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Bukti Perpetjahan 
RRr-russia 

P.M. BIRMA U NU menerang- 
kan pada h di Rangoon 
bahwa ia t hat Nana 
bukti bahw: | RT dan Ru- 
sia - Ser Oaan gan, bahkan 
antara nega ini ada pera- 
ang pera Sena dalam. 
Lebih landjut ia menjatakan, bah- “wa ia berharap berku: ke    Amerika Serikat sesud: 1 
bulan Djanuari, walaupun ia 
Jam menerima undangan re 

an    
dengan pemerintah Ho Chi Minh 
U Nu ajaa, ia akan me- 
Bunggu sampai pemilihan umum 
dalam tahun 1955 djika sudah 
Pi pemerintah Vietnam baru. 

  

Kewadjiban 
Milisi Di RRT 
Dinas Ketentaraan Dari 

3 Hingga 5 Tahun 

HARIAN” pro-RRT di Hong- 

  

   

kong hari Senen - s 

king telah menjetudjui sebuah 
rentjana ng2 milisi Sebe- 
lumnja RRT mempunjai 
undang2 kewadjiban memanggul 
sendjata. Menurut undang2 tsb. 
semua pemuda jang sehat badan- 
nja berumur antara 18 hingga 24 
tahun diharuskan masuk dinas 
ketentaraan selama 3 hingga & 
tahun. Dengan demikian per- 
undang2-an baru ita akan mem- 
beri kesempatan kepada banjak 
anggota2 tentara pembebasan 
rakjat untuk mengundurkan diri 
dan membuat rentjana guna hari 

kemudiannja. (Antara) . 

Tg 

Tak Terlihat Adanja : 

   

(Konperensi 
Djika RRT Terim 

Mung cl 

  

| SMG, REBO 22 DES. 1954. 

1 Chou 

Jang Akan Be 
PERDANA MENTERI BIRMA U Nu menerangkan setelah 

R.R.T. Ingin Ikut Serta (Pr 
|| Afro - Asia| 

a Undangan Resmi | 

En Lai Sendiri 

erangkat 

    

      

    

   

  

   

  

   

      

  

Manna -. . 

  

  

kembali dari kundjungannja ke RRT di Rangoon, bahwa RRT 
ingin ikut serta dalam komnperensi Afro-Asia jang akan diadakan 
di Indonesia tahun depan. Djika RRT menerima undangan resmi, 

             

  

hir |agressi Asia. 

Iimungkin negara2 Kolombo 
"akan menggabungkan 
suatu ,blok sosialis”, perdana men' ini, 

| belum memikirkannja, 

takan, bahwa RRT 

Atas pertanjaan, apakah RRT. ti 
dak akan berkeberatan, —djika Bir- 
ma mengadakan suatu pakt dengan 

ia mengira tidak, karena. hal itu 

Dikemukakannja, bahwa Jugoslavia 
seperti djuga India tidak bersikap 
bermusuhan terhadap negaranja, de 
mikian pula RRT. 4 

Atas pertanjaan mengenai berita2 
ie menjatakan, bahwa Birma bersa 
ma dengan India, Jugoslavia dan 

lainnja 
diri dalam 

Ieri U Nu menjatakan, bahwa ia 

akan tetapi | 
menurut pendapatnja hal itu patur | 
diberi perhatian. 

Mengenai soal orang2 Tiongkioa 
diseberang laut dan pemberontak 
komunis di Birma, U Nu menjata- 

kan, bahwa mengenai Soal jg perta 
ma harus ditunggu sampai pembi- 
tjaraan2 antara RRT dan Indone- 

sia mengenai soal ini telah selesai. 
Mengenai pemberontak2 komunis 

dikatakan, bahwa pemerintah RRT 
telah menjatakan tidak ada sang- 
kut-pautnja dengan mereka. (UP). 

  

2 Biljoen 
Pekerdjaan 

Harus Tetap Disediakan 
Oleh India Guna Perta- 

maka RRT akan mengirimkan wakilnja, mungkin sekali Chou En 
Lai, djika konperensi ita diadakan pada tingkat perdana-menteri, 
demikian U Nu. Perdana menteri Birma itu “selandjutnja menja- 

tidak menjinggung-njinggung soal pakt non- 

Jugoslavia, U Nu menjatakan, bhw' 

adalah urusan Birma NN da Gambar : 

Djuga Di Jogja Banjak| 

  

»Perang” Tan- 

|Muntjul Gambar2 Partij 
Ditembok-tembok 

Oleh: Wartawan Kita Sendiri 

PADA HARI2 JANG ACHIR 
hampir semua penduduk di 

kota Jogjakarta, jang berumah di 
tepi djalan besar, telah merasa- 
kan gangguan2 jang dirasa sangat 
tidak enak. Sebagai diketahui, 
rupanja partai2 politik dalam usa 
hanja merebut pengaruh dalam 
pemilihan umum jang akan da- 
tang, telah main rojallan dgn 
tanda gambarnja. Orang tidak 
akan ambil posing, kalau tjara itu 
tidak (merugikan orang, tetapi 
tidak demikian halnja...... 

Mula-mula penduduk sepandjang 
djalan Djetis hampir saban hari di- 
bikin djengkel dengan............... pe- 
masangan gambar2 demikian ditem- 
bok2nja, sebab kalau pagi ini gam- 
bar2 demikian dihapus, esuk harinja 
lagi sudah nampak lagi, malahan 

lebih tebal. Sebaliknja bila gambar 
itu dibiarkan, esuk harinja terlukis 

gambar lain jang mendjadi saingan- 
nja. Demikianlah. terus-menerus. Ter 

njata kedjadian demikian, tidak ha- 
nja di-djalan2 Djetis sadja, tetapi 

tuk mempelopori dan mengan 

   
Seperti dikabarkan, semula para mahasiswa2 puteri Gadjah Mada? 
akan mengadakan ,,boycott” dan sblack-ou?” mengenai kundjungan Pre- 
siden pada Dies Natalis Universitas Gadjah Mada baru2 ini. Kemudian 
ternjata bahwa banjak djuga mahasiswa2 puteri jang kurang menjetudjui 
niat tadi. Mereka. tetap mengundjungi upatjara Dies Natalis dan sedia 
pula bekerdja menerima dan melajani tamu dsb. Pada gambar, beberapa 
»Co-Eds” atau mahasiswa2 puteri waktu menjambut kedatangan Presi- 

den "kan Presiden mengundjungi upatjara Dies. 

PNI Kehendaki Pembatalan 
Unilateral Perdjandjian 

FINEC i 
Kalau Inisiatip Utk Adakan Kongres Nasional Di 
serahkan Kepada PNI, PNI Akan Tjalonkan Mr. 

Sujudi Semarang Sebagai Penjelenggara 
(Oleh: Wartawan Kita Sendiri). 

MENGENAI MASALAH IRIAN BARAT, Konggres PNI 
di Bandung memutuskan, (akan menguasakan pada PD PNI un- 

g: an apabila perlu bertindak un- 
tuk melaksanakan berbagai tindakan dalam menghindari ,ikatan2 
terhadap kepentingan Keradjaan Belanda. Sebagai langkah perta- 
ma, menghapuskan setjara unilateraal pasal2 dalam perdjandjian 
finansiil ekonomi (finec) jang merugikan rakjat dan negara. Men- 
desak kepada Pemerintah supaja dalam tahun 1955 sudah disu- 
sun pemerintahan Propinsi Irian Barat jang lengkap dengan alat2- 
nja. Mengadjak pada seluruh rakjat Indonesia untuk lebih bersa- 
tu padu dalam mengusahakan 
waktu jang sesingkatnja. 

  

   

  

ae 
Dalam - menjambut andjuran 

Presiden untuk adakan Konggres 

Nasional Indonesia, berbagai ka- 
Prof. Prijono -    

  

| Chou en Lai, dan perdana menteri 

terjaksananja claim nasional dalam | 

hankan Politik Full 
Employment 

| PEMERINTAH INDIA harus 
Menurut pengumuman badan (sediakan 2 biljun pekerdjaan, de- 

penerangan Kedutaan India, Per- j ngan / djuta 
dana Menteri India Jawaharlal | dollar tiap tahunnja, b'la India 
Nehru akan berangkat dengan | hendak tetap mem hanka 
pesawat terbang dari Calcutta ke | politik 

NEHRU AKAN TIBA DI DJA- 
KARTA TGL. 27 DESEMBER.   

  

Pes 

Akan Beli Barang2Lang 

  

— pura dan Malaja. 

  

mengha EN Kaperean 2 pengan (India, Chintaman Deshmukh hari 
Menteri jang akan dimulai tgl. 28 
Desember di Bogor. Kedatangan 
Nehru di Diakarta ditunggukan 
tgl. 27 Desember. Bersama Neh- 
ru akan turut Dr. Syed Mahmud. 
dari Kementer'an Luar Negeri 
India dan V.K. Krishna Menon. | pembiajaan tsb. (Antara) 

mengenai masalah perekonomian 

n 

full employment”-nja, de ful employment nia, 

  

an, termasuk djuga tembok Bang 
Yabungan 

djuga di djalan Taman Sari, hingga 
temu jang semula dipiara baik2, 

lantas mendjadi kotor tidak karuan. 

Belakangan rupanja aksi2 pemi 
lihan umum. tidak puas dengan 
begitu sadja. Ini bisa dinjatakan 
bahwa ditembok2 Djalan Ngabe- 

ungan Pos, tetah-didjadikan 
tempat2 propaganda gambar? pe   Senen. Dalam pembukaan debat 

dinjatakannja, bahwa harus dita- 
nam modal sebanjak 10.000 dju- 
ta rupee (Ik. 2.000 djuta dollar) | 
untuk mendapatkan uang bagi 

  

Persetudjuan Paris Da- 
lam Parlemen Peranjfjis 
Mendez France Dapat Mosi Kepertjajaan 

P. M. PERANTIIS, Mendes France, malam Selasa mengha- 
dapi suatu pertjobaan jang paling kritik sebagai kepala pemerintah 
Perantjis selama 6 bulan, ketika 
perdebatannja untuk meratifikasi persetudjuan2 Paris. Perdebatan 
mengenai ratifikasi itu dimulai, setelah pemerintah France menda- 

pat mosi kepertjajaan, jang berbentuk persetudjuan parlemen thd. 
renfjana anggaran belandja baru Mendes France untuk Indotjina 
dengan suara 310 lawan 172. 

. Sebagai diketahui Djum'at j.l. 
Mendes France telah menderita 
kekalahan untuk pertama kalinja 
dalam parlemen, ketika parlemen 
menolak anggaran-belandia per- 
tama untuk Indotjina. Suara ma- 
joritet terhadap anggaran belan- 
dja Mendes France jang tak di 
duga2 itu disebabkan terutama | 
oleh sikap partai kristen demokrat 
(M.R.P.) jang blangko dan hasil 
usahanja dalam membudjuk se- 
bagian besar partai sosial's repu- 
blik (dulu de Gaulle) dan pula 
sebagian besar dari golongan kon 
servatif, independen serta petani. 

