harus dikembalikan ke- 
pada instansi jang mengambil putu- 
san. Jang mengambil. putusan itu 
adalah konggres! Maka dari it, 
soal ini sekarang saja serahkan ke- 
pada Konggres PIR. 

Masih dianggap angosuta. 
Atas pertanjaan kita, wakil ketua 

U DP. PIR Sutardjo Kartohaditus 
mo menerangkan, bahwa DP PIR im 
sudah me-royeer 4 orang jakni vrof. 
Hazairin. Tadjudin Noor.  Sjamsud 
din St. Makmur dan Diotopiwiro. 
Soaj ini berarti, bahwa dalam kong 
gres jang berlangsung di Semarang 
ini mereka diberj kesempatan untuk 
membela diri, 

Selandjutnja didjelaskan, bahwa 
selain 4 orang itu, anggauta2 PIR 
jang pada achir-achir ini disebut2 
berfihak. kepada Tadjuddin 
Noor cs — baik orang itu ang- 
jauta Dewan Partai, anggauta 
raksi PIR dalam parlemen mau- 
sun anggauta tjabang — masih 
tetap dianggap mendjadi anggauta. 

Didjelaskan selandjutnja oleh 
Mr Wongsonegoro kpd wartawan 
kita bahwa oleh PIR persoalan 
achir2 itu bukan merupakan sua- 
tu ,,perpetjahan”, melainkan per- 
sel'sihan faham diantara pemim- ' 
pin-pemimpinnja. 

itu apa jang sering2 disebut go- 

padahal didalam 
membela diri atas 

Beleid Pi Wong. 
sonegoro - Di. 

benarkan 

SIDANG PLENO  konggres 
P. I. R. di Semarang pada hari 
Kemis selesai pada djam 14.00. 
Setelah rapat mendengar uraian 
Mr. Wongsonegoro mengenai ke- 
djadian2 dalam pimpinan Partai 
sesudah konggresnja di Solo sam 
pai sekarang, maka achirnja 
kongsres memutuskan: 

1. Menerima -baik Dewan Partai 
PIR ig diketuai oleh Mr. Wongso- 
negoro dan jg terdiri dari sebagian 

besar @nggauta2 Dewan Partai PIR 
je dibentuk dalam konggres PIR di 
Solo pada bulan Oktober jl. 

2.  Menjetudjui  kebidjaksanaan 
Dewan Partai PIR dibawah pimpi- 
nan Mr. Wongsonegoro, jg dilaku- 

kan semendjak Konggres PIR di 
Solo sampai konggres : sekarang di 

Semarang, termasuk maklumat De- 
wan Partai PIR 'tanggal 22. Okto- 
ber 1954. 

  

Djepang Gulung 
Naga-Hitam"“ 

Organisasinja Dipatah- 
kan: Pemimpinnja , 

Ditangkap 
PCLISI DI TOKIO hari Kamis 

telah aa organisasi ul- 
fra rasionalis Djepang jang ter- 

penting dan menangkap” pemi 

didjelukkan Hitler. . Djepang". 
Polisi telah menggerebak markas 
besar Korps Martelaar Muda Na- 
sional dan menangkap Takeshige 
Tayoda-dan 4 orang pembantunja 
atas tuduhan mempunjai sendjata 
gelap dan menahan beberapa 
orang. 

Korps itu jg anggotanja. mengena 
kan pakaian seragam biru dibentuk 
dalam tahun 1952 oleh seorang pu- 
tera dari Mitsuru Toyama, psmim- 
Pin Organisasi ,,/Naga Hitam” jg ke 
sohor di masa sebelum perang du- 
nia II. Toyoda telah mengcper ko- 
mando korps tadi setelah putera 
Toyama tsb. tadi tewas dalam sua- 
tu ketjelakaan kereta api. Toyoda 
ig berumur 28 tahun pernah mem- 
bantah bahwa ia adalah Hitler 
Djepang”, tetapi setjara terang?an 
ia mengandjurkan kekerasan dan 
pembunuhan untuk mentjapai mak- 
sud tudjuannja, seperti Naga Hi- 
tam” dahum. Penggerebekan dan 
penangkapan hari Kemis adalah 
tindakan pertama jg diambil oleh 
pemerintah Hatoyama terhadap or- 
ganisasi jg berbahaja itu. (Antara). 

Sampai Seka- 
rang Belum 
Dibajar 

Rekening Dokter Djer- 
man Jg Dulu Diminta Dja- 
sanja Waktu Stalin Sakit 
SEORANG DOKTER Djer- 

man jang telah diminta pertolo- 
ngannjz ketika almarhum Joseph 
Stalin sakit, Sampai sekarang be. 
lum merdapat bajaran untuk dja- 
sa2nja, demikian sebuah kabar 
di Berlin hari Rebo- Dr: Fritz 
Heese, seorang spesialis dalam pe- 
njakit peredaran darah sementara 
itu sudah mengetok kawat kepada 
pembesar tinggi Rusia.di Berlin 
Vkadimir Seminov, untuk menge- 
mukakan keluhannja, 
Meskipun nasehatnja itu diminta   

Itulah sebabnja maka didalam 
konggres luar biasa ini jang ter- 
utama membitjarakan maklumat 
DP PIR 22 Oktober hanja diper 
bintjangkan oleh tjabang2 PIR jg 
pada waktu konggres PIR di So- 
lo tjabang2 itu sudah berdiri, Hal 
ini untuk mendjaga agar supaja 
tidak menimbulkan kesulitan2, 

Selandjutnja radio Moskow  nja- 
takan, bahwa dengan tiada intsr- 
vensi Amerika itu, persatuan kem- 

RRT 
damai akan telah terdjadi 

waktu jl. Komunike ke- 
luar negeri Sovjet tadi! 

bahwa pemerin pihak. Komunis. Usaha A.S. untuk | tah Sovjet Uni menjatakan solidari- 
membenarkan, bahwa 
itu bersifat defensif — djelaslah 

.6mong kosong belaka, karena Tai: 
untuk te- : Wan terietak lebih 11.000 km. dari 

A.S., kata radio Moskow. 

perdjandjian | tetnja dengan pernjataan PM RRT, 
Chou En Lai, 
penandatanganan perdjandjian Ame 
rika 
Kai Shek. Dalam pada itu komuhi- Chiang Kai 

berkenaan dengan | 

Serikat dengan klik Chiang | 

batkan, bahwa 

bat 

kepadanja oleh seorang wakil dari 
Laurenti Beria jg kemudian telah 
dikenakan hukuman mati pula seba 
gai pengchianat, namun alasan ti- 
dak ada untuk tidak. mau memba- ' 
jar rekening. Ia menerangkan bah- 
wa keluhannja itu sudah disampai- 
kan pula kepada perdana menteri 
Georgi Malenkov pengganti Stalin, 
dalam bulan “Agustus jl: (AFP). 

m7 P.B.B. Dgn 
andjian A.S — Chiang Kai Shek ' 

ke tsb. mengingatkan sikap peme- 
rintah Sovjet Uni ttg. politik agre- 
sif pemerintah A.S. terhadap RRT 
ig telah dikemukakan dalam komu- 
nike bersama Sovjet/RRT tgl..12/10 
1954 jl, jg menjatakan, bahwa pe- 
merintah Sovjet ' menjokong tuntu- 
tan Peking supaja pasukan2 Ameri- 
ka meninggalkan Taiwan, kepulau- 
an Penghu serta perairan sekitarnja. 

Achfrnja komunike tsb. mengaki- 
A.S. harus tang- 

gung djawab terhadap segala aki- 
dari  perdjandjiannja 

Shek. (Antara), 

  

pinnja jang masih muda dan jang 
Ka 
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“ “aturan “jang berlaku, 

  

   Hari Senen jang lalu, joni. 
pembukaan 

    

Bank Gelap 
Diperiksa Oleh Penga- 

- dilan Semg. 

TIGA ORANG Tionghoa to- 
tok tinggal di Semarang jang di- 
persalahkan telah melanggar be- 

Kana Aa Ban Ba Mi Tai nansi, pada hari Reb E 5 
telah diadjukan didepan Pengadi- 
lan Negeri Semg. dibawah pim- 
pinan Hakim akim Mr. Surjadi, Mere 
ka itu jang masing2 bernama Oei 
Tat Tjay,- Oei Tjong See alias 
Oei Gie Hoen, dan Liem Ka Siek 
alias Khiem Thee, dituduh a.l. 
dengan sengadja tidak memberi- 
tahukan kepada fihak jang ber- 

tanpa idz'n mereka 
menerima, menjimpan, meimbajar 
atau ' memperdagangkan uang 
asing dalam waktu peraturan2 
devisen masih berlaku, 

Terdakwa Oei Tat Tjay ig. mem- 
punjai simpanan uang 20.000 dollar 
Hongkong di Amoy (Tiongkok) te- 
lah didjual dengan kurs gelap pada 
terdakwa Oei Tjong Shee antara th 
1951—1954.- Oei Tjong Shee telah 
memiliki 1 djuta yuan di Hongkong 
1 ribu yuan di Amoy dan 1506 
Straits-dollar di Singapura. Y 
Orang2 Tionghoa jang mau me- 

ngirimkan uang Indonesia ke Tiong- 
kok, uangnja diterima oleh dakwe 
tsb. “kemudia, dakwa berhubungan 
dengan bank? jang menjimpan uanz 
jang berlaku di Tiongkok jang ke- 
mudian melangsungkan pengiriman | 

situ kepada alamat? jang bersangku- 
tan di Tiongkok. Dakwa Liem Ki: 
Siet dituduh membantu melaksana- 
kan pengiriman setjara dakwa Oei 
Tiong Shee, dan menjimpan sedjum- 
m 404.710,50 dollar Hongkong mi- 
Ik Koo Ping An jang:kini orangnja 
tidak ada. Orang? di Tiongkck jane 
menerima uang berupa vang Tiong- 
kok, dalam memberitahukan kepada. 
pengirimnja di Indonesia menjebut- 
kan telah menerima barang2 misal- 
nja: beras, pil dil. ARE 

Dalam pemeriksaan perkara ,.prak 
tek Bank gelap” itu, Pengadilan ter- 
paksa menggunakan seorang penter- 
djemah jang telah disumpah . lebih 
dahulu, karena baik terdakwa mau- 
pun para saksi2 umumnja tidak da- 
pat bahasa Indonesia. Perhatia,, da- 
ri kalangan Tionghoa totok sangat 
besar, dan sebagai bahan? bukti a.l. 
dikemukakan pula surat? dari Tiong' 
kok untuk para terdakwa jang telah 
disita oleh jang berwadjib. Sidang! 
Fengadilan jang dimulai djam 10.30 
diachiri pada djam 16.30, dan akan) 
dilandjutkan lagi-pada besok tel. 22 
Desember 1954. 1? 

  

PENDAFTARAN UDJIAN 
PENGABISAN SEK. 

GURU A””- 

Pendaftaran udjian penghabisan 
Sekolah Guru A th. 1955 ditutup 
pada tgl. 22 Desember 1954, Me-| 
reka jang berkepentingan dapat 
berhubungan dgn. - para Kepala2 
SGA Negeri/Partikelir dim kota 
Smg. Demikian ketua Panitia 
Udiian Penghabisan Neg. SGA th. : 
1955 mengabarkan. Fe 

Fatmawati Soekarno telah menghadiri 
nggres Perwari jang ke-enam di. Surabaja: Kelihatan disini 

apangan terbang diantaranja disambut oleh njonja Sama- 
rnur Djawa Timur (kanan muka sendiri), 

- | Gedung Papak 
E| "Dapat Diba- 

   
|Ahli Bangunan Cortie 

dilangsungkan pertemuan chusus de 

djuk untuk Rayon IV 

mengharapkan a.l. agar para: grosir 
mempunjai 
agar selalu mendjaga 

grosir 

detailisten 
dan dengan demikian akan dapat di- 
selesaikar, bersama. Dalam mentja- 
ri modal, 
berlaku hati? dan waspada. Menteri: 
Roosseno dalam sambutannja 
mengandjurkan, agar setiap seming- 

gu sekali para grosir 
adakan pertemuan 

:hapakah tidak akan ada udang diba-j 
'Hlik batu. Menurut kabar, grosir jg. 

ganisasji untuk Lalu Lintas dan Ta 
ri'me di Indonesia, pada tanggal 18, 

adakan konperensi jang akan 
langsung di 

  

ngun Kembali 
Keterangan. Seorang", 

Seorang ahli bangun-bangunan 
ig sekarang bekerdja pada Kemen 
terjan Keuangan bernama C 0 r- 
tie pada beberapa hari jang la- 
lu telah datang di Semarang. Di- 

| ini antara lain telah melihat2 ge- 
dung Papak jang sudah hangus 
didjilat api. 

Atas pertanjaan Cortie mendje- 
laskan bahwa pondamen gedung 
Papak jang sudah terbakar itu 
mssih tjukup kuat. Sedangkan un- 
tak diperbaiki kembali, Cortie 
masih memerlukan mentjoba me- 
meriksa keadaan dinding dan lain- 
lain sebagainja, 

Andaikata bisa dibangun, maka su 
kar mempergunakan balok2- sebab 
kaju djatj untuk keperluan itu seka 
rang sukar didapat, Sehingga dialan 
atu?nja hana bisa djika dengan be 

'0n. 
Atas pertanjaan, apakah benar se 

uatu gedung jang terbakar, diustru 
ketika terbakar itu terkena air dari 
yrandweer lantas dinding “mendjadi 
idak kuat, Cortie mendjawab bahwa 
lia sebagai seorang 'ang mengetahui 
pyasalah gedung, belum pernah men 
lengar alasan2 demikian. 

  
  

MENTERI DGN PARA IM- 
PORTIR DAN GROSIR. 