Pokok pidato Mendes 

| Dalam pidatonja di madielis 
Mendes France 

mengemukakan 3 soal pokok: 1. 

Singapura ! 
: 

Tang RRT: Tidak 
— Lagi Melewati 

rlongkong 

PARA FIRMA impor di Singa- 
pura kini bermaksud untuk lang- 
sung membeli barang2 dagangan- 
nja dari daratan Tiongkok dari 

£ . 

Indotjina pada saat2 akan diada- 

: La na - Jlumum di Vetnam, bekas menteri 

Firma? Dagang 

France mengemukakan garis2: po 
'kok politiknja di Indotjina, sete- 
|lah persetudjuan Djenewa: 

'dukan Perantjis di Indotjina: 3.   ada membelinja melalui agen2- | 
jadi Ha gkong, setelah tahun aa    

  

    

  

   terdiadi nkingan hebat di. Singa- 

- Hingga kini sebagian besar per 
dagangan Singapura/RRT dilaku- | 
kan melalui Hongkong. " 12 
'Barang2 jang di-impor dari 

RRT diantaranja: telor, ikan ba- | 
sah, padi2-an, buah2-an, sajur2- 
an, rempah2, minjak katjang, kerj 
tas, fabrics pajung dan lain2-nja. 

    

    

  

dig 

   njatakan tidak: mungkin 

Imenjelamatkan pasukan2 ekspe- 

Eropa. Dal | 
|kannja, bahwa pasukan2 ig. 

natif dari pada   (Antara) 

  

madielis rendah  melantjarkan 

kan konperensi Djenewa, telah 
terantjam oleh suatu bentjana jg 
besar, 2. garis2 besar dari run- 
dingan Djenewa telah dipeladjari 
oleh pemerintah Joseph  Lanie! 
jl: 3. sjarat2 jang tertjapai untuk 
gentjatan sendjata di konperensi 
Djenewa bukanlah jang sebaik 
mungk n, tapi djuga bukan jang 
paling buruk. 

Mendes France katakan, bah- 
wa presden Eisenhower telah 
menganggap sjarat2 tsb. lebih 
baik dari pada jang dapat diha- 
rapkan semula. 

Soal ke-3 jang dikemukakan 
oleh Mendes France telah me- 
nimbulkan protes dari pihak 
MRP (Kristen demokrat), ket'ka 
ia mengatakan, bahwa pemerin- 
tah Perantjis jl. dengan resmi 
telah mendjandjikan - pemilihan 

luar negeri Bidault njatakan 
stidak IP x 

Politik Mendes France. 
perdeba- Setelah mengadakan 

sj Mendes tan. dengan  Bidault, 

1. mentaati persetudjuan Dje- 
newa, 2. mempertahankan kedu- 

bantuan serta sokongan kepada 
negara2 bagian Indotjina, 4. 
memperkokoh persekutuan2 Pe- 
rantjis. 

Politik tsb. kata Mendes Fran- 

ce. telah dikemukakan dalam 
madjelis rendahstg. 23 dan 24 

dan telah pula disetudjui 
| suara: terbanjak. "3 

ai: pidatonja. tentang 
1 Ask France telah 

la mengatakan, bahwa pem m- 
militer pada waktu itu. me- 

|kiskan dengan arang sadja, ada- 

m'lihan umum. Dan kalau jang 
semula gambar2 ,,palu arit” jang 
terlukis pada tembok2 hania dilu 

lah jane belakangan ini dibikn 
dengan ,.tjat semprot”, hingga ti- 
dak mudah dihapuskan. Demiki- 
an djuga halnja dengan gambar2 
sbintang sabit” jang selalu meng- 
ikuti disampingnja. 

Jang sangat menjedihkan, pada 
dinding  Geredja di Margomuljo, 
djuga tidak ketinggalan. 

Apakah reclame gambar pemili- 
han umum setara ini memang di 
perbolehkan atau tidak,. orang ma- 
sih belum mengetahui dengan pasti, 

Dapat Hadiah 
Stalin 1954 

Berdjasa Dalam Perdjo 
angan Menjelamatkan : 
Dan Memperkokoh 

Perdamaian Z 
PANITIA HADIAH Stalin In- 

ternasional untuk memadjukan 
perdamaian diantara bangsa2 da- 
lam sidangnja di Moskow pada 
tgl. 11, 14 dan 18 Desember il. 
telah memutuskan untuk membe- 
rikan ,,Hadiah Stalin untuk me- 
madjukan perdamaian diantara 
bangs22” kepada: 

1. Denis Noweli Pritt, seorang 

ra djadjahan, diantaranja di 

tolt Brecht, penjair dan bintang san 
diwara, “ Djerman: 5. Prof. Fe:ix   tetapi jg njata bahwa tjara ini sa- 

ngat merugikan pemilik2 tembok ig 
bersangkutan, ketjuali mereka jg 
memang sudah semufakai dengan 
partai jg bersangkutan, Djuga sam 

pai sekarang polisi masih belem me 
ngambil tindakan apa djua, hingga 
karenanja tidak mustail, tidak la- 
ma lagi semua tembok ditepi dja- 
lan2 akan mendjadi ,,reciameberd 
umum”, jg berisi bermatjam2 gam- 
bar pemilihan umum. 

  

Lalu lintas di beberapa kota di In- 

donesia boleh di kata ramai djuga. 
Di lain2 negara di dunia orang 

membitjarakan — tentang peraturan 
lalu lintas, karena meningkatnja 
kendaraan2 bermotor. Gambar ini 
diambil di Lake Street Drive di 
Chicago, sesaat waktu pegawai2 pu- 
lang dari kantor. Dua rombongan 
besar kendaraan bermotor menudju 
ke satu djurusan, sedang tanda per- 

simpangan tidak ada. : 
(Gambar sebelah kanan). 

Natsir: 

sPIKIRANNJA TENTU BAIK,   i untuk 

disi, bila.tak meng rim pasukan2 
Perantjis jang.disediakan | untuk 

) pada itu di-ingat- 
er- 

tempur d Indotjina adalah orang 
orang sukarela, Dan satu2 alter- 

entjatan sendjata 
jalah akan memberikan | pengor- 
banan jan ga pahit, kata 
Mendes France, (Antara), 

  

tjuma saja belum mengetahui bagai 
mana tjara2nja”, demikian Mohd. 
Natsir, kerua Umum Masjumi men- 
diawab pertanjaan, ketika padanja 
ditanjakan bagaimana — pendapatnja 
sebagai seorang pemimpin Partai Ma 
sjumi tentang andjuran Jang dikemu 
kakan Presiden Soekarno manganai 
pembentukan apa jang disebut Soe 
karno satu ,AII Indonesian Cong 
ress” sebagai organisasi untuk menja 

Helsinki, Finlandia, 6. Prof. Andre 

Bonnard dari Universitas Lausanns, 
Swiss, 7. Prof. Baldomelo Ranin 

Cano dari. Universitas Bogota, Co- 

lombia: 8. Prof. Prijono, ketua Fa- 
kultas Sastera Universitas Indone- 
sia, Djakarta: 9. Nicolas 
penjair, Cuba: 10. Dr. H.C.“Edin- 

Duh Laba (kawat rusak). 

Pemberian hadiah tsb. adalah 
didasarkan kepada pertimbangan, 
bahwa mereka telah berdiasa da- 
lam perdjuangan menielamatkan 
dan memperkokoh perdamaian. 
Panitia hadiah Stalin ini “antara 
lain terdiri dari Dimitri V. Sko- 
veltzin dari Akademi Ilmu Penge 
tahuan Sovjet Uni selaku ketua. 
penjair Louis Aragon dari Peran- 
tiis selaku wakil ketua dan Kuo 
Mo Jo dari Tiongkok. Hadiah? 
ini adalah had'an untuk th. 1954, 
dan diberikan berkenaan dengan 
hari ulang tahun jang ke-75 dar: 
mendiang Stalin pada tanggal 21 
Desember. (Antara) 

an Barat, 

   
      

     

  

a:-. mentjalonkan Mr. Sujudi dari 

' Sementara itu Walikota Semarang 
pengatjara Inggris jg giat membela ! Hadisubeno telah menjatakan kese- 
golorgan2 tertindas dinegara-nega- | diaannja bahwa kcta Semarang sang 

enya ' £5P menerima Konggres 1 
dalam perkara Mau-Mau da, di Ma | tsb. Bagaimana reaksi atas kesedia 
laya? 2. Alain le Leap, sekretaris dn Walikota ini belum didapat ke- 
djenderal Konfederasi Umum Bu- rangan lebih landjut. 
ruh,  Perantjis: 3. Thakin  Kodaw : 
Hmaing, pengarang, Birma: 4. Ber- 

Iversen, gurubesar pada Universitas - 

Guillen, k 

  

  

.rapannja, sebaiknja Konggres Na- 
jane 1 

(4 “mengingat hihwa Diokja "te: 
lah mernah mendiadi pelovor ber- 

datang itu al. akan membitiara- 

| maka 

an Barat akan mendiadj soal pen- 

'angan PNI dalam kongres di Ban- 
dung, mengeluarkan suara2 jang 

   
| TAHUN KE-IX No. 255. 

  

'Nehru-Tito Tidak Akan Ben 
: Blok Atau Kekuatan K 

Tetapi Akan M 
Negara” Jang 

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp, 11.— dalam kota Smg. 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

Adv. Rp. 0.80 per m.m. Kolom 3 

Harga etjeran 60 sen p. Jembar. 

& 

    

   

    
engo-Ordinasi Politik Diantara 

Tidak Tergabung Dalam 
Blok-Blok Perang Dingin 

PRESIDEN YUGOSLAVIA, marsekal Tito, 
kan pertemuan dengan perdana menteri India, 

pada malam Selasa untuk ke-4 kalinja mengada- 
Shri Jawaharlal Nehru, mengenai berbagai-bagai 

masalah dunia. Dalam pertemuan” itu Nehru dan T'to kabarnja telah bersepakat untuk mengga- 
lang volitik bersama daiam lingkungan PBB dan untuk memper kuat PBB dari luar dengan djalan 
sebanjak mungkin bekerdja bersa ma dengan negara2 Eropa. Afrika, Asia dan Amerika Selatan. 
Mesk'pun dalam pembitjaraan2 itu tidak ada persoalan mengenai pembentukan blok atau kekua- 
tan ketiga, namun kedua ahli kenegaraan jitu kabarnia tjenderung untuk 
politk diantara negara2 js tid: 
dalam perang dingin. 