Kemis pagi jl. Menteri : Pereko-" 
nomian Roosseno dan Kepala Di- 
rektorat Perdagangan dan -Perindus- 
trian, Sardju, telah mengadakan per 
temuan dengan para importir dan 
vedagang nasional, bertempat - di 
Kantor Insp. Perdagangan Semarang. 

Menteri Roosseno dalam pertemuan 
int memberikan keterangan? jang 

isinja sama dengan keterangan? 'je.' 
diberikan kepada pers-pada Rebo 
siang, « (beritanja kita muat dihala- 
man depan). Sesudah itu kemudian 

ngan para grosir tekstil jang ditun- 
(Djawa Te- 

ngah). Dalam pertemuan ini Sardju 

Sapa rana 
PROF. BAHDER DJOHAN 

  

oleh Wartawan Suara Merdeka, 
dalam Kongres Palang Merah iIn-|. 

diri. 

AKAN MENGUNDURKAN 
DIRI DARI PENGURUS 
BESAR PALANG MERAH 

INDONESIA 
Menurut keterangan ig diper- 

Gonesia ke-VI jang berlangsung 

13 s/d 16 Des., Ketua Penguru: 
Besar P.M.I. Prof. Bahder Djo 
han akan minta mengundurkan 

Perm'ntaan pengunduran diri 
'tu disebabkan karena tugas baru 

donesia tidak memungk nkan lagi 
bagi Prof. Bahder Djohan untuk 

banjaknja 

  

lang 
“TSMASALAH PELADJAR 
M. DEMOBILISAN. 
. Dalam keterangannja kepada pers, 

IP pengurus 

(kalangan para peladiar demobilisan 

di Tawangmangu Solo dari tgl. fan P) 
te: 

sebagai Presiden Universiteit In- | 

menjumbangkan tenaga sebanjak hingga dengan demikian — tenaga? 

  

  

Persatuan Peladjar Demo- 
menerangkan, bahwa didalam 

  

bilisan 

kini terdapat kege'isahan berhubung 
dengan rentjana diadakannia screc- 

ine dikalangan » para pe'adjar de- 
tersebut: oleh - Kementeri- 
: han ini disebabkan 

   
   

    

    

      

       t Persatuan Peladjar Demobi'isan 
menghendaki supaja pemerintah | » 
"mengadakan transmigrasi untuk ka-| “ 
|fangan terpeladjar keluar Djawa, se-| 

  

Tito (kiri) bersama2 

  

am perdjalanannja menudju ke India, 
"ito telah singgah sebentar diterusan Suez (Mesir). Tampak pada gambar 

presiden Jugoslavia, marsekal 

dengan gubernur Suez. 

    

  

  Indonesia. 

KEPALA DIWT TILPON KE : 
“SWEDIA 

Pada achir bulan ini oleh Djawa- 
tan Telepon Pusat akan dikirim ke 
Swedia untuk trempeladjari  tjar 
bagaimana melajani pesawat tilpc 
model baru, sdr. Santiko Budi 
Kepala Djwt. Telpon Solo. Sebeli 

rut rentjana ia akan menerima pe- 
tundjuk2 dan lainnja dari 
Pusatnja di Bandung selama 1 bu- 
lan. Seterusnja sdr. Santiko akan: 

Seperti pernah dikabarkan, 

nja gedung Djawatan Telpon  ber- 
tingkat tiga dengan pesawat? tilpon 
model baru. Adapun tempat gedung 
jang modern nanti akan didirikan 
dibekas Kantor PTT di Solo jang 
pada waktu clash IT dibumi hangus- 
kan oleh anggauta? gerilja kita. 

TEGAL 
»KANTOR KETJAMATAN” 

D.I. SALEM DIBAKAR. 
Dalam perondaannja didaerah 

Salem (Tegal-Selatan) sepasukan 
Banteng Raiders telah - berhasil 
menemukan sebuah gubug. jang 
oleh gerombolan Dl. didjadikan 
Kantor Ketjamatan. Dalam peng- 
grebegan selandjutnja ternjata se 

nja telah kabur dengan mening- 
galkan sebuah mesin tik dan 
ransel2 berisi pakaian. 
.Kantor Ketiamatan” itu achir 

nja oleh pasukan tadi dibakar 
habis. (Antara) 

TJILATJAP 

MENDIRIKAN PERUMAHAN 
DARURAT 

5750 Orang dari daerah Kawung- 
anten jang rumahnja diganggu ge 
romboran sekarang ini ditampung d 
Kebogoran, Tjikeris dan Meaeng 
Di ketiga tempat tsb. mereka men- 
dirikan perumahan darurat. Untuk 
memberi pertolongan kepada mere. ka jang berwadiib telah 'menieliakan 
beras dan obat2an. 

TJIREBON 
KEBUN BIBIT ANGGUR DI 

  

  

  gudang? sendiri2, dan) 
nama - baik 

grosir rasional. Apabila pelaksanaan 

pembagian tak lantjar, diharapkan 
menjampaikan daftar pada 

pada Insp. Perdagangan 

para grosir diharapkan 

ak, 

dapat meng- 

bersama dengan 
fihak  Insp.. Perdagangan. Djuga 

Menteri mengharapkan, agar dalam, 
menentukan penasehat2 mereka ha-, penindjau 
rus menjelidiki dengan  seksama,r 

telah ditundjuk untuk Rayon IV ada' 
7 badan nasional, diantaranja Ko- 
perasi Pebni dan Inter Asia. 

KCNPERENSI IKATAN MO- 
: TOR INDONESIA. 
O'eh Ikatan Motor Indonesia, Or 

19 dan 20 Desember jad. akan di 
ber 

Lembang (Bandung).   PENGIBARAN BENDERA 
SANG MERAH PUT:H. | 

Berhubung “dengan kedatangan 
PJ.M: Presiden Republik Indonesia 
di kota Semarang, maka kepada pen 
duduk kota Semarang, diandjurkan 
untuk mencibarkan - bendera “ Sang 
Merah Putih, pada tanggal 19 dan 
20 Desember 1954, menurut  per-' 

4 
—0—. 

    

  

AGMENo.8 

Seperti biasa : Masing-masing 
Antara lain 

   

   
dalam ACME 8: 

(RIK!   
  

'FAdapun soal2 jang akan dibitjarakan 
da'am konpsrensi tsb. ialsh soal ika 
fan2. dgerah kepada I.M.I.. 

n 7 organisasi. dan memperteguh or 

ganisasi keolahragaan motor di Indo 
nesia. 
sr LM.I. itu Ikatan Motor Semarang 
akan mengirimkan Surya Hadi dang 
Osi Tjong An. 

SEMARAN TUAN2 dan NONA2. 

FOR ME FOR MI3 JILTED: THE CALL OF FAR-AWAY 
HILLS: WANTED THREE COINS IN THE FOUNTAIN3 
LITTLE THINGS MEAN A LOT DLL. 

— ACME No. 9: TIDAK KURANG HEBATNJA !! 
| Ad: BABY BABY BABY: THE DEADWOOD STAGE 

(dari film Calam'ty Jane): 1 GUESS IT WAS YOU ALL 
| TOK TIME DLL. DAN SEKALI LAGI LEBIH MENA- 

e 

Harga & Rp. 8,— porto Rp. 1,50 
: | HO KIM YOE, Purwodinatan 1/22, SEMG. 

| Atau pada Toko-Toko Buku di kota SEMARANG. “ 

peneta 

nan Dewat Daerah,  sportkalender 

1955 serta hal2 jang prinsipiil mengg 

Untuk menghadiri Konperen 

  

ACME No. 9 

BOOK 
IN TECHNICOLOR ! 

30 lagu populair !      

| FJIREBON BERHASIL 
Kebun pertjobaan Bibit Anggur 

di Kasenden Tjirebon baru2 ini te 
lah mendapat 
djau2 jg terdiri dari Suparman, In- 
spektur Perkebunan Pasar Minggu 
Djakarta, dan Ismunandar Kepala 
Bagian Perkebunan Inspeksi Perta- 
nian Propinsi Djawa Barat. 

Menurut kesan2nja, dari tiga dje 
nis bibit anggur jg ditjoba ditanam 
disitu, hanja djenis anggur hitam 
ig paling baik, sedangkan djenis 
lainnja jaitu anggur merah dan »u 
tih pertumbuhannja tidak begitu 

memuaskan. Sementara itu kedua 

diung kebun anggur di “Tegal jg te- 
lah lebih madju keadaannja dan da 
ri mana Kebun Bibit Anggur Ka- 
sende, Tjirebon mendapat stek2 bi 
bitnja. Seperti dikabarkan kebun bi 
bit anggur  pertjcebaan di Tiirebon 
ini Juasnja ada kl. 3,5 Ha, dan apa 

bila berhasil baik segera “akan di- 

djual kepada umum, seperti halnia 
dengan “persemaian. bibit tjengkeh 
di Sindanglaut jg kini teiah men- 
djual hasilnja kepada para petani. ' 

RADIO 
Semarang, 18 Desember 1954: 
Djam 06.10 Orkes gesek: 

Gamelan Bali: 12.00 Musik ringan: 

12.30 Lagu2 Melaju, 13.15 Paul Jo-! 
13,30 Irama Indone- 

14.10 Krontjong Asiis 
nes Medley's: 
sia populer, 

17.00 Taman Kanak2: 17.40 Hida- 

ngan beberapa Orkes: 18.00 Obrolan 
pak Patrol: 18.15 Mataramap sen: 
dia: 1930 Trusing Broto Ngesti 
Tunggal: 
21.00 Siaran 
Alam Parahijangan, 
Malam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 18 Desember 1954: 
Djam 06.10 Pagi meraju: 06.15 

Waltz pagi: 06.30 Kwartet Teruna: 
13.10 Klenengan gadon: 14.10 Kle- 
nengap gadon Gandjutan): 16.30 Pan 
dangan Mata sepak bola antara Per- 

Penerangan, 

22.15 
21:19 

Sis —- P.S.M.: 18.20 Seni Karawi- 
|tan: - 19.30 Rudhy dengan gitarnja: 
19.45 Kontak dengan Pendengar, 
20.30 Malam Manasuka, 21.15 Ma- 
lam Manasuka (landjutan), 22.15 La 
gu2 , Gambus, 23.00. Tutup. : 

Jogjakarta, 18 Desember 1954: 
Djam 06.10 Orkes Puspa Kemala: 

06.30 Will Glahe menghibur: 06:45 
Ratna dengan pelbagai 
07.10 Suita ringan: 13.10 Irama Ba- 
ru dil: 13.45 Jane Freeman dan 
Nat King Cole: 14,10 Hidangan un- 
tuk melepas lelah: 17.00 Taman Ke- 
panduan: 17.40 Hidangan ' petang: 
18.15 Njanjian Perantiis, 18.30 Tja- 
tatan dua pekan Studio Jog'akarta: 
19.40. Rajuah O.H. Sinar Maluku, 
20.15 - Varia: Dari dan untuk Pen- 
dengar: 21.15 Ketoprak Mataram: 
22.10 Ketoprak Mataram  (landju- 
tan): 24.00 Tutup. 

Djakarta, 18 Desember 1954: 
Djam 06.30 Orkes Samudra: 13.10 

Lembaran Wanita: 14.10 Orkes Ra- 
dio Djakarta: 17.15 Orkes Melaju 
Kenangan, 18.30 Orkes Gumarang: 
19.20 Orkes Krontjong Irama Baru: 
20.45 Langen Suara: 21.30, Wajang 

Kulit semalam sentuk, 05,30 Tutup. 

bagi Palang Merah |terpeladjar akan dapat menunaikan | : 5 An aa 3 “Aksi Terhada 
nurut Persatuan Peladjar Demobili- 

ia berangkat ke Juar negeri, menu-! 

Kantor: 

berada di Swedia selema 1 tahun 
di Sole 

telah direntjanakan akan didirikan- 

orang ,,Tjamat” dan pembantu?" 

Isdr- Soemartono Kep. Djawatan Peri 

kundjungan penin- 

tsb. telah pula mengun-: 

Sudah Tidak 
05.40 

Bing Crosby dan Perry Como: 07. 10p 

20.30 Orkes Gumarang: 

Irama Wa produksi pesawat2 udara Ing 

iringan: - 

annja sebagai anggota md- rakat: jg 'berguna. pre umum. ig berlaku sekarang 'ini me- 

    

    
   

Transmigrasi | 

manfaatnja  @pabila ti- 
enaga? jg mempunjai 

“pembangunan. Menurut kete- 
'Fatmgan tidak “kurang dari 3.000 
orang peladjar demobilisan akan terj". 
'kena screening itu dan djumlah ini « 
masih akan terus bertambeh pada? : 
tiap2: tahun. Djumlah peladjar de-f 

mobilisan seluruh Indonesia kira2 
ada 10.000 orang ig kini menuntut 
peladjaran dipelbagai sekolahan. 

Untuk  membitjarakan, masalah 

kurang        
   
    

   
     

   

  

   kan Diri   

rapa hari Jamanja di Jogja akan dif tangkap dan tertembak. 
lanesungkar Kongres Peladjar De-|- 

mobiljana, Aan Indonesia. 

WONOS080 
PEMBAGIAN HADIAH. 

Dengan bertempat di pendopo Kaf 
bupaten Wonosobo telah dilang- 

| sungkan “pembagian hadiah Perpadi 
untuk tahun 1954. Upatjara pemba- 

|gian hadiah tsb. mendapat kundju- 

Lagi Insiden Anta: 
ra Polisi Dan 

Abang? Betjak 
| Suatu insiden antara pegawai 
(kepolisian dan pengendara2 betja 

ngan dari bapak Residen Kedu, ba- | ferdjadi lagi Selasa. malam didae- 
pak Ketua Lembaga Perekonomian |fah Pasar Senen jang kemudian 
dan sdr. Kepala Diawatan Pertani- mendjalar sampai 
an Rakjat Kares. Kedu. Sedangkan & 
dari dalam daerah Kabupaten Wo-' 
nosobo nampak “hadlir semua We- ! 
dana dan ' Asisten Wedana, wakil2 gen 
instansies, kepala desa jang desanja dan hendak. memasuki pekara- 
menang dalam perlombaa, dan me- 'ngan Seksi Polisi itu. Sebagaima- 
reka jang mendapat 'hadiah. “ha diketahui, | beberapa minggu 

Upatjara dibuka oleh bapak Bu- Jang tahu terdjadi djuga' insiden 
pati selaku ketua Panitia jang di Sitara pegawai kepolisian dan 

endara2 betja dimuka ge. 
g bioskop Roxy didjalan Tang 

rang dan dilandjutkan dimuka 
antor Besar Polisi, Medan Mer- 

: Djakarta. 

  

      

    

   
    
    

     

    
     

    
   

      

  

| tanjan Rakjat Kabupaten, jang, meng ' 
utarakan tentang penglaksanaan per 
lombaan dan hasil2nja. Adapun ha- #£ : , : 
silnja adalah sebagai berikut: 3 nurut keterangan jang diperolzh 

Hadiah pertama: desa Rodjoimo Sari pihak “kepolisian, insiden mula? 
Ketj. Wonosobo hadiah berupa vang #rdiadi didekat stasion Pasar Senen 
tunai sebesar Rp. 2.500,—, ke-ll/Pada-djam setengah 10 malam. Se 
desa Kalierang Ketj. Krasak menda- Orang reserse dari Seksi VI telah 
pat Rp..1.500,—,..2 hadiah ketigayMenegerebek tempat perdjudian di 
masing Rp. 750— diatuh desa Wi-fimana ditangkap seorang biang kela 
nongsari Ketj. Kaliwiro dan des din/a, Dengan bantuan enggota?2 Pe 
Tawangsari Ketj.. Wonosobo. Selan-, "INiI jang kebetulan sedang patro'i, 
djutnja bagi perseorangan jang men:" pendjudi: itu hendak diangkut dgn. 
dapatkan hadiah perteama sdr. Aboe:" betjak ke Seksi VI. Ditengah djalan, 
ngamar. dari desa Rodjoimo Keti," dikatakan, Situkang betjak itu ka 
Wonosobo hadiah uang tunai sebe-” bur dengan tahanan tsb. Pengedja- 
sar R.p 750,—, kedua sdr. Mihardjo' ran terd. adi jang disaksikan  djuga 
desa Selomerto Ketj. Krasak mer- O'eh lain2 pengendara betjak. Achir 
dapat Rp 500.— dan 2 hadiah ke nja pihak polisi dapat djuga menang 
tiga masmg2 Rp. 250— Siatah di- kap tukang betjak dan orang tahanan 
tangan 'sdr.2 Prawirosoebroto desa Jang mau di,kabur”-kan itu. Mere- 
Beran Kejt. Kepil dan sdr: Karto- Ka itu'terus digiring ke Seksi VI. 
soewarn9. desa Wadaslintanzg Keti. | 2 1 
Wadaslintang. Ketjuali Perpadi dju- Sementara itu lain pengenda- 

Iga diadakan perlombaan penanamen Ta  betjak banjak datang dan 
I kopi, jang hadiah pertamanja djatuh Sama-sama mereka berangkat me-   desa Tambi Ketj. Kedjadjar. nudju “Seksi VI. Mereka ber- eric kerumun “dan hendak” memasuki 

1 " ' pekarangan Seksi VI untuk miria ke 
F URWOKERTO | serengan tentang penangkapan kawan Wala daramilasnank-nkas nja itu. Pihak polisi dalam menghada 
P Mn Pn Di NO A pi pengendara betjak jang semakin 

Fu ab bea papa TAMA IAI ribut “itu mchirnya terpaksa melepas 
: seorang ahli kertas bangsa Djerman: 4.) tembakan? peringaten untuk 
Pn nah eU dantankaan membubarkan mereka. Selandjutnia In Kaka an PN ar Oleh pihak polisi telah ditahan untuk 

G Nan og Cengan mek: diperiksa lebih djauh selain daripa- sud “untuk mengadakan persiapan! 4, pendjudi dan pengendara betjak 
rentjana pendirian pabrik kertas di jare” Kabur irih duga 3-0rang pe 
daerah Banjumas. Ketjuali Notog,, ngendara betjak lainnja jang mengha 
daerah Purbo!inggo djuga mendapat: suf untuk menjerbu Seksi VI. 

an ee i) desas. .. Menurut keterangan I-in. pihak po 
| Gi tata ap 3 Sek “9257 Jisi Seksi VI ketika menghadapi pa 

£ PENNTNAN . PEDEK “Keriad AA ra. pengendara berjak itu telah men 
pihak jang mengetahui menerang- datangkan balabentuan dari Seksi kan, Tan daerah Notog mungkin, Mobrig di Prabatan Jang datang dgn. 
merebak ternpat yang Tepat WORK, 3. en) Tembakan2 terdengar gen pendirian pabrik kertas, kerera di. "1 1 
daerah tsb. terdapat bahan2 jang b: ko Lapar : Se kira2 djam ' Il. malam. 4. sa dipergunakan untuk kertas. : Kabathja Bai dora Ine dak 

' meminta korban. (Antara). 

    

Free : Kk 

Modern Lagi Rcio kemaren sore kira2 diam 
Ah 3 16.00 sebuah truck jang sedang ber- Keluhan Ihd Pertaha- djalan naik di djl. Tanah Putih Se- 

nan Udara rlongkong marang tiba2 roda muka sebelah 
HONGKONG harus mempu- Kiri terlepas. Truck kemudian ber- 

njai lebih banjak lagi pesawat2 Sian mundur dan masuk kedalam pemburu jang lebih modern lagi, ' s€lokan muka rumah no. 6. Akibat 
demikianlah harian ,,China Mail“ | kevvelakaan ini 3 orang penumpang kepunjaan Inggris menulis hari Yuck mendapat luka2 berat dan 2 
Rebo. Dalam tadjukrentjananja Orang diantaranja kini masih dira- 
harian tersebut menjatakan bah- | Wat di. RSUP, sedangkan seorang la- 

-' ionja telah diperbolehkan” pulang! 
Ketika truck berdjalan mundur ta- 
di, menabrak sepeda motor. Penum- 
pang sepeda motor selamat tapi ken 
daraannja rusak ringan. Truck jang 
mengalami ketjelakaan itu bernomer 
AA-1514 dengan sopir Muljani. 

| KETJELAKAAN TRUCK. 

| gris adalah sangat sekali terbela- | 
| kang pan Men dengan 
negeri-negeri besar lainnja. seper- 
ti URSS dan Amerika Serikat. | 

Inggris sendiri dipertahankan oleh | 
pesawat2 pantjargas jang tua mo- 
delnja dan lebih rendah kwalitetnja, 

siar sekali dan berlangsung sampai - 

p MMC 
OPR Semakin Aktip'Dgu BantuanjRakjat 
—Margobluwuk Tertangkap Dan Sukardi 
Lotong Menjerah—862 Orang Melapor 

Pada TNI 
(Oleh Wartawan sendiri). 

DIDESA2 DAERAH katjamatan Ngablak dan Pak's Mage- 
Jang, kini oleh pemuda2 OPR telah dilantjarkan gerakan menen- 
tang MMC dengan ,,menjiapkan” bila mereka berani masuk desa 

| menarik ,,padjak” maupun minta perlindungan dam ,,djam'nan”. 
Sementara itu mengenai gerakan ini berdjalan dengan lantjar se- 

ini, maka pada tgl. 25 hingga bebe Ftelah mereka mengetahui, bahwa banjak pemimpin2 M.M.C. ter- 

Didesa Ngabean katiamatan Pa- 
kis, pada hari Senen tgl. 13 Desem 
ber djam 6 pagi telah terdjadi sua- 
tu perkelahian seru antara — Rusito 
anggota staf MMC melawan anggc 
ta OPR dengan dibantu oleh semua 
rakjat didesa situ. Akibat dari pada 
perkelahian itu Rusito mati seketi- 
ka, karena ,,disiapkan” tidak suka 

menjerah: Tentang. kedjadian ini le 
bih djauh -wartawan ,,Suara Merde 
ka” ig mengikuti penindjauan Ma- 
jor Sukirman “komandan - bataljor 

439 jg memimpin gerakan operasi 
»Tritunggal” pagi itu didaerah Pa- 
kis dan Ngablak memperoleh kete 
rangan, bahwa Rusito anggota staf 
MMC  mempunjai kedudukan pen- 

ting. Memang ia sudah lama di tja 

ri2 oleh alat2 negara. 

Margobluwuk tertangkap 
dan Sukardi Lotors me- 

njerah. 

Dalam gerakan menentang 
MMC pada hari Minggu jbl. rak- 
jat telah dapat menangkan se- 
orang pemuka MMC bernama 
Margobluwuk dari sektor F 27 
R.I. wilajah jig dinamakan ,,Me- 
dan Demokrasi”. Ketika itu ja 
sedang dtugaskan oleh Bambang 
Suwitojo wakil ,,komandan” -ba- 
taljon sektor F 27 R.I. tersebut 
untuk menarik ,,padjiak” didesa 
Gondangan wetan Ngablak. Se- 
belum maksudnja tertiapai kira2 
djim 12 siang ,.disiapkan” oleh 
rakjat dan menjerahkan dri. Da- 
lam mendjalankan tugas tadi ia 
hania membawa sendjata arit, 

Atas 'pertanjaan “wartawan kita 
Margoblawuk menerangkan bahwa 
ia sudah 1 tahun mengikuti pemu- 
ka2 MMC. Paling achir2 ini keada 
an mereka gelisah, tidurnja dalam 

gubuk  dipegunungan2, supply su- 
dah habis sedjak beberapa waktu 

"ig lalu. Memasuki “desa "takut, di 
kuatirkan disiapkan” oleh rakjat. 
Gerombolan MMC kini dibagi men 

djadi tiga gerombolan, -iakni “didae- 
rah Pakis dibawah pimpinan  Dar- 
mo dengan 17 orang, Ngablak Bam 
bang Suwitojo dengan IS orang 

dan daerah ' Telomojo gerombolan 
terdiri 7 orang dibawah pimpinan 
Mangunturut.  Persendjataap dari 
djumlah itu tidak ada jg mempunjai 
sendjata berat, semua . ringan dan 
tidak banjak. Sukardi-Lotong jg me 
njerahkan diri, menjatakan . bahwa 
ia ikut MMC baru selama 40 hari, 
karena dipaksa oleh Suwardi kalau 

tidak suka akan ' ditembak “dan ke- 
luarganja dibunuh. 

862 orang melaporkan 
diri kepada TNI. 

Sedjak beberapa waktu 'jg lalu, 
oleh gerakan penentang " MMC 
dengan dibantu oleh alat2 negara 
jang tergabung dalam gerakan 
Tritunggal, dalam “usaha membas 
mi pengganggu keamanan, telah 
diadakan penjelidikan siapa pen- 
duduk jang pernah memberikan 

“sokongan karena d'paksa oleh 
| MMC. Dalam hubungan 'ini da- 
pat dikabarkan selama 10 hari 
jang lalu ada 862 orang penduduk 
didaerah Pakis dan Ngablak me 
laporkan kepada TNI setempat, 
menjatakan dirinja pernah mem- 
berikan sokongan berupa uang 
spadjak” - keamanan,  djam nan 
makan, “hal ini terpaksa dikerdja- 
kan, sebab dengan antjaman sen- 
djata. 

Djuga - kader2 MMC jg merasa 
dirinia tidak aman lagi  didesanja, 
dengan. keinsjafan melaporkan kepa 
da alat2 negara jg berdekatan. Se- 
telah diinsjafkan dan diberi penger 
tian kesalahan mereka o'eh pihak 

TNI kemudian dikembalikan ke de 
sanja masing2 dan sanggup men- 
taati peraturan? negara. 
Suroso kamituwa desa  Tedjosari 

Ngablak kini telah dalam ,.pelindu- 

  
  
  

Kissah Saorang “kiki 
$ $ 8 

Jg Bernama Atmadja 
2 Kali. Ditjulik—Pertama Kali Oleh Belanda Fe- 
rus Dibawa Ke Sarang Gerombolan Di Gunung 
Salak — Disana Lihat Anak2 Jg Djuga Ditjulik Di- 
Ikat — Djuga Lihat Wanita2 Jg Ditjulik Gerombolan 

UKAWIDJAJA, bertempat tinggal digang Satur 6, Bogor,“telah 
mem'nta pertolongan kepada jang berwadjib dan kepada masjara- 
kat ramai untuk mentjarikan seorang anak bernama Atmadja jg 

sedjak beberapa hari telah h'lang, anak itu berumur 12 tahun, kulit 
sawo matang, h'dung mantjung, rambut lurus-lemas, badan pendek 
dan kuat, Anak itu telah hlang untuk kedua kalinja. Menurut 
keterangan jang diperoleh pihak berwadfb, Atmadja itu dalam 
tahun 1951 telah hilane selama 11 hari. Ia diketemukan kembali 

oleh alat2 pemerintah di Parakansalak dengan kakinja ,bengkak2. 
Ia baru turun dari gunung Salak. 

Waktu diperiksa o'feh pihak pa 

nongpradja, polisi dan tentara, Atma 
lja itu menrangkan, bahwa ia telah 

'Hjulik oleh “beberapa orang Belan 
la dari dekat sekotahnja tidak djauh 

dari Pasar “Anjar (Bogor). Mata 
anak itu kemudian ditutup dan ba- 

"u dibuka Tagi oleh para pentjulikaja 
setelah ia berada dalam sebuah gua 
ig. terbuat dari beton diatas ganung 

Disitu tampak olehnja' baniak sekaii 
rang-orang Belanda dan Indonesia. 