Pun mereka kabarnja telah berse 
pakat pula untuk memperkuat jg 
oleh Nehru disebut ,,Daerah Perda 

maian”, jig diharapkan akan dapat 

bertindak sebagai daerah penjangga 
antara blok2 jg saling bertikai, 

Selandjutnja presiden Tito kabar 
nja- tertarik pula perhatiannja oleh 
kundjungan2 perdana menteri RRT, 

Indonesia, Ali Sastroamidjojo, ke 
India, demikian. djuga— kundjungan 

perdana menteri Nehru ke RRT. 

Sebaliknja Tito memberikan ke- 
san2nja mengenai keadaa, di Ero- 
pa dan pandangannja mengenai po- 
litik Sovjey Uni. 

- Pum kedua pemimpip tsb. telah 
pula mempersoalkan masalah2 Tai- 
wan dan Djerman, kedua masalah 

ig dianggapnja sebagai sangat. mem 
bahajakan. 

Dalam perdjamuan negara jg di 

langsungkan — pada malam Selasa, 
baik presiden Tito maupun  presi- 
den Rajendra Prasad menandaskan 

perlunja negara2' jg telah - madju 
membantu negara2 terbelakang ba- 
gi kepentingan negara2 jg telah ma 
dju itu sendiri. 

Nehru sinjalir lagi pe- 
langgaran2 wilajah oleh 
pasukan2 Portugal. 

Dalam pada itu perdana. menteri 
India, Shri Jawaharlal Nehru, pa- 
da hari Senen menjatakan dipar!e- 
men, bahwa India merasa kuwatir 
sekali terhadap terus  dilakukannja   

Semarang untuk mendjadi inisia- 
fiefnemer, kalau-pihak PNI didja- 
dikan inisiatiefnemer. Dalam pada 
itu Jain kalangan menjatakan ha- 

itu dizdakansdi Diokiakar- 

djoangan kemerdekaan Indonesia. 

“Dalam hubungan ini disebut2 pu- 
la, bahwa Sri Su'ten kiranja adalah 
tckoh ig acceptable untuk semua 
golongan. 

Nasional 

. 5 . 

Diapari : 
Sudah Tepat Kalau ,,Komp 

Kolombo” Bitjarakan 
Soal Irian 

MENDJELANG konperensi 
Bogor jang akan datang, Ketua 
Biro Irian Dr. Diapari menerang- 
kan kepada ,,Antara”, bahwa se- 
bagai kelandiutan dari konperen- 
si Kolombo achir Aprl jl. tentu- 
nja konperensi Bogor jang akan 

kan masalah kolonialisme umum, 
en pendapatnja, ada- 

ah tepat sekali, apabila soal Ir'- 

ting djuga dalam atjara itu. Sela- 
in itu ia djuga berpendapat, bhw. 
prins'p ko-eksistensi atau hidup 
berdampingan setjara damai an- 
tara negara penting pula untuk 
dibitjarakan dalam  konperensi 
Bogor. (Antara) 

ga, perbatasan India telah menang- 
kap 2...Bersendjata ig berasal. 
dari daerah Portugal di India. 

E (Antara). 

pelanggaran? daerah oleh pssukan2 

Portugal. Dikatakan, bahwa sedjak 
achir bulan Nopember telah di la- 
porkan 3 insiden, dimana pasukan? 
Pertugal melanggar wilajah India 
idan dimana pasukan? polisi pendja 

  

Iskak Adukan 

Djaksa Agung 
—. Muda 
Karena Menjinggung 
Kehormatan Nama 

mengadakan koordinasi 
ik mengikatkan diri kedalam salah satu blok Empat Besar ig terlibat 

  

  

. 

Djuga di halaman Pagelaran, tampak banjak sekali Co-Eds Gadjah Mada 
jang tidak menghiraukan niat ,,boycott? dan ,,black-out” hadlir pada 

upatjara Dies Natalis. 

  

Perselisihan Faham An 
tara Inggeris-Amerika 

Tak Dapat Didamaikan Ketjuali Kalau 
Ada Perobahan Politik Amerika Thd 

kaian paham antara Inggris dan 

sikap Inggris terhadan masalah 

Selandjutnja - Morrisen menjata- 
kan, bahwa ia dapat mengerti perz 
saan Amerika Serikat dalam ha: 
ini, terutama sekali berkenaan 
dengan besarnja kerugian djiwa dan 
uang jg dideritanja di Korea. Akar. 
tetapi terlepas dari soal ini kiri di 

Amerika terdapat suatu ketjenderu- 
ngan untuk mengatakan, bahwa kc 

munisme adalah suatu hal jg terku 
tuk dan oleh karena itu bagaima-   

Baik Iskak 

MR. ISKAO, bekas Menteri Per- 
ekonomian telah mengadukan kepa 

da Djaksa Agung,  Djaksa Agung 
Muda Abdul Muthalib Moro berke 
ngan. dengan interview jg diberikan 
kepada P.L.A. oleh Djaksa Agung 
Muda itu jg termuat dalam buliein 

P.LA. pada tgl. 15 Desember. Inter- 
view tsb. dirasakap menjinggung ke 

hormatan nama baik Mr. Iskag, ka, 
rena seakan-akan Abdul  Muthatib 
Moro itu membenarkan berita2 jg 
tidak benar dan ig sudah diadukan 

oleh Mr. Iskag kepada Kedjaksaan 
Agung tempo- hari. Antaranja beri- 
ta2 itu Mr. Iskag telah  mendjadi 
kaja raja dengan  tiba2 dan telah 
'membeli N.V. van Dorp dan van 
Gorkom seharga f 300.000:000,— 
dengan mendadak. Demikian ,,Su- 

luh Indonesia”. Djaksa Agume Su- 

prapto sendiri mengenai soal ini ti- 
dak mau memberi keterangan. 

Penerbang? AS. Je 
Dihukum Di RRT 
Akan Dibebaskan: Kata 

. George Yeh 

MENTERI LUAR NEGERI 
Tiongkok Nasionalis, George 
Yeh, hari Selasa meramalkan bah 
wa RRT mungkin akan membe- 
baskan 11 orang Amerika jang 
kini dimisukkan dalam. pendjara 
di Tio“gkok atas tuduhan telah 
melaku:sn kegiatan2 sebagai ma 
12. Yek “elandjutnja mengetjam 
tindakan jang dilakukan oleh se 
kretaris djenderal PBB Dag Ham- 
marskjoeld dalam maksudnja utk: 
mergundjungi Peking guna men- 
tjoba untuk memperoleh dibebas- 
kannja penerbang2 Amerika tsb: 

Yeh telah memberi komentarnja 
itu kepada pers sesudah selama   

Memperdjoangkan Irian Barat I 
lakukan Dengan Tjara Jg. Lebih Sericus Dari Jg Sudah: 

takkan ma'sa radja, mika Nassir 
Natsir seterusnja menambah dyn, | menerangkan, «sajatrasa memperdjo 

bertanja, ,,apakah sekarang sudah sej angkan Irian Barat i-u harus dilas 
demikian rupa, 
kembali kezaman tahun 1927”? (Se | 

hingga kita harus: kukan dengan yara2 jang lebih se 
risus sedikit dari pada jang sud.h2", 

bagai diketahui tjita2 satu Alt Indo Demikian Natsir, 
hesian Congress pernah didengung: | : 

tahun tika ditanja pendarrarnja mengenai 
1927 Red), Ditanjakan pada Mohd, 'sgruan Presiden Ini, 
dengungkan dahulu dalam 

Jusuf Wibisono dari Masjumi ke 

mengatakan, 
Natsir, bahwa bukankah sebEnarnja | lenjapkanlah lebih dahulu suasana 
Irian Barat izu harus diperdjoangkan "tegang jang meliputi lapangan poli 
atas tingkat negara dan negara, danf ic Angan membubarkan kabinet 

tukan massa dalam perdjoangan Iritidak effektif cengan menggerak-ge' Ali, Dengan dibentuknja kabinet ba 

ae
 

an
a 

  

ken ah 3 

kemerag? 

29 menit mengundjungi . presiden 
Eisenhower di Gedung Putih. 

tu Harus Di- 

TU, Sitprna partai2 oposisi jang «- 
kerang turut diadjak, barulah bis: 
tertjapai suasana perdamaian nasio 
nal, seh'ngga akan melantjarkan ter 

napup djuga harus dimusihi. 

Dalam hubungan - ini- Mcrrison 
menjatakan harapannja, bahwa “de- 
ngan berpegang kepada anggapan, 

bahwa RRT  tentunja berkelakuan 
seperti jg seharusnja dizakukan da- 

lam. hubungan internasional, maka 
masalah jg sangat muskil ini akan 

dapat diselesaikan melalui suatu pe 
robahan dalam politik Amerika. 

Achirnja  Morrison . menjatakar 

harapannja, supaja ketjaman2 Ing- 
gris jg extrim terhadap Amerika Se 

rikat djanganh diterima  terialu be- 
rat, karena djika diterima demiki- 

an, lalu bagaimanakah sikap Ing- 
gris terhadap perasaan2 anti-Inggris 
dinegeri tuan, demikian  Morrison 

bertanja kepada djuruwarta ,,News 
week”, (Antara). 

HAMMERSKJOELD ADAKAN 
PEMB!ITJARAAN DGN 
DUTA BESAR RRT 

Di SWEDEN. 
Sekretaris djenderal PBB, Dag 

Hammarskjoeld, pada har? Minggu 
mengadakan  pembitjaraan dengan 
duta besar Republik -Rakjat Tiong- 
rok di Sweden, djenderal Keng Piao, 
mengenai kundjungannja ke “Peking 

jang akan datang. Dalam pembitja- 
raan ini dipersoaskan soal2 datai! 
dari kundjungannja itu, jang seper- 
ti “diketahui dimaksudkan — untuk 
mengusahakan  dibebaskannja 11 
erang Amerika jang dipendjarakan 
di RRT atas tuduhan mendjadi ma- 

ta-niata. " Pertemuan antara Ham- 
marskjoeld dan djenderal Keng itu 

berlangsung dalam suatu perdjamu- 
an makan jang tidak dihadliri oleh 
tamu? lain. 

Sidang Dewan, 
Seato Jang 
Pertama 

PEMIMPIN PARTAI BURUH Inggris, 
menjatakan dalam suatu interview iang disiarkan oleh madjallah, 
»Newsweek” pada hari Senen, bahwa menurut pendapatnja perti- 

kok tidak dapat didama'kan nada saat ini. 

    Besok Bulan Februari 

Di Bangkok? 

KALANGAN ig. mengetahui 
di London menjatakan pada ma- 
lam Selasa, bahwa - konperensi , 
Dewan Seato jang pertama mung 
kin akan dilangsungkan di Bang- 
kok dalam bulan Pebruari atau 
Maret tahun depan. Dikatakan, 
bahwa dalam pembitjaraan? anta- | 
ra Amerika Serikat, Inggris dan 
Perantj's di Paris baru2 ini telah   wudjucnja #jita2 Presiden untuk me 

ngadaka4 persatuan jang — berupa 
sANI Indonesian Congress.” 