Djuga dilihatnja ada sedjunlah ask 

anak jang semuanja diikat dengan ta 

i. Selain daripada itu digua tsb ada 
redjumlah. perempuan jang  ditjulik 
lan didjaga oleh orang-orang Bulan 

la. Atmadja me'ihat dalam gua itu 
ida mesin2 listrik, radio dan tiang 

antenne jang tinggi sekali. Demikian 
intara lain keterangan Atnadia. 

Pengakuan tsb. dianggap oleh 
jang berwadjib tjotjok benar dgn 
keterangan seorang Belanda jang 
dalam tahun 1951 itu ditangkap 
dilereng gunung Salak itu. Orang 
Belanda itu mengakui mendjadi 
anak-buah gerombolan jang di- 
pimpin oleh Kapten Eddie Hof- 
mar dan Letnan Johannes, Ge- 
rombolan itu ditaksir terdiri atas 
150 orang, jang sehabis menjerbu 
Bandung pada tgl. 23 Djanuari 
1950, kemudian menjembunjikan 
diri dalam salah satu tempat di- 
runurg Sa'ak itu, Tempat terse- 
but merupakan 4. gua jang sangat 

MusiDichawa- 

tirkan Akan 
Meluap 

DALAM MINGGU ini keada- 
an sungai Musi Palembang, mu- 
lai menguatirkan. Pasang naiknja 
sudah mulai mentjapai dataran 
bagiar2 kota jang rendah dan 
mulai menggenangi beberapa ba- 
gian dari djalan2 raja tertentu. 
Perumahan2 kolong jang banjak 
terdapat dikota Palembang ter- 
paksa mengalami suasana ,,basah” 
atau terpaksa mengungsi kerumah 
kelvarga2 jang berada dalam dae- 
rah jang lebih tinggi. Penduduk 
tumah kolong jang berada  di- 
Dirggir2 sungai Musi atau anak2 
nja sangat merasakan akibat pa- 
are naik tahun ini. 
Dikuatirkan Musi tahun ini akan 

meluap lebih tinggi daripada 'jang di 
'japainja seheri dua ini. Menurut ke 
'erangan2 jang dapat dikumpulkan, 

sungai Musi dalam tempo S5 sampai 
3 tahu sekali musti mengalami ben 
djir besar, sehingga kota Palembang 
sebagian besar akan digenangi air. 
Apakah tahun ini Musi akan mentja 

pai purntjak bandjirnja jang - berka 

Ia itu, masih belum dapat dipastikan. 

Djembatan Porong sudah 
sukar utk diketemukan “orang. dapat digunakan lagi. | 
Dari tempat itu mereka bisa me-| Tentang bandjir besar di Djawa 
ngawasi wilajah seluas: 20 X 20/ Timur jang men/ebabkan beberapa 

tjembatan mendjadi tidak dapat di 
gunakan, den daerah2 luas “dige 
nangi air, Iebih landjut kini dapat 

Iikabarkan, bahwa dari penindjauan 

'ang telah dilakukan oleh ,,Antara”, 
'ernjata bahwa djembatan besar jang 
melintasi ka'i Porong di Porong dan 
merupakan nadi perhubungan antera 

Surabaja-Malang dan Surabaja Pro 
Solinggo-Djember itu sudah dapat di 

gunakan lagi. 
Keadaan air ' masih tinggi sadja, 

tetapi sudah djauh berkurang dari 
titik tertinggi pada malam Senen jg. 

zang Satur. Bosor (Antara). 

lahu. Dari djalan raya antara Sura- 

baja ke Porong tampak pedukuhan? Belanda Me- 
si | dan sawah2 jang digenangi air, ter- 

njangkal utama disekitar Sidohardjo. 
Dalam pertjakapan dengan KA 

Katanja Tak Ada Kapal 
Selam Bld Mendaratkan 

jawa Timur” didapat keterangan, 

bahwa kerusakan pada djalan KA 

Pemberontak RMS Di 
. Ambon 

serandjang 26 meter diantara Pur- 
wosari —. Kertosono masih terjs. di. 
kerdjakan, di lain2 tempat di-Djawa 

: Timur tidak dilaporkan adanja ke- 
DJURUBITJARA “kementerian rusakan? pada djaland KA lagi. 

luar negeri Belanda hari Rabu di 
Den Haag setjara resmi dan se- 
fjara tegas menjangkal kebenaran 
berita2 dari Djakarta bhw sebuah 
baja selam Belanda telah menda 
ratkan pemberontak2 RMS kepu- 
larn Ambon, dimana diwartakan 
telah terdjadi pendaratan kaum 
pemberontak. Djurubitjara tadi 
menekankan bhw pemerintah In- 
donesia tidak mengadjukan .apa2 
setjara resmi kepada pemerintah 
Belanda mengenai masalah ini, 
Ditambahkannja bahwa selama 
beberapa tahun, tidak ada kapai 
selam Belanda jang mengundjunsi 
perairan Maluku Selatan. Demi- 
kian diurubitjara. keralu Belanda 
(Antara). 

Sovjet Tak. Akan 
Njatakan Perang 
Utk Membantu 

RRT? 2 
VICTOR Wickersham, anggota 

panitia angkatan bersendjata ma- 
djelis rendah Amerika Serikat, 
jang hari Sabtu kembali dari kun 
djungan ke Sovjet Uni, hari Rebo 
menerangkan di Washington bhw 
menurut pendapatnja Sovjet Uni 
takut RRT melakukan pepera- 
ngan. Tetapi selain. menjatakan 
perang, Sovjet Uni tentu sadja 
akan berusaha untuk membantu 

km. xad 
Tentang Atmadja itu dapat di 

kabarkan, Jebih “djauhy» bahwa ia 
telah hilang ketika mengikuti 
orang di Sukabumi beberapa. wak 
tu i.l.-Dikuatirkan, anak itu telah 
Jitulik lagi karena dianggap me- 
nundjukkan tempat gua2 itu» Ba- 
ranosiapa jang menemukannja di- 
minta bantuan suvaja memberita- 
hukannja kepada Ukawidjaja. 

  

  
  

Sport 

Kes. P.S.M.S, 
Menang 2-1. 
Kes. Malang Main Ma- 
ti2an Untuk Memperta- 
hankan Bentengnja. 
Pertandingan jang  dilandjutkan 

| Kemis pagi jl. pun mendapat per- 
hatian jang besar sekali. Baru pagi 

Ihari itu, penonton dapat menjaksi- 
ikan suatu pertandingan jang baik, 
sekalipun lapangan agak "basah dan 
bola agak berat. 'Dalam' pertandi- 
ngan ini fihak Medan jang melaku- 
kan serangan? berbahaja tak berha- 
sil mendjebolkan ' gawang Malang, 
berkat. pembelaan jang ulet dari 
Bram Kwee es., hingga setiap sera- 
ngan dari Medan dapat dipukul 
mundur. Sampai pertandingan  di- 
achiri maupun halftime, “angka te- 
tap 2—1 untuk kemenangan fihak 
Medan. Dalam pertandingan - tsb. 
fihak Medan” dapat menundjukkan 
speitehnik jang sedikit unggul dari 
pada Malang. Tetapi pembelaan Ma 
lang jang bagus itu sukar dipetjah- 
kan. 

  

P.S.LS, — PERSEMA Sa, RRT meletuskan peperangan. : Pertandingan “friendly-game anta Dalam konperensi pers selandjut: ra kes. PSIS dan kes. PERSEMA 
nja dikatakan oleh Wickersham bah ig dilangsungkan Beat Hok Sana 
wa rakjat biasa Sovjet menghendaki 

perdamaian dan menganggap rakjat 
Amerika sebagai sahabat.: Tentang 
Bohlen, duta besar Amerika di Mos 
kou, dikatakannja " bahwa ' Bolilen 
mengetahui benar  tjara “bagoimana 
harus menghadapi orang Sovjet dan 
karenanja sajang benar bila Bohlen 
dikeluarkan dari Moskou. (Antara): 

kemaren dilapangan Stadion Smg. 
berachir dengan angka 5—4 untuk 
kemenangan fihak tuan rumah. Dja 
lannja pertandingan — agak kurang 
lantjar, disebabkan karena sebelum 
pertandingan itu dimulai terlebih 
dahulu telah turun  hudjan lebat, 
hingga beberapa bagian dari lapa- 
ngan Stadion. tergenang air. Angka 
pada waktu “istirahat menundjuk 
3—2 untuk Smg. Fihak Malang me 
nurunkan pasangan jg agak berlai- 
nan dari pada waktu berhadapan 
dengan kes. Medan dan beberapa 
pemainnja kelihatan letih, karena 

  

ngan” jg berwadjib, dituduh meni 
djadi bendahari bataljon Medan 
Demokrasi” dibawah pimpinsn Su- 
wardi jg sudah mati karena tertem 
bak. : : 

  

demikian harian itu. Hongkong ha- 
rus mempunjai pesawat2 jang lebih 
modern “lagi dari pada 
Pa sn '»Mosguito”, tulis ,,Chi- 
na Mail” tersebut, akan tetapi ru- | Lu Ra pe NG 

| panja kami tidak akan Hn “OLEH PERS banjak sekali dite- 

| wat? udara jang baru sehingga pe- Tima pernjataan2 a : : 
sawat2 udara ..Swift” dan ,,Hunter” oleh organisasi2 mengenai .pendapat 
sepenuhnja menggantikan pesawat2 atau pendirian imcreka serta" andju: pemburu model tua jang masih ada tan jang disampaikannja ' kepada 

di Eropa. : TN 
Selandjutnja dikabarkan: Perdaga 

ngan Hongkong bulan jang lalu me 
ngalami kenaikan, demikianlah di 
umumkan oleh pemerintah Hongkong 
hari Rebo. 

Pertama2 jg. menjebabkan kenaik 
an itu ialah naikriia eksport barang2 

PBB jang menolak resolusi mengenai 
Irian Barat. Pada ufhumnja organi- 
sasi2 itu menjesali putusan PBB dan 
mengutuk kolonialisme Belanda serta 
mengadjak seluruh  rakjat memper- 
luas dan memperkuat persatuan na: 

sional, ! 
jang dihasilkan di Hongkong sen 
diri dgn. 1056 djika dibandingkan Ketua K.S.P.O 

Ketua KSPO Husein Kartasasmita 
menjatakan a.l. bahwa putusan PBB 
ita tdaklah sekali-kali akan 'melun- 
turkan semangat dan persatuan rak- 
jat, tetapi ia akan lebih mengobarkan 
semangat . perlawanan rakjat untuk 
merebut Irian Barat dari tangan ko- 
lonialisme " Belanda, Ia mengandjur- 
kan, supaja seluruh rakjat  memper- 

dengan eksport dalam bulan jg sa- 
ma setahun jang lalu. 
Djumlah seluruh perdagangan da 

ri bulan Nopember ialah $ 517,5 
djuta dan ini 'berarti $ 10 djuta naik 
semendjak bulan Oktober.  Eksport 
dalam Nopember adalah $ 7,6 djuta 
lebih banjak daripada Oktober se- 
dangkan import meningkat $ 2,5 dju 
ta, 

! 

jang dikeluarkan 

umum tentang putusan Sidang Umum. 

“is Reaksi? Masjarakat Thd Putasan PBB 
'sional, untuk menghadapi setiap ke- 
mungkinan. Menu'ut pendapatnja, 
tindakan unilateral Belanda harus di- 
djawab dengan — tindakan: unilateral 
pula, dan untuk ini diperlukan per- 

satuan jang lebih kokoh. Husein sa- 
ngat mentjela sambutan gembira” 
jang menurut dia telah diutjapkan 

oleh beberapa pihak dan perseorang- 
an, jang ,.senang melihat resolusi itu 
ditolak”. ,Orang2 ini menurut Husein 
adalah ,orang2 jang sudah mengab- 

| dikan dirinja sepenuhnja kepada. ke- 
kuasaan imperialisme asing”. 

Wanita Demokrat Indonesia, 

Mengenai putusan PBB itu Wani- 
ta Demokrasi Indonesia menjatakan 

pendapat, bahwa ,,kolonialisme ma- 
sih berpengaruh kuat dalam badan 

(nternasional jang kita anggap uta- 

ima itu”, dar kenjataan itu memper- 
| tebal kejakinan, bahwa nasib rakjat 
Indonesia, termasuk suku Irian Ba- 

“ «luas dan memperkekoh persatuan na-Irat, terletak ditangan kita. sendiri, , 

"pagi harinja telah main penuh spi- 
rit. 

  

HARGA EMAS. 
si £ c 

Diandjurkannja supaja seluruh rak' Chusus , Suara Merdeka", 
jat lebih giat menjusun kekuatan na: ND Bk at en 
sional, 5 : HE Ap » Sh 

Organisasi ini berseru kepada pe' beli ta Rp. 509,50 
merintah untuk mengambil sikap jc 22 karat: Tn tense 2 3 
lebih tegas terhadap pemerintah Bei PE AO SA ag SA p. Dead 
landa mengenai soal Irian Barat dar Pata LN Desember '54: 
bertindak keras pula terhadap ana. 22 Ka Hap Ben naah Rp. 203 
sit2 jang bermaksud merobohkan ne- arat Tiap gr. ...... Rn. 50, 

Surabaja, 15 Desember 54 : 
Tidak ditrima tjatatan harga, 

gera: selain itu mengadjak semua or 
ganisasi "untuk bersatu-padu dalam 
menghadapi persoalan tanah air : $ 
Pernjataan ' Pemuda Nasional-pun Mana, 15 Ka 343 
pokoknja serupa dengan itu, selain Iin fjatatan harga. 
itu memutuskan untuk membentuk 
Panitia Pembentuk Gerakan Pembe: 
basan Irian Barat. Partai Politik 
,Pantia Sila” selain menjatakan te' 
rima kasih kepada negara2 anggota 
PBB jang menjokong resolusi, me 
ngadjak pula segera mewudjudkar 
kekuatan nasional dan melenjapkar 
segala pertentangan jang merugikar 
kepentingan negara dan bangsa, 

(Antari ) 

Londen, 
Emas Beirut 
Emas Macao 

15 Desember '54: 
tiap ounce 35.18 
tiap ounce 37.54 

Emas Hongkong tiap ounce 37.79 
Emas Bangkok : 

Tidak ditrima tjatatan harga. 
TOKO MAR   
  

“   Asbak Maa Yi Sada 3D Bacakan Badan Dati   

 



            

Sederhana, juta Keltarga p 

: mengatakan, 

GE emernta inden 

  

Pa" nari. ta Kay | 

Menang dan t 
merobah st 

sj 
Ooo terma 

  

    

wai2, agang2 ket aa n 
kata2 Isa orang ja Anda: 
gadji. Sudah teranglah bahwa 
san em Italia, jang suaminja 
50.000 Mn itu, 

bah penghasilan guna mentjukus K 

ia mudah dapatkan | 

Karena per ini maka idee ku! 
no Tn seorang gadis itu harus 

: rapi jg berba. 
ha “sekarang bu "idee' 
# ertban luas: lagi. Sudah “sebe- 
lum petjah "perang idee' ini mulai 
berkurang, terapi lebih2 Iagi " sesus, 
dah achir perang. 
“Harus diingat pula bahwa sa- 
ngat sukarlah bagi seorang pemuda 
Italia sekarang untuk mendirikan 
suatu keluarga, karena .mahalnj 
harga2. Oleh sebab ini djuga" maka 
wanita Italia ingin mempunjai pe- 
kerdjaan jg digadji, untuk ang. 

  

: hadapi segala kemungkinan, karena 
sekarang tidak mudah 
kap suami” 

mendapat- 

Bid iretan Dan 
ljkerus Me- 
"“Nuduh' 
"Mansenar Perlakuan" 
Thd Tahanan? Belanda 

DALAM MEMORIE djawaban 
atas anggaran belandja luar ne- 
“geri t suatu Jemkrn 

g Menteri Luar Negeri 
bahwa berhubung 

dengan sepinja mengenai pera 
pepana tentang perlakuan t 
La Deyaang Belanda di Indo. 

Ra djalan2 baru utk mengusaha- 
kan supaja tawanan2 Belanda 
itu mendapatkan verlakuan jang 

adil. aa Belanda berang 
gapan pemeriksaan perkara 
Schmidt dengan siksaan2 ate 

Menurut disebee talas Belanda, ba- 
dan penuntut (kedjaksaan) di Dia- 
karta tidak segan2 untuk 
tuhkan prestige hakim Liem dalam 
perkara Schmidt itu. 

- Menteri Luar Negeri selandjutnia 
menjatakan, bahwa orang? tahanan 
Belanda jang disiksa itu dengan an- 
tjaman dipaksa harus menanda-ta- 
ngani keterangan, bahwa mereka di! 
perlakukar, dengan baik2. Djika me- 
reka,. demikian dinjatakan dalam 
memorie djawaban itu, berani mem 
beri keterangan? berlainan,  tinda- 
kan2 pembalasan akan 
terhadap famili2nja jang tinggal di 
Indonesia. :   

   

dilakukan : 

5 Oleh: Rudolfo Pagliaci — 

epbimia kesulitan ekonomi 
Italia. Selama kira2 TO 

5 hamp r tatin Sa 

apab la kita meli 1 
aa Ezio 

“Banu Adam masih agak 
tjuriga. 

Tapi uarus kita tengok pula 
meuiehtet laki2 Italia, jang ma- 

|Sur gjuza bersikap agak tjuriga 
terhauap kaum wanita jang mer- 

Ideka. ta masih djauh dari menta 
lte t sang suami di Skandinavia: 
bagi Suami Skandinavia, perkawi 
Nak Itu ,,lerutama adalah satu per 
kawinan antara pra dan wanita 
untuk bersama-sama menghadapi 
Bana gan kesenangan? hi- 

Wanita besdajar men- 
djaga diri. 

Menurut angka2 Statistik " resmi, 
sikap-kelakuan — wanita Italia dgn. 
djelas telah berobah. Kalau kita ti- 
lik angka2 ini, maka djumlah anak 
jg lahir diluar perkawinan di Italia 
ada 64.884 dalam tahun 1901: sesu 
dah itu terus merosot, sampai 

129.090 dalam 1952, 
Para ahli sosiologi mentafsirkan 

angka2 ini sebagai suatu petundijuk 
bahwa walaupun wanita Italia di 

ja zaman sekarang mempunjai kontek 
lebih banjak dengan kaum laki2, ja 
itu di universitas2, di kantor2, dan 
dilapangan - sport, namun type wu- 
nita Italia dari" permulaan abad ke- 
20 jg ,,romantis naief” itu sekarang 

sudah beladjar untuk mendjaga di- 
' rinja. 

. Yaraf upah tehik ren- 
dah dari laki”. 

Walaupun - demikian, wanita Ita- 
lia masih “dihandikap untuk mem- 

'Iperoleh kebebasan ekonomi jg sem- 
'hpurna dari kaum laki2, karena ta- 

raf upah bagi wanita Italia masih 
tetap lebih rendah daripada kaum 
laki2. Pekerdjaan wanita Italia ru- 
pa2nja dianggap ,,bermutu” lebih 
rendah, akibatnja ialah bahwa wa- 

menghingga 

   

api met tu, 
tahun Lini, tradi ig sudah: daa Penta Mena nana 

pada golongan tsb. diatas 
Yadgji 

bu merdeka, dilapangan ekono- 
m.. Golongan inlah jang seka- 
Taug masih terus bekerdja, djuga 
apaoila mereka sudah kawin. 

Golongan wanita jg »Sungguh2 
merdeka dilapangan ekonomi” 
dari Kaum pria, ajumlahnja nanja 
kira2 790 sadja. Golongan ani 

wat terbang, sterwardes otobis, 
modiste, pemain2 film atau sandi 
wara gan jain-iain, 

Kesimpulan. 
“Oleh. sebab itu djelasiah vanwa 

selama wanita Italia belum dapat 
menikmatkan keadaan ekonomi jg 
djauh lebih baik, maka ,,kemerdeka 
an sosial 'nja dari kaum IlakiZ akan 
terlambat. Mungkin terserah kepa- 
da wanita Italia untuk ” memper- 
singkat waktunja, tetapi seraentara 
ini ia rupa2nja tidak menjadari se- 

dalam2nja, bahwa selama 40 tahun 
Jl ini teiah terdjadi revolusi jz meh 
dalam dalam hubungan - sosialnja 
dengan kaum laki2. 

Wanita Italia melihat bahwa ke- 
pribadiannja telah berobah, bahwa 
ia makin lama makin banjak men- 
djalankan kegiatan2 jg dizaman du 
lu  mendjadi wilajan kekuasaan 
mutlak sang pria. 4a rupaZnja su- 
dah mulai insaf bahwa 1a makin Ia 
ma makin bertambah haknja akan 
hak2 sosial jg dipunjai oleh orang 
laki2, walaupun hukum di Itaha 
dan djangan dilupakan djuga kaum 
pria pada waktu ini belum lagi 
uau mengakuinya. 

Lain dulu lain sekarang.   nita Italia tidak bisa mengumpul- 
kan uang tjukup banjak untuk da- 
pat hidup. Dengan kata2 lain, djum 
lah career women di Italia itu Sa- | 
ngat sedikit. | 

Berapa gadji pegawai2 wa 
nita Italia ? | 

Has! penjelidikan oleh Vigo- 
reli menundjukkan bahwa kira2 
5390 dari gadis2 Italia jang be- 
kerdja sebagai pelajan2 toko, pc- 
lajan2 bar dan pegawai2 rendah, 
gadji bulanannja ialah “antara 
20.000 sampai 30.000 lire: Dje- 
laslah bahwa golongan wanita ini 
masih. ,,terpaksa mengharapkan 

# menemukan suami” 
Kra2 4096 dari gadis2, beker- 

dja sebagai stenografiste, sekreta- 
res, pemegang2 buku d.LI. Re 

Bagaimanapun djuga, apab.ia 
d.zaman jang lampau wanita Ita- 
la menghaaapi alemma: peker- 
ajaan atau perkawinan, namun se 

| Karang ia nanja berkata: peker- 
Gyaan ,,dan” kawin, kebebasan 
Gan kosaborasi dengan pria. 

DJANDJI MENDES-FRANCE 
—.' KEPADA PETANI. 
Perdana menteri  Perantiis, 

Mendes-France, hari Minggu te- 
lah berdjandji kepada kaum tani 
di Pau bahwa kepada pertanian 
pemerintah akan memberikan 
bantuan. Dinatakan, bahwa pe- 

merintahnja menganggap perta- 
nian sebagai harapan  Perantjis 
pertama untuk hari depannja. 

(Reuter). 

  

Wotelawila : 2 Cetombajaj 
Harimau Berhadapan — 

Pembentukan SEATO Sudah Tentu Timbulkan 
Persekutuan Pula Dilain 
nja Bea s n Negara M 

Pihak — Taiwan Hendak- 
erdeka Kata Kotelawala " 

Selandjutnja 

PERDANA. MENTERI Ceylon Sir John Kotelawala hari 
Selasa mengatakan dalam konperensi pers di Honolulu mengenai 
pembentukan SEATO, bahwa negara2 jang menggabungkan diri   Menteri2 Luns dan Beyen menga- 

lah membikin Hakim Liem mau 
menghukum terdakwa2 (Belanda) itu 
berdasarkan pengakuan2 jang di- | 
paksakan itu jaitu telah turut serta 
dalam suatu komplotan jang sama 
sekali difantasikan itu. Pemerintah 
Belanda mempunjai bahan? bukti 
tjukup jang akan diumumkan, apa- 
bila jang demikian itu dipandang ti- 
dak akan merugikan pembelaan. Me 
nurut memorie djawaban itu, me- 
ngenai tindakan2 Belanda terhadap 
perembesan di Irian Barat dikata- 
kan berlangsung dengan hasil baik. 
Jang dapat ditangkap naik mendja- 
di 27 orang, sedang 9 orang lainnja 
terbunuh, Seihingsar baja tinggal 6 
orang sadja jang masih berkeliaran. 
(Antara). 

Filsafat F Perta- 
» hanan”A.S: 

6 “Serangan Beban 
. Mendadak Jg Intensif ' 
"|Djika Ada Serangan— | 
G Eiseahower Tak Per- 

tjaja Piring Terbang 

R ag PN a ri 
ka. Serika Serikat harus konsonan untuk 

dia DNAN manakah jang Arung 
kan sendjata2 atom @ipergunakan | 
atau tidak dj! 'djad 

bari 

   menegaskan 

jang akan, beri 1g pa 
at di Ikan membitj 

me ng ini. Dalam pada 
itu ja tak mau menerangkan pen 
dapatnja sendiri, 

Eisenhower lebih djauh dalam | 
konperensi persnja menerang kan 
tentang filsafat pokok pertahanan 
Amerika Serikat,  jaitu 
AS bersiap untuk melakukan se- 
rangan pembalasan mendadak jg| 

terdjadi serangan. intensif djika 
Ditambahkannja bahwa pendirian 
itu mengharuskan diperhatikannja 
2 hal 

suatu serangan musuh, 
| jara2 untuk mentjegah su- 

pa 
Dea itu, 

Mensenai adanja piring ter- 
bang. Eisenhower berkata bahwa 
ia tidak pertjaja akan  adanja 

1. tjara2 untuk melumpuhkan | m ' 

Aj hadap diri 

supaja | 

ngan melakukan serangan | 

dalam SEATO itu bersekutu untuk melawan Komunisme, . “dan 
segera sesudah negara2 ini membetuk persekutuan, maka p'hak 

takan, bahwa maksud pokoknja ia- Jainnjapun membentuk persekutuan, dengan demikian maka ada 2 

Sebaiknja ialah apabila kita ber- 
sahabatan. Ceylon tidak mampu un- 
tuk ikut dalam sesuatu persekutuan 
militer. Tetapi Kotelawala menge- 
mukakan bahwa SEATO masih 

    

Sebelum Natal : 
Amerika Akan Melepas- 

kan 35 Mahasiswa2 
Tiongkok ? 

PEMERINTAH Amerika Seri- 
kat sekarang mungkin akan mem 
berikan exit visa kepada 35 orang 
mahasiswa Tiongkok di Amerika 
Serikat, sehingga mereka akan 
dapat meninggalkan Negara "ini 
sebelum Hari Natal. mikian 
dikatakan oleh sumber jang, mna ang e- 
ngetahui hari Rabu. Penindjaua 
kembali perkara 35 oran aa 
siswa Tiongkok jang tadinja tak 

i boleh meninggalkan Amerika itu 
kini telah selesai. 