Selamanja pemerintah" Ali mau te 
tap berkuasa memakai berbagai ti- 
pu muslihat buat menindas keras par 
ai2 oposisi, Jusuf Wibisono sangsi 

'tjita2 jang muluk dari Presden bisa tanda-tan 
tertjapai. (ILR-K,P,-Ant), 

disarankan beberapa tanggal dan 
k€mudian diputuskan, bahwa kon 
perensi akan dimulai setelah kon | 
perensi Dewan Seato meratifikasi 
Ben Manila. Seperti di. 
etahui, perdjandjian - organisasi 

pertahanan Asia Tenggara ini di 
ani di Manila pada 1g. 

8 September tahun ini, Me ntara 

» 

, Masjarakat dan Kebudajaan” 

Tiongkok: Kata Morrison 

Herbert Morrison, 

Amerika Serikat mengenai Tiong- 
Menurut Morrison, 

Tiongkok ialah, bahwa. meskipun 
“menentang adjaran2 tentang kediktateran komunis dengan sekeras: 
kerasnja, namun Inggr's menerima kenjataan hidupnia suatu negara - 
jang benar2 ada dibawah kekuasaan suatu pemerintahan komunis. 

  

Akan Dikurangi 
Pasukan2 Amerika Di 

Djepang 
MENTERI  PERTAHANAN 

Amerika Serikat Charles E. Wil- 
son hari Senin menerangkan da- 
lam suatu komperensi pers, bahwa 
pasukan2 Amerika Serikat di Dje- 
pang tidak Jama lagi akan diku- 
rangi dengan paling sedikit satu 
divisi angkatan darat.  Diterang- 
kan, bahwa divisi tsb. jang telah 
dibentuk oleh presiden Eisenho- 
wer atas dasar pendapat presi- 
den, bahwa kini makin terdapat 
banjak harapan untuk dapat meng 
hindari terdiadinja peperangan. 

Oleh Wilson ditundjukkan .kenja- 
taan adanja sebuah rentjana” baru 
untuk mempertjepat terlaksana pe- 
ngurangan pasukan? bersendjata itu 
dengan waktu satu tahun, hal mana 
berarti bahwa tudjuan terachir ja- 
itu untuk mengadakan  pergurz- 
ngan sebanjak 2.815.000 orang da- 
lam uniform akan dapat  tertjapai 
pada tgl. 30 Djuni 1956 dan tidak 
pada tgl. 30 Djuni 1957 sebagaima 
na telah direntjanakan semula. 

Pengurangan itu tidak “akan me- 
ngenai pasukan? angkatan udara jg 
dalam kenjaraannja bahkan: akan di 
tambah dengan 5.000 orang dalam 
tahun depan. (UP): 

—mg 

  

Kongres Pen- 
didikan 

PADA HARI SELASA kong- 
gres Pendidikan Indonesa di 
Jogjakarta melandjutkan rapat 
untuk mendengarkan prae-advies 
dari prof. Dr. A. Sigit tentang 
pembaharuan pendidikan dan pe- 
ngadjaran setjara Integraal dan 
mendengarkan prae-advies dari 
P. B. KBI mengenai unsur2 ke- 
panduan sebagai alat untuk melak 
sanakan pendidikan budi peker- 
ti. Sebaga'mana diketahui, kong- 

| gres pendidikan di Jogjakarta itu 
dimulai pada hari Senen jang lalu 
jang d'mulai dengan rapat bertem 
pat dipendopo Taman Siswa Wi- 
rogunan Jogjakarta. Konggres 
tsb. di kuti oleh 460 orang wakil 
dari 115 badan “dan organisasi 
serta perseorangan dari seluruh 
Indonesia. 

Menurut keterangan dari panitia 
konggres, selain betian dan Organi- 
sasi jang berhubungan dengan pen- 
didikan jang diundang, turut men- 
daftarkan @juga dalam. konggres tsb. 
antara lain B,T.I., N.U., Muhamma 
dijah, PSI. dil. Panitia selandjut- 
nja mendjelaskan bahwa undangan2 
untuk menghadliri konggres telah 
dikirimkan kepada 28 dewan , par- 
tai, 28 badan dan Organisasi, 57 pers 
dan kantorberita, 

Pada pembukasn konggres telah 
' didengar prae-advies dari prof. Sur- 
ya mengenai , Perguruan Tinggi, 

dan 
prae-advies dari F. Wachendorff 
tentang ,Peladjaran Bahasa Asing 
di Sekolah Landjutan”, 

Pada langsungnja konggres itu da- 
pat ditjatat bahwa perhatian dari 
kalangan pemerintah. pusat tidak be- 
gitu besar, 
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2 des «3 3 Aa 

PENGUMUMAN 
“ Untuk di tudjukan kepada mama, Sdr, saja LIEM HOO DJIOE 
dan sekalian Pamili dari LIEM GWAT DMEN. Dari adanja per- 
buatannja saja punja mamah dan sdr. saja jang paling tidak baik 
adanja tidak mengaku'n pada saja, sedang saja dengan betul dari 
anak jang resmi dari Papah dan Mamah jang tertua. 
Perbuatan jang kedjam itu, terpaksa “saja madjukan penggugatan 
pada perkara No. 8/1952 Pdt untuk saja mendapet keadilan, pada 
pengadilan Negri jang democrasi- . je 
Dari adanja mamah dan sdr. saja mendjalankan kelitjinannja me- 
ngulur pandjang perkara aken merugikan aliwarisnja almarhoom 
papah saja, dergan alesannja mamah dan sdr. saja tersebut menja- 
takan tidak mengaku anak dan sdr. pada saja: apa perbuatan itu 
baik ? Saja satrimanja surat dari Kwasa Pembela Mr. SIE DJIE 
PIK tgl. 15 December 1954 menjataken s'dang pengadilan Negri 
pada hari Kemis tgl. 16 December 1954 ternjata menurut suratnja 
Mr. Sie tida bisa dateng mengadep pada sidang jang telah ditetep- 
ken: Penggugat terpaksa untuk djangan sampe adanja diundurken 
atawa memakan waktu tempo jang lama putusan? Pengad lan Negri. 
Penggugat dengan singkat memadjuken djawabannja pada sidang 
tgl. 16 December 1954 di Semarang, dengan via pada tuan Panitra 
Pengadilan Negeri untuk di sampeken djawaban penggugat kepada 
aa Hn Pengad.lan Negeri, adanja djawaban penggugat seperti 

erikut : r 1 B3 
1. Menurut djawaban surat saja tgl, 27 s/d 31 Djuli 1954. 

. 2, Sidang tgl. 16 December 1954 minta sasudahnja penggugat men 
dapet saksi, dinjatakan penggugat betul anak dari tuan" dan Nj. 
LIEM GIOK HIEN, jg diterangken pada saksi tuan OEI BING 
DHWAN wykmeester Tiong Hua Bujaran dan tante TJAN SOEN 
NIO: menurut himat saja juridis dan umumnja tida sah mustinja 
harus fihak tergugat ulur-pandjang perkara lagi untuk mengada- 
kan saksi pamili2. Penggugat minta dengan Tuan ketua Pengadi- 
lan Negri jang berdemocrasi suka sud'lah memberiken kelongga- 
ran pada fihak penggugat guna mendatengken mamah, sdr. saia 
untuk terutama di ADUKEN MUKA di Sam Po, Kedong Batu 
Semarang, untuk sumpah makan abunja Sampo. 
Berhubung adanja penjumpahan kalu dim'nta, pada fihak jang 
meminta mustinja di kabulken. Menurut sijaran berita Sin Min 
pada penjumpahan tgl. 13 Djuli 1954 penjumpahan untuk perta- 
ma kali buat pembuktian adanja, supaja fihak penggugat djuga 
ditrima perbaik adanja penjumpahan. Tg 

Hormat dari saja 
LIEM LIANG NIO 

anak dari papah mamah Liem G'ok Hien 

    Sama Lean aa 
| Na 

2 
| Perhatian 

| Berhubung sepeda2-motor JAWA dari 250 dan 350-ce., 

| model 1955, jang akan tiba dalam bulan Djanuari 1955, 

djumlahnja sangat terbatas, maka para peminat jang hingga 

achir December 1954 tak menerima kami punja surat pang- 

gilan, pendaftarannjas kami hapuskan. 

N. V. MOTORMASTER TRADING COMPANY 
.. Purwodinatan - Tengah 4, Telf. 950 

g — SEMARANG — 

  

  

  

Here is the coolest,. 

crispest way to after 

shave freshness. This 
sparkling after shave 
lotion is instantly 
refreshing, with the 
true perfume of 

this classic lavender. 

  

    
   

  

     

       

BUNYI 
PIC CADFLLY, “LONDON       

  

Anggur Obat Kolesom Merk ,,FIE MIN” 
| — (Atawa tjap TUAN dan NJONJA) 

Untuk orang Lelaki, Wanita Tua dan Muda. 

ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” jg terbuat 

dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 

segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

| pat-gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

“pun muda jang kurang sehat, terutama bagi 

oyang muda jang belum menikah, dapat mentje- . 

gah rupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, 

| kentjing, pinggang, pegal, sakit nier, mata ber- 

| kunang2, kuping berbunji, badan selalu tjapai, 

Rama e kurang darah, sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 

Untuk wanita jang badannja selalu kurang segar, tak suka 

makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 
kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 

| pala pusing, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. | 
gg PUSAT PENDJUAL : 

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

Agen Djawa-Timur : N, V, TIIE MIN Songojudan No, 1 Surahaja, 

  

Agen Djakarta : TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini Np: TK 
Agen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2. se ak 

» 

  

'zenyw lemah, muka putjat, badan kurus, sering2 

  
  

     
  

   

ben 
  

    

    

   

di Semarang, ternjatz 
Wan tering. dipanana Joo 

| PA Edi AN Apel 
tetap mengatakan kongres PIR di 

da bulan Djanuari nanti. 2 

' mengemukakan pertanjaan, seakan 
meli sana? Kita lebih senang 

  

memperlebar djuran , perpe rpetjahan 

"ro, jaitu promk jang boleh 
longan Tadjudin dalam PIR, 

' betul-betul soal politik, dag 
karena itu kita mengharapk: 

    
  

bersusah-susah untuk mengadakan c 

kirarja akan lebih menguntungkan 

ran baru lagi dalam PIR, dengan n 
| dah terdjadi dimasa2 jang lalu. 

w PAKPAK 

Konggres Nasion 

PIR 

mereka akan menjusul pula mengadakan kongres darurat di Djakarta pa. | 

— — — — — Mengingat niat Tadjudi 
kenjataan jang sudah berwudjud di kongr 

ihat ke-utuhan SNN an Dan 

kita chawatir, kalau niat Tadjudin cs. tadi bukannja akan 'memung | gal jan bis Nita 
kinkan datangnja usaha mewutuhkan. kembali PIR, tetapi matahan kam Jang bisu Jiponyarakan Maja 

' kenjataan jang telah terwudjud dalam kor 

bentuk suatu splinter-partij baru jang ber 1 
lagi di Indonesia ini jang toh sudah sedemi 

“orang terhadap Tadjudin cs., bila mere' Ya Sana MENGP 
ti golongan Wongsonegoro, ber-.,Shake banda dan pennanaakAn lemba 

St — — — Dengan demikian PIR akan bisa wutuh lagi, d 
rakat tidak lagi akan di-susah-susahkan dengan perpetjahan2. 

  

      

  

  

dari PIR mengikuti | 

"Tadjudin — Sutan Makmur 3 
Semarang tidak sjah, dan gotongan 

  

   

  

Si 

s. ini, serta mengingat pula DIDALAM pertjakapan kilat 

    

snarnja niat Tadjudin itu 'bidjak- 

  

sional itu, 

    

  

  

   
     
   

  

   

    
   

     

  

dan kemauan baik mereka ter- 
tai mereka dj Adakah da KA 

enjataan di Semarang itu, bi- 2 : ing energie, fikiran, tenaga: 3 

djuan untuk meniadakan (SEKITAR KOTAK PERTANJA- 
Semarang itu ? Dari padah AN DJAPEN. KOTABESAR 

essie dari PIR dan selandjutnja mem —.THREBON : 
arti mc tambah golongan? Dalam waktu jg singkat Djawa-          

  

sei pandangan bon akan mentjatut kembali pema- 
sedia mendeka- fsangan  kotak2 ' pertanfaan untuk £ eka sebagai ksatrya 

    

      
   
   
    

   
si ntar | tan Penerangan Kotabesar  Tiire- 

  

  
  lum jg ditempatkan didalam kota 

jirebon. Neng 
Seperti pernah dikabarkan: di bur 
n Nopember jl., dari kotak2 per- 
anjaan Djawatap Penerangan Ko- 
abesar Tiirebon jg chusus di se- 

diakan untuk umum, terdapat kl. 
200 buah' surat2 biasa berperangko 

    

      

agi, dan masja- 
R4 

al 

Pa SS En umi MSC eening Importir“ 
mtma Noemamo, bas ca! || Gerala Iehwal Ditanjakan Untuk 

! Menetapkan Bonafiditeit Sece- 
orang Importir 

s PIR Semarang itu, ingin kita |deka”, Menteri Perekonomian prof. Ir. Roosseno mendjelaskan 
usaha.usahanja mengatur persiapan merobah bentuk perekonomian 

|kolonial mendjadi perekonomian nasionak Ditanja me 

|bahwa dikalangan bangsa Irdonesia aseli tidak banjak jg: mempu 
aan. Se Sutan Manik dan Djokopawi- A1 perekonomian kuat. Oleh sebab itu, “warganegara - Indonesia 

dikata terkemuka dari apa jang disebut go- 
adalah orang2 jang tjakap, jang met 

.mempunjai pengikut tjukup banjak. Djustru | 
an pengertian da j Ai 

hadap PIR jang dalam hakekatnja toh partai : 
lam keadaan sekarang ini, setelah adan 
djaksana dari mereka untuk membuan 
dan beaja jang tidak sedikit, melulu dk 

|,jang bukan aseli” jang kebanjakan mempunjai ekonomi 
akap, jang mengerti | Kuat, harus turut menjusun persiapan? kearah perekononian na. 

  

bangan masjarakat.. Terutama sekali 

dirum 
tidak bersimpang-siur. i 

mendjawab ini, 
seorangan dan kepartaian. Karena 

Didalam konggres 
matjam ideologie jang dianut oleh 

konggres tersebut bukannja akan 
melainkan akan membitjarakan dan 

|, Jainkan bisa diartikan suatu udjian 

    

  

    

  

arat- Barang?Di 
Dari Udara kan D 

Latihan 
Jang Pertama Kali 
Didaerah Terr. IV 
UNTUK pertama kaiinja bagi 

wilajah TT IV D'v.. Dipone » 4 
Pn tgl. 22 Desember 1954 
akan dilangsungkan latihan2 ,,air 
dropping” (pendjatuhan ' barang? 
dari udara) oleh 
Pasukan Peran | dara), lemba- 
ga dari DAAD. Lathan ini ak 
dilakukan hingga 5 kali penerba- 
ngan dan dimulai pada kira: 
djam 7.45 pag', Tempat latihan 
tersebut belum ada ketentuan ig. 
pasti, sebab ada 2 kemungkinan 
tempat jaitu dikompleks Pelabu- 
han atau di Djangli Semarang, 
Tiap2 dropping akan memakan 
waktu kira2 30 a 45 menit, dan 
barang2 jang akan didjatuhkan 
itu serupa matjam2 bahan maka- 
nan, alat2 pesawat perhubungan, 
a.l. sepeda motor, bahan2 mesiu 
dil. Disampng itu akan diadakan 
pula demonstrasi ketjakapan dan 

          

    

  
  

pameran alat2 dari KPPU. 
Dalam pertemuan dengan pers jg 

| diselenggarakan oleh pihak Penera- 
| ngan Div. Diponegoro, Kapt. Ha- 

san dan Letn. Hartono dari DAAD 
Terr. IV memberikan pendjelasan? 
tentang tugas dan maksud. daripada 
usaha2 dap kewadjiban DAAD. Di- 
terangkan, bahwa tugas dari DAAD 
jg. terpenting jaitu untuk. menjeleng- 
garakan angkutan2 dimasa damai, 
dimasa perang dan dimasa perali- 
han, dengan. meralui pipeline, 'air, 
railbaan, « djalan raya dan udara. 
Dan untuk melaksanakan tugas mes: 

SENDJATA HIDUP ! 

Kirim Wesel Rp. 3.— dapat Les 
pertjobaan kursus tertulis 

”TAILOR” 
(Potongan Pakaian Laki? Modern) 

Sekolah Mendjahit Indonesia . 
bagian Tailor. 

Djl. Alhambra 67 — Djakarta. 
—— nan NN rr x 

. 3s £ 8. 
Didjual: 

1 DE SOTO CONVERTIBLE 
1952 seperti baru, 10.000 km. 

1 HILLMAN CONVERTIBLE 
1952 bagus sekali. 

Kenang ine 

    

1 JEEP 1945 ) 
(1 JEEP 1944 Jin running 
1 MERCEDES  ) condit'on 
BENZ Openkap .). 
sport 1937... Ta 

Keterangan: 

NN CS OELRA 
Djalan Baron- 108 — Solo 

Tilp.: No. 253 Solo. 

  

Se TT SL AL SL 2 AL IL AL 

Hadiah Rp. 1000.— 

Saran Presiden agar diselenggarakan Konggres Na- 
sional Indonesia atau All Indonesian Congress, pantas mendjadi pertirm- | 

melalui P.B.B, untuk merebut Irian Barat berachir mengetjewakan, maka 

adanja konggres Nasional itu betul2 periu diadakan... 13 

— — — F7 Memang, tiap2 partai — tidak perduli partai opposisi | 

ataupun pendukung pemerintah — atau malahan tiap2 putera Indonesia, 

kesemuanja mempunjai satu pendirian 

: — Orang tentu bertanja: Siapa atau organisasi mana jang 

berhak mengambil initiatief mengadakan konggres nasional? 

organisasi2 'harus bisa mengorbankan perasaan per- 

benar2 dapat bersatu dalam menghadapi problim jang penting sekali ini. 

| Siapa 

|tsb. dapat mengambil di 
Purwodinatan 1 

( f Penjanji Sunda: 07.30: Tionghoa mo- 
“| dern: 12.55 Ujon2 dari Puro, 13.19 
"#1 Vocalia klasik, 

    

    

     

pada waktu djalan jang kita tempuh 

| 

    

“Idimasukkan 
ig seharusnja “oleh pengirim surat 

kedalam  bis2 surat 
PTT, sehingga menjebabkan terlam: 

batnja pengiriman surat kepada ala 
'matnja, bahkan terdapat puwa su- 

Irat2 susulan jg sebenarnja surat2 jg 
'disusulkan "masih belum terkirim. 
Berhubung dengan itu fihak PTT 

dan satu sikap terhadap IrianfTjirebon, telah meminta kenada fi 
Barat. Jakni: Irian Barat harus kembali ke dalam wilajah Republik Fhak Djawatan Penerangan Kotabe- 

Indonesia. Walaupun demikian, kesatuan pendirian jang serupa ini perluj 

disalurkan pada tjara jang satu matjam pula. Untuk mendapatkan satu 

saluran itu diperlukan adanja musjawarat dari segenap organisasi2 se- hk 

luruh Indonesia. Karena dengan musjawarat itulah segala sesuatu dapat Frupa, sehingga menjesatkan 

uskan bersama, sehingga tjara meleksanakan tjita2 jang satu itu 

sar Tjirebon, untuk mengambil tin 
menempatkan 

itu sedemikian 
umum 

'dakan2 djangan lagi 
'kkotak2 pertanjaan 

ig kurang mengerti. 
      

  

     

  

   
   

konggres itu adalah masalah nasional, masalah negara, |suatu. masalah 

jang harus mengatasi semua kepentingan partai. Disinilah letaknja tjorak: 

kebidjaksanaan sesuatu organisasi dan akan mendjadi ukuran benar - 

tidaknja utjapan2 pemimpin jang sering mengatakan kepentingan 

negara mengatasi kepentingan partai”. 

  

” 

Untuk: 

& 

soal jang akan dibitjarakan dalam | 

  

RADIO 
Semarang, 23 Desember 1954: 

. Djam 06.10 Orkes Progressip: 
065.40 Les Paul, Mary Ford. d.LI.: ! 
07.M) Orkes Gumarang, 13.15 Or- 
'kes Puspa Kemara, 13.30 Orkes Ma- 
35 
ck Weber: 14:10 Dendang Teruna, 

Nasional: itu akan Bertemu segala 17.00 Sandiwara kanak2: 17.40 Or- 
es Studio Bandung: 18.00 Pertjaka- 80 djuta rakjat Indonesia, Memper- N RI 

temukan matjam2 ideologie memang terlalu sukar. Tetapi didalam 
men-diskusi-kan sesuatu" ideologis, 

mentjari djalan jang sempurna untuk 

mengemba!ikan Irian Barat kedalam wilajah Indonesia, : 

- Saran Presiden bukan semata2 berupa andjuran. Me-: 
sedjarah, apakah bangsa Indonesia 

: 

SIAPA KEHILANGAN 
“ RAT2 BERMETERAI? 
Kepada Redaksi ,,Suara Merdeka” 

baru2 ini telah diserahkan surat2: 
kuasa (perdjandjian) bermeterai dan 
2 surat bermeterai 
song, atas namanja sdr. Bandoeng 
Djajadihardjo, anggauta tentara Ger 
nie Bangunan Terr. IV. Surat2 itu! 
semula diketemukan oleh seorang 

SU- 3 

' wanita Gi djl. Karangbidara: Smg ' 
jangmerasa memiliki surat? | 

Redaksi 
Suara Merdeka”, 

Utara 1la Semarang. 