Nasib mereka kini berada dalam 
tangan kementerian kehakiman dan 
kementerian luar negeri. Sumber: itu 
menambahkan bahwa dengan mele- 
paskan para mahasiswa tsb tadi 
dan membolehkan mereka bulang 
ketanah air Anerika Serikat ber- 
maksud untuk membuang apa jang 

I disebutnja ,.sendjata propaganda pen 
ting” dari fihak RRT jang menuduh 
Amerika melakukan penahanan ter- 

warganegar?2 Tiongkok 
dengan berlawanan terhadas hukum 
internasional. (Antara). 

a
m
 

PAKAILAH TENAGA ATOM 
UNTUK MAKSUD2 

DAMAI, 

|. Sebagian besar para peladjar 7 
sekolah tinggi Perantjis kini me- 
# an petisi, mendesak supajs. 
dea Perantjis djangan | 

engadakan penjelidikan tenaga 
ke untuk kepentingan2 perang. 
| Para 
: atom digunakan un- 

| rantjis Pindad mena 
djalan kearah perlutjutan se 

| Petisi tsb- kini masih terus dise- 
darkan untuk mendapatkan tanda-   barang2 itu jang datang dari pla- 

net2 Jain (Antara). 

  

tangan lebih banjak. (Antara). 

| gerombolan harimau jang berhadapan satu sama lain”. 

membuka pintu bari negara2 lain 
untuk ikut serta, dan Ceylon ,.akan 
menggabungkan diri kedalam SEA- | 
TO, apabila ini dipandangnja perlu”. ! 

Mengenai masalah Taiwan, Ko-' 

lah ini dapat dengan mudah dipe- 
tjahkan, apabila RRT membolehkan ' 

'# Taiwan berdiri sebagai satu negara 
merdeka. : 

11 Penerbang A.S.: hen- 
daknja didengar kisah pi- 
hak lain. 

Perihal perkara 1! penerbang Ame 

rika jang dipendjarakan oleh R.R.T., 
Kotelawala mengatakan bahwa hing 
ga kini jang sudah didengarnia ada 
lah kisah dari pihak Amerika Seri 
kat sadja, sedangkan perkara . ini 
smungkin mempunujai segi lain pu 
ja.” Kotelawala seterusnja mengata 
kan, babwa ja tak mempunjai usul 
jang tertentu' mengenti “Soal pener 
bang2 AS ini jang Tak diadjukan   

peladjar tali menghendaki | 
supaja "tenaga , 
tuk keperluan2 damai dan Pe- 

  

nja kepada Konperensi Negara2 Co 
lombo di Indonesia kelak. 

d Tetapi dikatakannja bahwa soal 
ini akan diadjukannja kepada perda 
'na2 menterj lIainn/a, untuk melihat 
djalan apa jang dapat ditempuh. Da 
lam hubungan ini Kotelawala menge 
mukakan, bahwa para perdana men 
teri India dan Birma telah bertemu 
dergan PM RRT, dan hubungan me 
reka dengan Chou En Lai slebih Ina 

nis” pula. (Antara) 

terdiri dari dokter2, ahli2 nukum, | 
| wartawan2-putri, stewardes pesa- 

telawala berpendapat bahwa masa- 

,dukan Saka lebih lumajan, dari 1 

mereka sebulan 'antar: , " anpja 
4».v00 sampai 55.000 Lre. Tapi | gur 
WauUupun gemikian, mereka tidak |: 

   

    

|kader APRA jang harus melandiut- | 

| supaja 

  

  

| bebaja £ Dari | 
| Westerling | | 

Siapa Itu Kapten 
| Thuibens? 

   
   

ih Bea AI 

al 

     

  

da tataran Ia seorang opsir| 
jang sudah landjut usianja, sama 
fanatieknja dengan Westerling| 
dan tadjam pikirannja. 

' Sebelum meninggalkan Indonesia, 
Thuibens ber t tinggal di Gang 
Batu, Koningsplein Oost Djakart: 
dan resminja bekerdja dibagian So- | 
ciaal Knil/KI. West-Java. Pada tgl. 

   

  

adakan pertemuan dengan beberapa 

kan gerakan dibawah tanah terha- 
dap Republik, Indonesia. Ia pergi ke 
Nederland untuk memegang kendali 

   an pa-| 

18 September 1950 ia masih meng- | 

i-| Djerman dengan dialan damai, 

'kin sudah terlambat”. 

(Aysteria Sex 
Mentjengkeram Seba- 
'gaian Pemuda-Pemudi 
A. S: Pengaruh Batjaan 
Erotiek Dan Mode 

Hollywood 
PROFESSOR dia Schauff- 

|ler dari Portland  (Oregon, AS) 
|mengatakan dalam Kongres ke-6 
ahli2 Gynecologi Amerika di   gerakan itu dari sana. 

Kepada kader2 APRA izu, 
bens me/akinkan, bahwa 

Thui: 3 

nerima  kedaulatannja akan en 
li kedalam lingkungan ,,Oranje”, 
bab, — katania — dalum buku 'Do 
'obojo” .itu ada tertulis bahwa Indo 
'nesia akan masuk kembali kedalam: 
lingkungan springirum”, jang diarti-/ 

lingkungan keradjaan Rum atau Kris 
ten 2tau ,,Oranje”. j 

Sebelum berangkat ke Nederland! 
Thuibens telah memberikan sedjum 
lah “instruksi kepada para kader tsb. 
iang pada umumnja ditudjukan un 
tuk terus-menerus mengatjau keada' 
an Indonesia. Demikian keteranganf 
iang didapat darj pihak jang menge| 
tahui tentang gerakan APRA dan 

menurut! $ 
»Djojoboio” Indonesia ini setelah mel 

   erotik dan sebagian dari 

kan oleh Thuibzns, masuk kedalam kr 

| Chicago pada hari Selasa bahwa 
| sebagian dari pemuda - pemudi 
Amerika sekarang didalam tjeng 
keraman hyteria sex, Sebabnja 
menurut Schauffler ialah batjaan2 

mode 
jang diluntjurkan oleh Holly- 
wood, hingga semangat birahi 
mereka bangkit sebelum tjukup: 
umur. 

Diterartgkannja, bahwa selama 15: 
tahun jl. ini djumlah anak perem 

Ieuan remudja jang hamiy diluar per 
'kawinan telah meningkat mendjadi: 
2 kai besarnja. Makin lama makin 
banjak keluhan dari para dokter, bah 
wa mereka menerima alasan-alasan 
'gadis jang belum tjukup umur jang 
lmenjangka bahwa volume badan me 
teka tidak semestirfia: pada hal me 
reka memang belum  ijukup “usia.   Darul Islam. . (Antara). | 

rika Di Asia 

servatif Njepang Pd. 
“Eisenhower 

PARA PEMIMPIN kaum 

paikan sebuah memorandum k 
pada presiden Eisenhower ? 
Amerika, dim mana dimintanja 

perhubungan 
Amerika Serikat berdasarkan per: 
samaan, demikian hari Rabu di- 

Amerika di Asia dan 

utk mendjadikan Djepang suatu 
partner jang sederadjat dalam 
»dunia merdeka", . 
Dikatakannja, bahwa perhubungan 

antara Amerika dan Djepang dewasa 

ini edalah dalam peralihan dan sele 
kasnja harus diachiri . berdasarkan 
persamaan. Setelah menguraikan ke   

1 

| 

| 
| 

' memperbesar hasil pe 

'sagalan politik Amerika Ci Asia se: 

landjutr/a memorandum itu mengata 
kan, bahwa untuk memperkembang 
demokrasi modern di Asia perlu se 
'kali indusirinja dipermodern dan ke 
miskinannja di'enjapkan. 

Seterusnja  dulam  memorandum 
itu diminta supaja Amerika menu- 

runkan bea tjukai terhadap barang2 
Diepang dan menjatakan bahwa per 
hubungan  Djepang-RRT sekarang 
harus dipertahankan, sedangkan em 
bargo terhadap RRT harus diperlu- 
nak. Achirnja dalam memorandum 
tersebut diminta supaja Okinawa dan 
pulau Bonin — dikembalikan pada 
Djepang oleh Amerika dan supaja 
Amerika ,,menasehatkan” — Sorjet 
Uni untuk melepaskan kepulauan 

Kuril. (Antara). : 

Hasil Perekono- 
mian Asia 'Teng- 
gara Bertambah: 
KEBANJAKAN negara Asia 

ara telah 
ekonomian 

Selatan dan Asia Ter 

nja dan 5 abal 
sialnja dalam tahun 
demikian “antar $ 
ran tahunan 
.Rentjana Kolor jang 
Rabu diumumkan di London. Da- 
lam tahun tersebut. a, aa 
Ion, India, INDONI $ 
"ya, Borneo Inggeris dan ta. 
'kistan. telah mengeluarkan 544 ' 
djuta sterling utk rentjana2 per- 
kembangan, hal mana berarti sua- ! 
tu pertambahan dari 2776 diban- 
ding dgn tahun 1952—19533, 
Dikatakan, bahwa perkembangan 

pokok adalah lebih pelahah dari pa 
da jang dibutuhkan untuk. melaksa 
nakan semua tudjuan. Penduduk di 
daerah itu tetap bertambah 8 d,uta 
djiiwa setahunnja. sedangkan produk 
si makanan per kepala masih berada 
dibawah djumlah sebelum perang du 
nia TI. Sefandjutnja dalam - laporan 

itu dikatakan, bahwa produksi mi 
niak tanah di Indonesia telah bertam 
bah sebagai akibat sumber minjak ba 
ru di Sumatera Tengah.(Antara) 

    

| 
ie 

  

MEMANG masjarakat Indonesia 
belum begitu madju perhatiannja 

Iterhadap soal2 iklan, maka sajang 
“kalau berita adanja pameran pers 
dan periklanan kita buang. Pameran 

| itu diadakan di Bandung besok tg. 25 
' dan 26 Des. dan paling sedikit akan 

  

| dipamerkan 90 matjam harian2, di 
antaranja 20 matjam harian asing, 
dengan ribuan iklan dalam mana 

dapat diketahui tentang tehnik susu 
nannja. — Berita dari Bandung jang 
menjedihkan jditu — adanja sebuah 

  

| gerombolan bersendjata didesa Ta- 
legong. Uang Rp. 601,— milik so- 

| pirnja dirampas dan truck boleh dja 

truck merk GMT jang ditjegat oleh |   

lan terus. Djuga gerombolan telah 
membegal 5 orang pedagang dan me 

rampas uang mereka sebanjak Rp. 
305—— Baru kini dapat diketa- 

hui mengenai kerugian akibat ban- 
diir didaerah Kab. Sumedang baru2 
ini, jaitu sebanjak Rp. 387.650,—, 
Bentjana tadi menimpa 246 ha' sa- 
wah dan 47 ha tanah daratan. 
Para pembatja jang tiap hari minum 
teh, baik pula mengetahui bahwa ' 
pada tahup depan konsumsi teh se- 
dunia akan meningkat, ketjuali di 
India. Waktu ini harga teh jang ter 

tjatat dipasaran London meningkat ! 
akibat buruknja panenan teh di Ih, 

   

    

     

    

    

  

       

     

   
   

    

    

   

    

  

wood don kampanje reklame 

“ genai pakaian dalam wartita jang di 

Memorandum Kaum Kon-| 

servatif Djepang telah menjam-| 

Djepang- |. 

beritakan di Tokio. Dalam me- 
morandum itu dikupas kegagalan h, 

apa jang j 
dapat dikerdjakan oleh Amerika y 

  

ISangkaan2 ini menimbulkan kegelisa 
IR an jang tidak-tidak pada anak-anak 

Kegagalan Ame-): 
Pe bang 

Ikit kebirahiannja, Sebab-sebabnja me 
murut Schauffler ialah pengaruh Hol- 

me 

nerempuar jang terlalu muda 

'tondjokan dalam  madjalah-madja 

PERSETUDJUAN PARIS. 
Partai Sosial s Belgia, jang se- 

karang duduk dalam pemerintah- 
lan bersama-sama Partai Liberal. 
malam Senin jl. telah menjetu- 

|| 
  

E 

“djui persetudjuan2 Paris. 
1 jang disetudjui dalam Kongres 

“partai Sos'alis ini menjatakan ba. 
wa persetudjuan2 Paris jang 
nembolehkan Djerman 
rembersendjatai diri kembali dan 
mbentuk Uni Eropa Barat itu, 
alah djalan sebaiknja untuk 
empersiapkan perundingan an 

1 Barat dengan URSS. (Ant:) 

Dari sDunia 
Biadab” 

Dimabokkan- -Dilang- 
Fa Kehormatannja — 

hirnja Sampai Pa- 
.. da Adjalnia 
TIGA ORANG lIaki2 bernama 

A., SA dan HB telah melakukan 
perbuatan mesum terhadap diri 
seorang wanita bernama Toem. 
Setelah Toem  diminumi minu- 
man keras jang ditjampur dgn 

dan es, maka perempuaan 
itu kemudian selama 2 djam te- 
lah dilanggar kehormatannja. 
Perempuan itu ternjata mati ka- 
renanja dan majatnja oleh 3 orang 
itu dibuang kekali............ 
Tragedi dari dunia .,pelesir" 

telah terdjadi pada m 
gu'tg. 7 Agustus 1954 di Sentul 
dekat Lawang (Malang). Soalnja 
kini telah ada ditangan jang ber- 
wadjib. 
Beoerapa orang jang tertua ih ada 

hubungannja dgp perbuatan itu telah 
ditahan oleh polisi Pasuruan. Ketjua- 

li 3 orang itu ditahan djuga supir 

  
Mp 'kepala desa Sentul dengan kebaj 
jamnja. Pada tanggal 8 Agustus ke 
temukan me,at Toem dikali Simping 
dalam keadaan tak berpakaian, Dje 
nazah itu dibawa kerumah sakit, pa 
da.tubuh itu tidak terdapat. bekas? 
penganiajaan, 

| Asnek, seorang pendjaga rumah 
! dimana terdjadi kedjadian itu dalam 
| keterangannja pada polisi bersama2 
| dengan seorang pend/aga kandang ba 

bi telah me'ihat 
| buang majat kedalam kali, tapi ti- 
dak sampai masuk air. Asnek malam 
itu disuruh membakar pakaian milik 
majat perempuan jang diduga berna 
ma Toem. Setu kain pandjang tidak 
djadi dibakar, karena masih dalam 
keadaan baru jang oleh Asnek kemu 
dian digadaikan. Kain itu kini disita 
polisi sebagai bukti. 
Java Post” lebih landjut menga- 

barkan, dua orang saksi lainnja Atoen 
dan Sri'a menerangkan, bahwa Toem 
malam itu diberi minuman keras di- 

i jampur dengan soda dan es, ea 

ditahun ini akan mengalami kenaik 
an 100 djuta pound lebih dibanding 
dengan produksi tahun jl. — Kabar 
jang menggembirakan lagi, jaitu Ia 
poran dari FAO, bahwa Asia Teng 
gara tahun depan akan memproduk 
sir djauh lebih banjak dari sekarang. 
Ditaksit, untuk th. 1955 Asia Teng 
gara akan menghasilkan lebih dari 
3 djuta ton beras, djauh lebih ba- 
njak daripada jang dibutuhkan oleh 
negara2 pengimpor. — Bentjana ban 

djir tidak sadja terdjadi dibeberapa 
| daerah Indonesia, tetapi 
| Malaya Selatan. 
Djohor sadja penduduk jang kehila 

dia Utara dan Pakistan, Indonesia| ngan rumah akibat bandjir ada 60, 
. 