KANTOR PEMILIHAN 
PINDAH, 

Mulai tgl. 17 Des. 1954 Kantor 
Panitya Pemilihan Djawa Tengah te: 
lah pindan dari ruangan Hotel 
Djokjakarta, djl. Mlaten 7 ke dji. 
Karangtengan Timur Iia Semarang, 
dengan pesawat tilpon no. 1130. 

GEDUNG PAPAK DI 
PERIKSA, 

kas Gedung Papak ditutup lagi un- 
tuk segala lalu-lintas. Sebab bekas 
gedung jang telah terbakar tsb. se- 
dang diperiksa untuk diselidiki oleh 
fihak jang berwadjib. 
  

lalui udara DAAD mempunjai Lem 
baga jang bernama KPPU. z 
Angkutan2 setjara ,,air dropping” 

diadakan - djika dipandang sangat 
penting, jang tidak mungkin didjalan 
kan dengan lain2 alat pengangku- 
tan, dan jg. menghendaki ketjepatan. 
Misalnja- akibat bentjana alam di 
masa damai, dan dimasa perang un- 

   

  

"| Genderan pagi 

jang masih. kog 18:30 Ruangan Pemuda" 

ulai hari Selasa djl. dimuka be: 

aa AURI: 18.15 Pengadjian: pt 
"Hidangan The Army's Haw. Boys: 
19.30 . Peladjaran . gending, 20.30 | 

Merdu meraju, 21.00 Mimbar Is-j 
lam, 2145 Dari dan untuk Pende-j 
ngar, 22.15 Aneka Irama Malam, 
23.00 Tutup. 

Surakarta, 23 Desember 1954: | 
Djam 06.10 Genderan pagi: 07.20 

(landjutan): 13.10 

| Puspa Kentjana: 13.45 Glenn Mi'-j 
» ler, 14.10 Aneka warna: 14.15 Rua- bertempat 

ngan Wanita, 17.05 Rajuan Putri, : 
17.30 Puspa Remadja, 17.55 Varia 
Djawa Tengah: 18.15 Pengadjian, 

$ Pemudi: 

19.30 Lagu2. dari.Saroha: 19.45 
Mimbar tak: 20.30 Musik kenal 
sedjarah: 21.15 Motjopat Putri, 
22.15 Motjopat Putri .. (landjutan), 
23.00 Tutup. 
Jogjakarta, 23 Desember 1954: 
Djam 06-10 Orkes. Krontjong Ma- 

aya:106.40 Warna warni pagi: 07.10 

Sal Saulius 
dan .Norma Sanger, 14.10 Musik 
Tzizane, 14.30 Irama Utjih: 17.00 
Hidangan Saronan: 17.45 Beberapa 
penjanji Arab: 17.55 Pengadjian, 
18.20 Marek Weber, 18.30 Lagu2 

Semenandjung, 19-40 Malam mera- 

13.45 

ju: 20.15 Suara Sech Albar: 20.30 
Siapa Tahu..........i.? 21.15 Mimbar 
Issam, 21.30 Malam ' Manfsuka, 
22.10 Malam Manasuka ('andjutan): 

  

dengan wartawan ,,Suara  Mer- 

ngerai mo- 

persiapan itu, Menteri mengakui 

jang 

Selandjutnja atas suatu pertanjaan 
Menteri Roosseno mendjawab, bah- 
wa salah satu usahanja untuk 'mem- 
bersihkan ,,importir aktentas” akan 

ditjoba untuk mendatangi kantor2 
dari semua importeurs jang namanja 
terdaftar pada fihak jang berwadjib. 
Dengan melihat dimana . importeurs 
itu melakukan pekerdjaannja, akan 
bisa dilihat ,,bonafide-kah- atau tidak- 

kah” importeurs itu? 
Dalam hal ini, bukan yedung jang 

indah jang mendjadi ukurannja, me- 
lainkan meskipun hanja didalam satu 
ruangan jang sempitpun asal benar? 

importeurs itu bekerdja sungguh?, 
bukan hanja mendjadi pentjatut li- 
sensi, akan bisa kelihatan. 

Pendaftaran kedua. 
Mengenai screening” importeurs jg 

sedang didjalankan oleh jang berwa- 
djib wartawan tuan mendapat kete- 
rangan bahwa pendaftaran ulang ke- 
dua terhadap semua importeurs jang 
kini mulai didjalankan. Antara lain 
tjara2nja sbb: 

Daftar2 pormulir jang harus diisi 
untuk “itu, mulai hari Senin dikirim- 
kan kepada para importir. dan sesu- 
dah “diisi rangkap dua dikembalikan 
kepada diawatan perdagangan djalan 
Gadjah Mada 8 Djakarta, dengan 
perantaraan pos (surat tertjatat) se- 
lambat2-nja pada tanggal 1 Pebrua- 
ri 1955. Para importir jang berkedu- 
dukan diluar Djawa Barat harus me- 

injampaikan 1 copy dari pendaftaran 
| ulang ini kepada inspeksi perdagang- 
an setempat. 

Daftar  pertanjaan ini dimaksud 
untuk mendapat gambaran jang baik 

mengenai: organisasi serta officiency 
pekerdjaan import masing2. 

Pengisian daftar2 tersebut harus 

Dasar? Penarikan Er- 

kkeoning Importir 
Akan Dilakukan Atas Timbunan Textiel 1 
Di Tg.-Priok?—Sekitar Pernjataan Men 

teri Perekonomian Rooseno : 
DALAM PERSKONPERENSI di Semarang baru? ini, Menteri 

Perekonomian Prof. Roosseno atas pertanjaan mengenai (ndakan 
Pemerintah terhadap ,,pendiahat2 verekonomian” a.l, dikatakan, 

bahwa terhadap mereka itu nasti d'ambil tindakan dengan pena- 

rikan erkennirg jang berarti pula, bahwa importir jang bersang- 
kutan itu tidak akan kebagian devisen Jagi. Sekarang 
bahwa pernjataan tsb. menimbulkan reaksi disementara kalangan 
pedagang di Semarang jang langsung maupun tdak, mempunjai 
sangkut-paut dengan importir” jang bersangkutan itu. » 

bab tidak diambilnya textiel itu per 
lu kiranja diterangkan soal pembe- 

lian/pendjuaran lisensi gelap dan 
tjara2 barang di'import sampai di 
pelabuhan jg dimaksudkan di Indo- 
nesia dengan biaja2 jg harus di ke- 

Kalangan” tsb. menghubungkan ke 
djadian itu dengan berita ig menga 
takan bertumpuknja textiel di Tan- 

djung Priok. Mereka berpen'iapat, 
bahwa sebagaian besar textie! itu 
akan tidak diambil, disebabkan per 
aturan textiel Pemerintah pada tgl. luarkan. 
8 Oktober 1954. Patut kiranja sebelumnja ditekan- 

Untuk mendjelaskan sebeb-musa-! kan, bahwa lisensi textiel itu umum 
nja didjual dengan harga 7546 sam 

sesuai dengan keadaan sesungguhnja| pai dengan 15090 dengan meng- 

dan djika ternjata tidak benar, maka| ingat tergolongnja barang tadi ada 
seluruh isi daftar tersebut dianggap golongan A, B-I, B-II. Dasar untuk 
tidak sjah. memberi pendjelasan ini ialah: pem 

Djika daftar itu terlambat di belian lisensi 10090 dan harga ba- 

terima oleh djawatan perdagang.- 'rang Rp. 10.000,—. Kalau “barang 

  

ternjata,» 

an ataupun pertanjaan2 jang ber 

sangkutan tidak dGapas did'awab 

dengan sempurna, maka permo- 
honan2 devisen jang  diadjuken 

kepada KPUI selandjutnja tidak 
akan, dikerdjakan lagi ten- 

tang ini tidak akan diadakan 

soal-djawab dan surat.menjurat. 

Bilamana sesudah tanggal 5 

Djanuari jad. ada importir jang 

belum menerima pormulir herre- 

gistrasi ini maka ia dipersilahkan 
berhubungan melalui pos tertja- 

far langsung dengan pusat djawa 

tan perdagangan di Djakarta, 

untuk diselesaikan lebih Jandjut. 

Keterangan? jang diminta itu, 

selain mengenai hal2 umum dan 

personalia, meliputi djuga padjak?2 

unah, padjak perseroan atau pa- 

djak penghasilan, copy rekening 

courant pada bank, djumlah de- 

visen jang diperoleh dan daftar 

untung-rugi, semuanja meliputi 

sesuatu djangka waktu tertentu. 

dan 

  
  

Daerah 

PURWOKERTO 
196 ANGGOTA. TENTARA DI 
NAIKKAN PANGKATNJA 
Pada tgl..17 Des. 1954. dengan 

di halaman Starkwartier 
Resimen. Infanterie- Sub. Territorium 
12 telah dilangsungkan upatjara ke- 
naikan pangkat oleh Panglima Divi- 
si. Pangeran "Diponegoro Kolonel 
Moh. Bachroen kepada anggota? 
tentara dalam Resimen 12. 
Kenaikkan pangkat itu berlaku 

mulai tgl. 1 Djuli 1954 dan merupa- 
ikan kenaikan berkala. 

  

itu Panglima Divisi Pangeran Dipo- 
negoro Kolonel Moh. Bachroen le- 

bih dulu menerangkan, bahwa de- 
ngan diadakannja reorganisasi dim. 

untungan. Kolonel Moh. Bachroen 
menjanggah adanja suatu angganan 
jang menjatakan, bahwa reorganisa- 

si itu adalah suatu momeck. 
Sesudah itu Koionel Meh. Brch- 

roen mengharapkan, supaja anggo- 
ta2 tentara jang telah - dinaikkan 

pangkatnia terus dapat kemadiuan 
dan bagi mereka jang belum no»ik, 
supaja dapat memiliki kemadjuan.   23.00 Tutup... 

Djakarta, 23 Desember 1954: 
. Djam 06.10 Seni Djawa Studio 

| Djakarta 13.10 Seni Sunda Studio 
| Diakarta: 16.15 Pertandingan sepak 
bola kes. Solo — kes. Medan: 18.30 
Orkes Studio Djakarta, 20.30 Me- 
njongsong 100 th. wafatnia P. Dipo- 
negoro: 21.00 Mimbar Islam. 21.30 
Tjiandjuran, 22.30 Tutup. 

t 

AJAM BERKAKI EMPAT 
Kira2 seminggu j.l. anak ajam mi- 

DJUWANA 
TJERAMAH P.K.I. 

Hari, Minggu malam tgl. 19 
Desember jbl. bertempat di hala- 
man rumah sdr. Tarmidi desa 
Doropajoeng (Kota) oleh Sec. 
Sub. Comite PKI Djuwana telah 
diadakan tjeramah umum jang di 
had! ri oleh 500 orang lebih. Da- 
lam tjeramahnja ini bitjara tuan 
Soelais selaku S..U. dari Sec. Sub. 

  

tuk .mendjatuhkan bahan2 mesiu lik Muslam di Widohardio 19 Smg. Com. PKI tsb. Selain membitjara 
serta barang2 lainnja “didaerah jang mempunjai kaki empat. Sampai kim kan pemil han umum, djuga didie 

itaskan Sedjarah PKI, K.M.B. dan 
Idisarankan betapa pentingsja ku 

ada kesatuan tentara jang terpentiil 
dan terkurung musuh. Demonstrasi 

»air dropping” ini tidak sadja me- 

anak ajam tsb. masih hidup. 

  

— Tsel. 20 Des. '54 Persatuan Gu 
rupakan latihan bagi “KPPU: sendiri, ru Katolik tjb. Semg. telah ' meng- 
tapi djuga latihan bagi AURI dan utus sdr. P. Wukirsari dari Seksi 
pasukan infanteri jang menerima ba Perburuhannja ke Kem. PP & K di 
rang2 jg. didjatuhkan dari udara. Se Djakarta untuk mengurus soal- ha- 
landjutnja latihan tsb. akan dilaku- diah lebaran th. 1954 bagi para gu 
kan pula di suatu tempat wilajah ru jang mengadjar pada sekolah par 
Djawa Tengah pada besok tgl. 23 tikelir bersubsidi Jajasan Kanisius 
dan 24 Desember 1954... di Semarang. : 

wadjiban2 kaum ibu. 
Dalam pembitjaraannja tadi 

Soelais men tik beratkan dan me 
njarankan kepada segenap hadli- 
rin agar nanti dalam pelaksanaan 
pemilihan umum supaja  ,,Awas 
Jan Waspada” didalam mendja- 
Jankan haknja memilh  (menjo- 
blos) tanda2 gambar para tjalon. 

'Dalam upatiara kenaikan pangkat 

Angkatan Perang itu membawa ke-' 

RAPAT ANGGANGAUTA 
S..B. R.I. 

S.B.R.I. tjab. Djuwana pada tg 
19 Des. jbl telah mengadakan 
rapat anggauta bertempat di ge- 
dung bioskop Oei Liang Bo, jg 
dihadliri al. S. O. Sobsi tjab. Pati, 
Dewan Pimpinan tjab. S.G.B. 
Trangkii Bewan Pimpinan Kan 
tng Perbepbsi setempat daa 75 
orang anggautanja. 

Setelah rapat dibuka oleh sdr. 
Masidjan,' kemudian sdr. Oemar 
selaku Sec. Umum I S.B.R.I. tjab. 
Djuwana menerangkan dengan 
pandjang lebar tentang hasil2 tun 
tutan SBRI kepada Gappri. Ter- 
njata banjak diantaranja tuntutan 
tadi bisa. goal.   Selandjutnja sdr. Moch. Sa'd 
dari Sobsi tjab. Pati dengan pan- 
djang lebar pula menerangkan. ten ' 
tang arti organisasi, soal2 pemba ' 
ngunan, pemilihan umum, KM 
Gan perdjoangan Sobsi. 

  
| 

PEMALANG 
KETJELAKAAN DI LAUT | 

  

1. Sebagai akibat angin ribut jg. 
mendadak terdjadi ditengah” laut, | 
sebuah perahu nelajan telah ter- 
balik. dan tenggelam... 3 Orang 
penumpangnja berhasil  menjela- 

matkan diri dengan mengarungi 
ilaut selama 2 hari 2 malam dan 
| aehirnia terdamoar setengah mati 

di pantai Pemalang. 
| Peristiwa itu terdjadi seminggu 
berselang “dan mereka berasal 
dari pantai Suradadi (Tegal) hebe 
rapa km sebelah: timur Pemalans 

(Antara) 

BANDJARNEGARA 
|. KERUSAKAN IRIGASI. 
| Selama tga hari berturut-turut 
talah dari tgl. 15 s/d 17 Desem- 
ber 1954, bendungan pencairan 
di Singamerta . (Bandjarnegara) 
jang mengairi sedjumlah 4103 ha 
sawah, telah ditutup dengan mak 
sud untuk mengetahui kerusakan- 
kerusakan dan direntjanakan per- 
baikannja lebih Jandjut. Tindak- 
an tsb. perlu diambil karena ber 
dasarkan pengalaman2 pada ta- 
hun jg lalu. Untuk perbaikan tsb. 
telah d'taksir biaja sedjumiah Rp 

    

| kan, maka penzrikan 

| Kalau 

itu datang “dari Djepang, fihak im 
portir akan "mendapat Slip atas har- 

ga f.o.b. dan slip “inilah jg sering 
diperdagangkan. “Kalau slip tadi di- 
beli “dengan. harga umpamanja 

10096, ini berarti pemberian itu 

atas harga f.o.b. Tetapi harus di- 
'ingat, bahwa pembelian lisensi ba- 
rang2 -dari Eropa berdasarkan atas 
Ci RB: 

Djumlah besar dan: ketjilnja uang 
ie hendak “dikeluarkan untuk pembe 
lian itu tergantung pula pada ba- 

rang2 jg digolongkan kepada A, B- 

1, BI dengan perumpamaan demi- 

kian: Barang B-4I dengan harga € 
& F Rp. 10.000. Oleh pembeli 
lisensi harus dikeluarkan,” selain 

10096 dari harga tsb. pan “untuk 
assuransi, padjak bea masuk,“ bea 

pembongkaran dis. sampai “kepada 
landed cost jg dapat ditaksir Ik. Rp. 
35.000,—. Dengan kalkulasi 'ini su- 

dah barang tentu harga textiel "ti- 

dak “menurun, malah  sebaliknja me 
mingkat. 
Dengan mengingat adanja peratu 

ram textiel tgl. 8 Oktober, : dimana 

fihak importir hanja diperbolehkan 
mempungut keuntungan ' sebesar2- 
nja 19969, maka djelas kiranja, bhw 
textiel tadi kebanjakan tidak “akan 
diambil atau kalau diam berarti 
kerugian besar. Pun pembeli lisensi 
gelap itu mungkin “tidak akan me- 
ngambil barangnja, karena. ini ber- 

arti pukulah langsung kepada im- 
portir jg bersangkutan. 3 

Demikian duduk perkara. im- 
port textiel jang lisensinja didjual 
diluaran. Disebabkan karena pe- 
rafuran pada tgl. 8 Oktober itu, 
maka kalangan pedagang menda- 
pat kesimpulan, bahwa diustru 
peraturan itulah jang nantinja da-. 
pat membuka .,kedok” imporFr 
jang dikatakan pendjahat pereko- 
nomian. Selandjutnja 

     

  

   kemungkinan pula penarkan er- 
keuning itu didasarkan atas hal2 
sbb.: 

Diika importir dalam waktu 
2—3 bulan tidak dapat mengim- 
nort barang2 jang sudah d'tertu- 

erkenning 
tadi pun akan didjalankan, diuga 

i.kalau b2rang2-nja jane sudeh her. 
ada di Pelahuhan2 tidsk diamb3, 

betul nanti Pemerntah 
mendjalankan tiara penar'kan er- 
kennirg tadi didasarkan atas ke- 
simpulan tsb. diatass maka achir 
nia kalangan tersebut mengaku, 
bzhwa (ndakan demikian tadi 
memang tepat. 

TT TA EK An AA LK 

HARGA EMAS. 

Semarang, 21 Des. 1954. 
Chusus ,Suara Merdeka”, 
24 karat: djual... Rp. 52,25 

her en Rp. 51,75 
22 karet: djuah .... Rp: 48.— 

heli ui Rn. 46,50 
Diakarta, 20 Desember '54: 
24 karat tiap gr. 4... Rp. 52,50 
22 karat tiap gr. ...... Rp..51,75 
Surabaia, 20 Desember '54: 

Tidak ditrima fjatatan harga. 
Singapore, 20 Desember ”54: 

Tidak ditrima fjatatan harga. 
Londen, 20 Desember "54: 

fiap ounce 35.20 
Emas Macz0o fap ounce 37.55 
Emas Hongkong tiap ounce 37.84 
Emas Bangkok tiap ounce 38.58 

TOKO MAS 

Emas Beirut 

       43:000,—, 
  

  

  

  

  

  

Beberapa tenaga untuk mendjadi AGEN madjalah didalam kota 

RIANG “dikantor” atau dikampung” didalam wilajah: 
“ Semarang Utara — Semarang Selatan — Semarang Tengah — 
“Semarang Barat — Semarang Timur. 

Para pem nat diharap segera berhubungan dengan surat serta dapat 
minta sjarat”-nja kepada: 

. Tata-usaha  Madjalah ” RIANG” 

  

    Diberikan kepada siapa sadja jg. 
dapat menemukan sebuah acten 
tasch soklat tua dan keadaannja 
djuga sudah tua berisi surat? pen- 
ting dan uang £ Rp. 4059,70, | 
Jang hilang &- diam 8 — 8.30 
antara SETERAN—BETENG. 
Keterangan kepada: 

THE EK HIEN 
Dil. Seteran 162 atau Beteng 42A   Semarang, | 

"MH EA TE AT 

  

Pendaftaran Udjian Penghabisan Negeri 
sekolah Guru A tahun 1955 

Pendaftaran Udjian tersebut ditutup pada tanggal 22 Desember '54, 
Mereka jang berkepent'ngan dapat berhubungan dengan para 

Kepala2 5S. G. A. Negeri/Partikelir dalam Kota Semarang. 