: 

jui sebuah resolusi jang menjetu 
Resolu- : 

Barat: 

Adakan Usaha? Baru 
“Utk Selesaikan Soal 

” Djerman Dgn D: 
1 Adakan Konperensi 4- Besar Dulu 5 
/Adakan Perdebatan Mengenai Persetu- 

: djuan Paris—Sarar2 Ollenbauer 
v ER:CH OLLENHAUER, kelya Partai Sos'al Demokrat Djer- 
€ Iman Barat, 'hari' Rabu dalam Bundestag (Madjelis Rendah) menga- 

Pena takan bahwa hendaknja perdebatan mengenai persetudjuan2 Paris 
ditunda 'sirmpdi “telah diadakan Konperensi 4 Besar,  Ollenhauer 
mendesak agar diadakan usaha2 baru untuk menjelesaikan masalah 

begitu pula masalah keamanan 
(Eropa, ja'tu “dengan melalui perundingan2 antara 4 negara pendu- 
'dukan. Dalam hubungan ini ia menekankan »Keputusan ini pada 
hari ini masih terletak dalam tangan Na akan terapi 'besok mung- 

Imatum penanda 

m Minas as 
Sentul ( munis Italia ada 2.120.208 orang, 

-mashur itu menjatakan 

pin cel sampai kepemimpin ter-   
sendiri S.A. mem. 

   

djuga di) 
Dinegara bagian dihu 

  

mai! 

  

Baru 

Setanddutaja" Oifodibue dengan 
keras mentjela persetudjuan menge- 
uai masalah Saar. .antara' Perantjis 
Can Djerman Barat dan melukiskan- 
nja sebagai suatu ,.pengorbanan jg. 
tak dapat diterima”. Dalam hubu- | 
ngan ini ia “menambahkan ' bahwa 
P.M, Adenauer telah menerima ulti- | 

tenganan - status 
Saar, hania untuk menghindari pe- 
mundaan penanda ta: iganan persets- 
djuan2 Paris seluruhnja. Keberatan? 
terutama Ollenhauer terhadap peti 
setudjuan Saar ialah bahwa perset:.- 
ditian 'in' akan merusak kemungki- 
nan2 bagi perundinsan2 oleh suatu 
pemerintah Djerman jang telah di- 
persatukan 'dan "bah va “persetudjuan 
itu akan hanja menimbulkan perten- 
tangan2, perbedaan2 dan kepahitan? 
baru antara Djerman dan Perangjis. 

  
Ollenhauer dapat menjetudjui pe-: 

zempatan, pasukan2 asing di Djer- 
man Barat karena ,.Situasi interna- 
siona?”. Ia minta dalam pada itu 
agar status mereka sama dengan pa- 
Sukan2 Amerika jang ditempatkan 

di Inggris dan Perantjis. Selandjut- | 
Da Ollenhauer djuga setudju terha- 
dap pengawasan atas persendjataan 
kembali Djerman selama hal ini di- 
lakukan atas dasar hak2 jang sede- 

radjad dan bahwa serdadu Djerman 
menerima sendjata2 jang effisien. 

PaulRkobeson: 
Rakjat Amerika Pertjaja 
Kpd »Hidup Berdam- 
pingan” Damai Antara 

Barat-Timur 

»MAKIN LAMA makin ba- 
njak orang2 Amerika Serikat per 
tjaja akan kemungkinan niko 
berdampingan setjara damai anta- 
ra Timur dan Barat” demikianiah 

njanji kenamaan Amerika Seri- 
t Paul Robeson. Kantorberita 

“Tjechoslowakia ,,Ceteka” jg me- 
ngutip harian ,,Rude Pravo” dari 
Praha selandjutnja mengatakan 
bhw Robeson, pemenang hadiah 
perdamian ' internsiional Stalin, 
dalam interviu tertulisnja mene- 
rangkan ,.dalam kundji Indiana jg 
banjak saja lakukan? di Amerika 
Serikat saja terus menerus berke- 
jakinan  berkembangnja': gerakan 
perdamaian dinegeri kami jang 
besar ini dan inginnja den ichlas 

'rakjat Amerika Serikat akan per- 
damaian”, 3 

Selandjutnja pemain film jang ter- ! 
adalah sa- 

ngat mengherankan bahwa diantara 
rakjat pekerdja negeri kami ini ter- 
dapat lebih banjak lagi pembitjara- 
an2 tentang hidup berdampingan se- 
tjara damai antara negeri2 di Timur 
dan di Barat, dengan tidak meman- 
dang susunan kemasjarakatannja ma 
sing2”. Achirnja Paul Robeson itu 
menjatakan bahwa  perdjandjian2 
London dan Paris ,.mengantjam ha- 
sil2 chusus jang telah ditjapai da- 

lam Madjelis Umum PBB dalam ta- 
hun ini”, (Antara). 

BERAPA ANGGOTA P . KO- 
MUNIS ITALIA ? 

Djumlah an ggota Partai Ko- 

kata madjalah kanan Italia ,,Og- 
2 Mereka tersusun dalam 
55.327 cel partai djumlah pe- 
m mpinnja, mulai dari pemim- 

5 , Palmiro Togliatti, ada 
.000. D'samping Partai Ko- 

aputa ada 2 organisasi jang 
pimpinannja ada ditangan Ko- 
munis, ialah ,,Unione Donne Ita- 
line”, (Persatuan Wanita”) dan 
gabungan serikat buruh C.G.LL., 

ialah gabungan buruh jang ter- 
besar di Italia jang mengaku mem 
punjai lebih dari 3.500.000 ang- 
gota. (Antara) 

  

ga Toem ada dalam keadaan mabok. 
Kemudian Toem diperkosa oleh 3 
orang itu dengan akibat tersebut di- 
atas. Menurut keterangan, rumah 

tsb. . memang digunakan sebagai ,.ru 
mah pelesir”, dan perempuan? di- 
datangkan dari Batu, Malang, Pa- 
suruan dan Surabaja. Rumah itu 
adalah milik supir M., jang dibeli- 
nja dari S.A. Toem berasal dari 
Grebo,. Nongkodjadjar, Malang. 

Beberapa orang jang dianggap ada 
djuga sangkut pautnja ' kini masih 
ditjari oleh jang berwadjib. (Antara). 

000 orang dan beribu2 orang lagi 
terpaksa diungsikan, — Dengan sua 
ra bulat pembesar2 pemerintah pu 
sat Pakistan, propinsi dan daerah2 
swapardja Pakistan telah  menjetu- 
djui peleburan 4 propinsi dan 10 dae 

'rah swapradja Pakistan Barat men- 
didi kesatuan tunggal politik dan ad 
ministratif. Sesudah dilebur luas dae 
rah djadi 310.000 mil2 dengan pen 
duduk 34 djuta djiwa. — Kini Be- 
rita jang terachir berita dari Kairo 

jang menjatakan, 3 orang anggauta 
gerakan Iehwanul Muslimin Mesir 
didjatuhi “hukuman — mati, 7 orang 

ktim seumur hidup dengan ker-   djapaksa dan 13 orang dihukum 15   Tan 
  

  

  

  

  
  

          
  

   

              

Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri”... 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang 

paling baik!   Tube sangat besar 

R. 2.50 
Tube sedang 

R. 1.75 
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okolah Kleermaker 
Kp. Kelengan-ketjil No. 686 
Berdiri sedjak tahun 1940. 
Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Prfktiik Umum. 

Systeem: Frans - Amerikaans. 

Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan tahun 
berpengalaman dalam usaha kleermaker “besar dan ketfjil. 
Lebih landjut mintalah keterangan. 

Dengan ini kami umumkan kepada para pengusaha Perusahaan”/ 
pabrik”/ bengkel” dan instansi2 jang berhubungan dengan 

“"DJAWATAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERDJA 
DAERAH I DAN RESSORT 3/I SEMARANG 

bahwa alamat jang baru s.b.b.: aa 1 

Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja Kantor 
Daerah I/Ressort 3/1, Djalan Djurnatan 19 

(BEKAS KANTOR WEESKAMER BAGIAN BELAKANG) 
SEMARAN ku — KOTAKPOS 738. 

Semarang 
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... Minumlah de. 

Pert 
satu sendok 

OBAT TERKENAL UNTUK SEGSA!A 
X1 RUPA PENJAKIT KERONGKONGAN 
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1OrMan 3 

    

a) Tasman's Vigosen Tablets, R». 12,50 
Obat ini menambahkan darah, terutama memberi tenaga. 
Sangat berguna bagi orang Lelaki atau Wanita jang badan 
lemah dan berpenjakit. 

b)  Tosman's Emmenagogue Taktets, Rp. 12.81 
Obat pendapatan baru untukOrang Wanita datang Haidh. 
tidak tentu, darah mengumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putjat, kepala nusing dan pinggena linu begal. o) S0omtan's An Ma Tahleta, Rp. 12,50 
erguna sekali buat wanita sakit keputiha 

4) Losmam's Sypbilis Tablets, Pa Pan 50 
Berguna sekali buat membersihkan darah 

e) Losman's Santal Cystol, Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit Twi tjing. 

D Losmar's Chocolate Laxative pil, Rp, 3.— 
Pil urus" mandjur tintuk hersibkan perut. 

8) Losman's Hemorrhoids Pj, Rp. 12,50 
Amat mustadjab hasi ambei atau wasir baru dan lama. 3 

h)  Tosman's Calosior Tablets, s Rp. 12,50 4 Antjurkan riak, Irsakah napas, hilangkan segala “batuk, : D Loemam'e Neuring Pil. Ra. 12,50" ! 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu 2 D- Tosmam's Anti Pollution Tablets. v Rp. 12,50 " Obat adja'b buat hilangkan bongsiat. # 

k)- Losman's Deafness Pil, Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang peridengaran, 

D  Losmar's Rhenmatic: Pl. Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entvk dl, sakit rheumatiek, “. m) Losman's Antacid Powder, Rp, A— 
Buat sakit Ulu Heti. kelebihan asem, makanan tidak bantjur, 1. Losmans Nier & Rlaas Tablet, Ro». 12,50 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit dl L 

9) Losman's Rloodtonic Tablet, Rp. 12,52 
Mengandung Vitamin A B. C, Untuk Orang sakit baru sem- buh, badan lemah muka putiat, makin tidak enak, 

Terdapat di semua Teko-toko Obat Ticnghoa, 

Semarang: TEK S$ ENG Toro 

 



    

        

  

    

    

     

   

         
        

      
    

    

    

       

                

  

   

          

  
  

     

  

     

     

   

   

  

  

  

  

  

  

      

  

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa lowongan pegawai2 
tersebut didalam Iklan ,,Suara Merdeka” tg. 14-12-1954 

— Sudah Terisi Tg 
1 Semarang, 16- 12 - 1954. In 

Handel Mij. HADJI BEDDU SOLO | | 
MANAGER. | 

| aon ee asa 
Il SNAPAN' BERBURU dubbelloop segala merk, dari calb.. 

Te Maan: Be Eh mna aa ea TO Tandang 

sTHE S POS AROP” 
Bodjong 44A — Telp. 515 — Semarang. 

  

  

   
    

  

   
     

   

    

     

    

   

   
    

   

   

  

. MENAMBAHKAN DARAH TENAGA DAN SEMANGAT: DAN MEMPERKUATKAN OTAK... 
: GEGINDJEL TULANG DAN OTOT! -   

  

  

RADJA OBAT KESEHATAN YANG TELAH DAPAT PUDJIAN DARI BERDJUTA -DJUTA ORANG ?-M- MI 

    

  

    

" Pemberitabuan Puma an Gn | 8 1 Mulai tanggal. 17 DES. 1954, kami pindah alamat dari (| Ni : a Kr. Soerodinalan Selatan 406 (Gendingan) ke ui Ta dll AS 1 N —. Djl Kembang Paes 475 daa a " : Do Sebelah djembatan). ne Ne P : sama . | Harap para langganan, Saudara2, Teman2 dan jang berkepentingan || 
: PN . 

. IN mengjadikan periksa adanja. yet inogak KENA 
Selalu kami sediakan Se aa "a — Hormat kami 3 NE Matjam" KERST ARTIKELEN jang terbaru | Achli Mendjahit, (fo . @risp and exhilarating, this loveliest ea ea Ta ' AO BEOE 3 KUR UG Wnnang Ta YAN | Christmss & New Year Kembang Paes 475 (Sebelah djembatan). || : “Of lavenders is instantly cooling and | Yastagp | Mi Aa . Eh An Pa 5 TAN | t Greeting Cards  e ee a : : Per ea ea 3 - NS refreshing. The same sweet fragrance 2 an A “HD SAKSIKANIAN 11111 ANA NA 2 : 3. Re. aa. RN gn Ti KS sar Satin Sea senin Doi “1d Tethor Warna”-nja ACTUEEL ! 

It SEPAKBOLA BES AR TR ea paka kemadard Moder'-nja UP TO DATE ! Sen. PN ebi otaa NM “Old Cpttage' toilet soap, which Tuan/Njonja akan merasa gembira sekali bila mengirimkan TE. DI STADION SRIWEDARI SOLO... ......Ik.. AE ea ea to ” dana card tersebut untuk Hari Kerstmis dan Tahun Baru kepada ALGODIO XI LUAR NEGERI (GAK GRAZ) — (KALMA ag Aa NIK KAMI YOU Pata sahabat karib 'dan keluarga. e AKAN DILAJANI OLEH "THE BEST GOALGETTER OF. kB Mn ge Roy 1 Nat ut 5 j 2 ng Pn Ga Sean RAM ANG DARI MAKASAN 0 IN | Silahkan Mampir dan Buktikan 2 “6—.y DESEMBER: SOLO — MAKAS AR en i Es UI A8 | Harga” selalu pantas, 
Ne —|- TG. 18 DESEMBER: SOLO — MEDAN ||” ” NI B la PA anna # TG. 19 DESEMBER: MEDAN — MAKASAR" 5i' | oko : “V. 

 Batie 4 Pata 5 Ba . 3 : IN (Muka Sriwedari) SL . 
29 | 1 Ma aan Nan Na oke Lenpg telagatag Dhan dio de : BODJONG 17/19 — SEMARANG — TILP, 1080. 

Suara Merdeka (Sdr. KASIMUN) Pe Aa | Ni amen $ PENGURUS "PERSIS? | menanam wa mena LAN Na : 

122 “ii PD engu 
Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan | 

tentang : 

Pembukaan Kursus B I Administrasi 
| 1. 

MULAI 1-1-1955 akan dibuka di DJAKARTA dan SURABAJA sebuah KURSUS B. I. 
peladjaran pokok : a.l. STENO, MENGETIK, 

/ 

ADMINISTRASI (mata2 
MODEREN, ORGANISASI ADMINISTRASI). 
SJARAT2 PENERIMAAN S 

Sama pada umumnja dengan sjarat2 untuk penerimaan di 
S. M. A/A/B/C, S. G. A, S.M, E. A). 

Pendaftaran pada Pemimpin Umum Kursus2 B.I. di DJAKARTA dan SURABAJA. 

Mengetahui dan menjetudjui 
Kepala Djawatan Pengadjaran, 

Tt 

SOEGARDA 

| INI dan BESOK MALAM 5.00 7.009.00 (u. 17 th) 
  

   

   

| aini ad PRE Unyeg GARSON - OLIVIER 
mus Mary BOLAND - Edna May OLIVER- — 

LOVELY “MRS. CHIPS” AND “REBECCA'S” HUSBAND 

  

  

Haureen OSULLIYAN - Ann RUTHERFORD — Sand - : : Frieda INESCORT Ba TeaP 2 aa — Sa MPa Polip Maya enam en Sen igam. 
1 5 2D F 

  

RTENTAN GAN ") 

Dua bintang terbesar dalam sebuah tjerita rumah tangga jang mengharu- 
kan ! Mengisahkan satu keluarga mempunjai banjak putri dalam usaha 
mentjari djodoh untuk mereka ! 
  

“         
| g 

Radjo obat kesehatan Senkesin adalah dua matjam, “Senkesin Masculinum'”' untuk lelaki “Senkesin Femininum” untuk perempuan. 
Obat ini mengandung bahan2 hormone, minerale dan. tetumbuhan jang dapat melantjarkan pertumbuhan tubuh manusia. Pembiki- 
nannja didasarkan atas hasil penjelidikan2 jang paling belakang dari ilmu pengetahuan ilmu pisah. Obat ini dapat djuga mem- 
perfjepat tambahnjo darah dan membantu mengganti bahan2 jang lama dengan jang boru, dengan demikian, kesehatan dapat 
terpelihara. Selainnja jang tersebut diatas, obat ini baik djuga untuk membangunkan semangat, memperbesar tenaga, memperkuat 
otak, urat sjaraf dan tulang2. Kekuatan obat ini masuk langsung sompai kesemua bagiari2 jang penting, misalnja, peparu, ulu 
hoti, djantung dil. dan tulang2 diseluruh tubuh. - Sesudahnja makan Senkesin, penjokit2 atau kelemahan2 seperti berikut dapat | 
disembuhkan: orang tua sehebisnja sekit keras merasa badannja tetap lemas dan tidak dapat djalan betul, orang muda tetapi berbadan $ 
lemah, lekas djadi tua, orang perempuan waktu datang bulan merasa sakit atau sehabisnja datang bulan sering sakit, wadjah muka 
bersemu kuning, badan kurus, badan lemah karena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup peme- 
fiharaan dil. Tjobalah makan satu botol dan lihatlah dengan segera kemandjurannja: wadjah muka bersemu kemerah-merahan, : 
beratnja badan dan napsu makan bertambah dan tindakannja gesit. Jang sering makon Senkesin, kesehatannja dan kekuatannja 
dapat tetap terpelihara hingga usia landjut: hiduppun senantiasa dalam suasana keberuntungan jang tidak terbatas. : 

. 
» 

'ROMAR'S KIDNEY PILLS 
2. OBAT GEGINDJEL JANG TIDAK ADA TARANJA 

: jembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut: urat sjaraf lemah, badan lemah karena dimasa 
dungan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, gegindje! kosong, belakang meluang, 

mata lamur, telinga berdenggung, bekerdja lekas letih, tidak mempunjai kemauan, sering buang air, tidak napsu makan 
dan lain2 penjakit atau kelemahan jang bertalian dengan buah pinggang. Harap para pemakai suka perhatikan 
kotaknja dan perkataan2 “Romar's Kidney Pills” agar djangan sampai kesalahan beli barang jang palsu. 
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. ROMAR'S EMISSIN 
OBAT JANG PALING MUSTADJAB UNTUK MENJEMBUHKAN PENJAKIT 

—. SPERMATORRHOEA DAN PENJAKIT TIDAK BISA TIDUR. 
Romar's Emiisin Tablers adalah sedjenis obat jang mustadjab untuk mengobati penjakit spermatorrhoea baik dalam 

sedar maupun dalam mimpi dengan atau tanpa terasa dan penjakit tidak bisa tidur. Kalau dihinggopi penjakit sper- 
matorrhoea disertai penjakit tidak bisa tidur, makanlah, satu botol dan buktikanlah kemandjurannja dengan segera. 
Kekuatannja obat ini, ialah, dapat menetapkan hati, menenteramkan pikiran, memperkuatkan buah pinggang dan 
membikin pokok tubuh djadi tegap. “Penjakit spermatorrhcea, baik baru maupun lama, dapat disembuhkan dam pasti 
tidak kambuh. Dinasehatkan makan dalam sebulannja dua atau tiga botol guna memelihara badan: dengan demikian, 

  

bukan sadja penjakitnja tidak dapat kambuh, malahan semangatnja djadi bergelora, 

'SATOBEN TABLETS 
». SANGAT  MUSTADJAB UNTUK MEMBERSIHKAN ' ' 
K3 DARAH DARI SEGALA RATJUN2. 

Obat ini dapat menjembukkan penjakit2 seperti berikut: serupa kusta, penjakit kotor, kurap, bisul merah, bisul 
gta onta Hayang Mean dan “daging bengkak, kulit berasa seperti digigit semut, kulit gatel, kulit 

melembun: “mengandung air, kulit baal atau hilang perasaannja, rambut dan bulu rontok, hati takut dan bergontjang, 
tulang sakit, anak baji dapat ratjum dari peranakan, peranukan djadj busuk, dan lain2 penjakit beratjun. Makanlah 

  

9 Trade MARK | Vai 
0 Recisreoeo | Hg 

teptat Satoben guno memeliharo kesehatan. 

'BISA DAPAT BELI PADA TOKO2 OBAT DISELURUH INDONESIA 

|. AGEN : TOKO OBAT HWAY AN TONG, Gang Warung 3, SEMARANG. 

DESML EA 
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INI dan BESOK 
malai Peneh. : : Ta 8 de 

5 Map Ola MAT TePAN 

Djagalan 
5.15-745-9.15 

INI MALAM 

PREMIERE (17th) 

4 

Tjerita aneh tentang 
rahasia dan kebe- 

asmara dan kese- 
na 

rang dari hidup dan 
bagian gelap ! 

(u. 13 th.) 

  

Lebih hebat......... Peras a 

Rex 
45 - 7.00 - 9.15 

ngan bagian te- 
NG 

ker BALA 
ulu ha 

pa Pn ll 

  

  

citu terang dan begitu -djelas! Tiap saat gemetar..........c... penuh 
tindakan! Tiap saat bergelak......... ce. Penuh Perasaan ! 

Kisah tjinta jang berbahaja didaeyBOB HOPE kali ini pajah.......... 
rah Pasific ! 

(Honolulu jang aseli)     

  

karena ia diuber oleh puluhan 
GADIS2 jang MANIS ! 

    an Na " RI, 

| Technicolor :: 
starring BOB TONXY 

@ HOPE : MARTIN 
ARLENE — ROSEMARY 

DAHL: CLOONEY 
A PARAMOUNT PISTURE 
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Tanggal 16 dan 17 Desember 1954 

ALFRED HITCHCOCK'S 

»The Lady Vanishes" 

  

  

Djakarta, 

Kepala Bhg. Kursus? Kem. P.P.K. 

- BARGAIN HE 

TE eta Patih 
| djadi Hitam 

1 Ia 1100”, Garansi tidak luntur 

        

  

      

PF ISTIMEWA 
ATAS SEGALA 
KEISTIMEWAAN 

L 

| BI Nee) MOHAMED SADIK. DJOHRI 
r 4 KEPRABON -KULON -15/D - SOLO 

Serair ini adalah pendapatan baru 
Istimewa ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nia. Tanggung 
lerasa dingin. Smeer ini mempu- 
yjai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
baja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
aja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 1,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh Indonesia. Semua Agen? 
jarga sama. 

Mentjari Agen” baru seluruh 
indonesia. 
Toko Obat Shanghai dan Toko 
Obat Singapore Pasar Djohar, 
Universal Stores Bodjong 6 'B 
Semarang. 

MESIN KANTOR 

kursus2 B.I. jang lain (lulusan | 

26 Nopember 1954 

Kementerian P. P. dan K. 

ttd. 
P. SIAHAAN   
  

Bantulah : 

" ME 

— CITY CONCERN CINEMAS — 
L U x 5.00 7.00 9.00 INI MALAM D.M.B. (a. 17 tah.) 

Film Terbesar penuh Actie dan Sensatie — Menggemparkan ! 
Frori Chicago... sWANITA TJANTIK DARI CLUB-LISBON” 

KIS KISSES WON HER... & 
FROM THE MAN WHOSE UTK 

  
        
  

  

  

       
from HONG- 
KONG. 
The killers came! 
Watching for 
the. Man Called 
EDDIE DAR- 
ROW! He's the 
kind of Man 

who takes any- #4 
thing he wants! 
— The FOR- 
BIDDEN WO- 
MAN HE LO- 
YED! — THE 
DANGEROUS   LYLE BETTGER ..wnw mucr 
MADE! — 

Kissah pertjintaan EDDIE DARROW seorang jg. ditakuti di 'Macao! 
EXTRA MATINEE : SABAN PAGI djam 10.00 

Pesan tempat: Saban pagi dari djam 11.- — 12.- 

    

  

INI MALAM 

PENGHABISAN 

(u. 17 tahi.) 

Grand 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Pertjintaan — Per- 
golakan dan 
Kelutjuan ! 

Lihatlah watak permainannja Charles Laughton jang ,,gempar” ! 

» Besok malam: STERLING HAYDEN — COLLEEN MOORE — dim.: 

ARROW N DUST? 00» 
THE Technicolor 

TINGGAL SEDIKIT MALAM (13 tah) 

INDRA 

GRIS 

ROXY 

  

  

  

  

  

PL AN IN TON SPP AN HN ea Yuna 

5.00 - 7.00 - 9.00 

5.00 - 7.00 - 9.00 

PENGHABISAN 

  

Sebatang Kara 

Selama masih bernjawa ! 

Selalu ada harapan ! 

  

Besok malam ,,ROXY” 4.30 7.00 9.30 

     

  

       

  

   
   
     

  

     HE AIN'T 

& 1” Penari 

S kaga Kn pOHAB NAM in Pa aa PAUL LUKAS — MARGARET LOCKWOOD Penuh Tarian2 dan Njanjian2. aa ara 
3 Sebuah film spionnage jang serem ! 0g h 

(u. 17 tahun) | 28 PREDYOUNG 

« PROP THOSE TING, T mm, 
7 SPECK GRUNTH # ROY, WHERE'S Sena 
pr Maa NEK, Car : OPOOLEY 2 AAA 

ur Aa OUT LIKE A WEEK's $ 
saj NT TE 

      

  

— HEY, Stop 1 
SAUEEZIN'-- 
O 

N - LS 

Pa 

  

(4 

  
Pe na 

                  
AN IAIN NI   

—— Lepaskan sendjata itu, Speck Grunther, atau minta saja peras      — Melontjat menubruk saja jg. 

  

  
  

seperti tjutjian jang sudah satu minggu lamanja! # kamu maksud,  Cowboy! (kata 
Ko Heeeeeee, Ajangan MEMEraS, Mn lah Ooocoowwww! Hippo dengan garangnja). 

ROY ROGERS No. 71, 
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