Semarang, 14 Desember 1954 
Ketua Panitya Udjiah Penghabisan Negeri S.G,A. ' 

tahun 1955, 

(R. MOH. ANWAR) 
Taha ndalasastasimata Becak meminaan 

    pai ra DA, 

Semarang, terutama jang mempunjai Toko Buku atau jg telah 
berpengalamian tentang keagenan, untuk mendjadi AGEN madjalah 

Purwodinatan Barat 11/35 - Semarang, Ni 
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apat diatasi 
kami sudah bera a 

adaan offensief, terutam 
kan peng 

(onsertrasi2 
hon, Seram 

Prensi Afro-Asia' jang akan diseleng- 
Igarakan o!eh kabinet Ali-Arifin pa- bantuan Belanda men 

akan segera menjusul. 
Menurut Let. Kol. Sukowati selan 

   
djutnja, dalam hal 'ini rakjat mem 
bantu sepenuhnja serta mi naruh k 3 
pertjaraan penuh pada alat2 negara. 
Sekarang keadaan sudah - demikian 

“ normalnja hingga rakjat Kristen se 
tara tenang dapat meraiakan - hari 
Natal jad. Let. Kol. Sukowati dalam 
pada jtu menijangkal kebenaran beri. 
ta2 tentang pelarian sementara alat? 
kekuaszan negara di Ambon. Berita2 
tsb. tidak dapat  dipertanggung-dia 
wabkan, demikian Let. Kol. Sukowa 
ti. (Antara). $ $ 

  

ANGKUTAN PERTAMA BAN- 
YUAN MILITER AMERIKA 

. Kirman pertama bantuan mi- 
liter Amerika Serikat kepada Irag 
pada malam Senen telah tiba di- 

oleh kapal penangkut ,,Steel Arti- 
san.” Kirm pertama ini teruta- 

5 djalan kereta-ap!.. (Antara) 

5, Rumabhtangga Jz 

. #Dikepalai Oleh $ 
' Wanita 

'te|Dan Akan, Mengadiak 
puksuz (Kong Kabinet — Be 

      

   

     Ikonperensi S$ Perdana Menteri 

& 

PNI Akan P 
“Konsolidir 

dan 

Resolusi mengenai politik 
luar negeri. : 

1. Memperkuat sepenuhnja  tjita? 
dan azas perdamaiap dunia. 2. Me- 
njetudjui  sepenuhnja  diadakannja 

di 
Bogor pada achir Desember ini dan: 

Menjetudjui sepenuhnja konpe- 

da bagian pertama tahun depan. 
a. Menjetudjui  sepenuhnja poli- 

tiek beleid kabinet Ali-Arifin menge 
'nai- pembubaran Uni Indonesia-Be- 

Rentj jau Perda- 
majaa A.S. Dan 

PT ANT 
Akan Disampaikan Oleh 
U Nu Kpd Eisenhower 

Dan Mao Tse Tung 

PM BURMA U NU jang ba- 
ru sadja kembali dari kundjungan 
ke RRT mengatakan dim konpe- 
rensi pers di Rangoon pada hari 
senen bahwa ia segera akan me- 
njampaikan suatu renfjana bagi 
pendamaian RRT dan AS kepada 
kepala2 negara kedua negara itu. 
U Nu menerangkan bahwa rentja- 
na tadi jang dim garis besar sudah 
terbajang dim pikirannja akan ja 
kirim sesudah ia kembali dari 
menghadliri konperensi negara2 
Colombo dim minggu depan,   

Di Amerika — . 
MENURUT tafsiran biro tjatjah 

djiwa Amerika Serikat, djumlah 
rumah-tangga di Amerika. selama 

“4 tahun jang terachir ini telah 
meningkat dengan 3.339.000, se- 
hingga se uruhnja mendjadi seba- 
.njak 46.893000 Taraf kenaikan 

. jang terbesar terdapat pada djum 
lah rumahtangga jang dikepalai 

Djumlahnja :» Menirgka 

oleh wanita, jaitu sebesar 17,396. | 
DjumJlah moutlaknja meningkat 
ngan 1.146.000, sehingga soinruh- 

nja mendjadi 

dimana terdapat suami dan isteri, 
tlh meningkat dengan 1.800.000 
atau 5.396. sehingga djumlah se- 
luruhnja  mendjadi 34.075.000 

   
Berkenaan dengan Kungres Budha jang diadakan di kota Rangoon baru- ' 
baru ini maka murid-murid sekolah guru disana telah mempertundjukkan 

fari-tarian tradisioneel sebagai kelihatan dalam gambar ini. 

Seperti diketahui negara2 Ko- 
lombo jaitu India, Burma, Ceylon. 
Pakistan dan INDONESIA akan 
berkonperensi di Bogor pada tgl. 
”3 Desember jad:, untuk memper- 
siapkan Konperensi Afro-Asia ic 
akan diadakan di Bandung, U NU 
kini beru sadja kembali dari 
mengadakan kundjungan ke Tiong 
kok selama 3 minggu atas unda- 
ngan pemerintah RRT (Antara).   

: sebanjak 7.788.000 | 
Rumah-tangga jang lengkap, iaitu 15 

2, ..ngenai keadaannja. 

" BEKAS Naa ALBANIA 

Bekas radja Albania, Zog, di- 
katarkan Sabtu malam Aa iakan 
dariah sedang menderita “sakit 
pnemonia (radang paru2). Dok- 
ter2 jang dipanggil belum berse- 
da memberikan keterangan? me- 

£- aa    

  

Iga Tiongkok Kuomintang, 

    
: Persatuan 

4 

  

iPartai? Pemerentah (PB 
jak Rakjat Umumnja Utk So-| | 

berapa Resolusi Kongres PNI 

S'dang kongres PNI semalam telah mengambil beberapa resolusi, 
lu resolusi mengenai politik luar negeri 
idjojo), resolusi tentang pembubaran 1 

penghapusan perdjandjian2 finec, resolusi tentang keamanan 
(preadvis Mr. Ali Sastroam'djojo), 

3.” (dan resolusi mengenai pemerintahan otonomi, 

(preadvis Mr. Ali Sastro- 
Uni Indonesia—Belanda 

pernjataan mengenai kabinet 
Rd 1 

landa: b. Memberi kuasa kepada 

tindakan jang maksudnja supaja se- 

Indonesia-Belanda, c. Memberi kua- 
sa “kepada pimpinan partai untuk 
mengambil tindakan2 jang maksud- 
nja untuk menghapuskan/mengganti 
perdjandjian finec dengan Belanda 
jang merugikan negara dan rakjat 
Indonesia dan, d. Mengadjak rakjat 
Indonesia, terutama rakjat  mar- 
haenis untuk menjokong terjaksana- 
nja keputusan? tsb. 

manan. 
Kongres memutuskan utk me- 

njetudjui tindakan2 tegas dari ka- 
binet Ali-Arifin terhadap anasir2 
pengatjau dan gerombolan musuh 
segara baik jang kelihatan mau- 
pun jang dibawah tanah dan meng 
andjurkan supaja kebidjaksanaan 
kabinet Ali-Arifin ini tetap diterus 
kan. 

Pernjataan mengenai ka- 
binet. 

1. Kongres tetap mempertahan- 
Yan kabinet A'i-Arifin, setidak- 
tidaknja sampai terlaksananja pe- 
milihan umum dan, 2. Mengkon- 
solidasi dan mempererat persatuan 
antara partai2 pemerintah dan 
mengadj?k rakjet nada umumnja 
utk menjokong kabinet tsb. 

20 2 : 
Main Kartu 

Tidak Sesuai'Dgn Faham 
Kominis 

PENGADJARAN kommdnis- 
me menjatakan, bahwa main kar- 
tu itu merusak. Madjalah bulanan 
Komsomol ,,Pemuda. Komunis” 
menerangkan kepada pembatja- 
nja, bahwa main kariu itu tidak 
tjotjok dengan tjara hidup Sovjet 
dan bertentangan dengan azas2 
kesuslaan komunis”, 

Dikatakan lagi oleh madjalah itu: 
Main kartu itu bukanlah perbuatan 
iseng jang tidak  membahajakan. 

| Main kartu adalah salah satu per- 
buatarti....3 kaum kapitalis, jg. 
merintangi proses pemberian didi- 
kan kepada rakjat dan pemuda So- 
vjet menurut djiwa kesusilaan So- 
vjet, dan merintangi perdjuangan 
membentuk manusia baru dan me- 
nudju ke Kehidupan Sehat”. (AF). 

KONPERENSI PEMUDA ASIA 
DI BAOUIO CITY. - 

Lima orang mahasiswa Djepang 
pada hari Sabtu telah tiba di Ma- 

| nila untuk menghadliri konperensi 
emuda Asia, jang akan dibuka pa- 

  

a tanggal 26 Desember j.a.d. di 
Baguo City, Konperensi ini dise- 
Tenggarakan- atas usaha perhimpu- 
nan2 pemuda Filipina dan akan ber- 
achir pada tanggal 31 Desember jad. 
'Tang akan mengirimkan utusan ke 
konperensi tersebut diantaranja dju- 

Ceylon, 
Muang Thai dan beberapa negara 
Asia Jainnja. . 

Memperingati 
Ulang Tahuo 75 

Ala. Stalin 
UNTUK MEMPERINGATI ha 

|ri ulang tahunnja Josef V. Stalin 
jang ke-75 semua harian2 Sovjet 
memuat gambarrja 2Imarhum pe- 
mimpin Sovjet itu dihalaman jang 
pertama, Gambarnja itu memakai 
pakaian buruh, tidak pakaian 
marskal. Selandjutnja harian2 itu 

       

Naaan Tidak Bolehkan 
. Perbuatan Kekerasan 
Adakah Kemungkinan Kerdjasama Islam 
Dgn Komunisme? — Beberapa Kete- 

rangan Prof, Nainar 
“PROF. HUSSEIN NAINAR, 

Study” pada univers'tas Madras, 
seorang mahaguru untuk ,,Islam 
jang datang ke Indonesia atas 

usaha kementerian pendidikan India, telah tiba di Palembang pad, 

hari Sabtu jl. Hari Rebo ia akan meninggalkan Palembang sesudah 
memberikan tjeramah pada Selasa 
dajaan antara Indonesia dan India, atas 

— Association di Palembang. 

' Mendjawab pertanjaan2 dalam se 
buah konperensi' pers prof.  Nainar 
mengatakan, bahwa masuknja 
Islam ke. Indonesia tidak. be- 
.nar pada abad ke-13 seperti jang di- 
tulis oleh orang2 Barat. Tanggal 
pasti kedatangan ini kini masih da- 

— lam, penjelidikan prof. Nainar sen- 
diri. Ia mengatakan  selandjutnja, 
bahwa Islam adalah satu azama ig. 
tida berobah2, — djadi tidaklah be- 

SI Ni 

Hatoy 

  

toyama : 
“Baik RRT Maupun Tai- 

wan Harus Diakui 
— PERDANA: MENTERI 

kjaata 
'ar 

      

  

dalam suasana  ko-existensi dan | 

   

Die- || 
oyama. mengerang | 

1, bhw Dje-| 

malam tentang hubungan kebu- 
penjelenggaraan India 

nar kalau ada orang mengatakan, 
kini kita - mengalami  renaissance 
dari Islam. Bukan renaissance, kare- 
na bilamana disebut renaissance, ber 
arti tadinja tidak ada bangunan -dja 
di sekarang mendjadi baru. Tapi 
lebih' tepat kalau dikatakan, bahwa 
pengertian tentang Islam telah ma- 
kin mendalam dibanjak negara2 bu- 
kan Islam didunia 'ni. 

Menurut prof. Nainar, Islam 
| tidak memperkenankan perbuatan 
perbuatan seperti kekerasan dil. 
ini dinjatakannja utk mendjawab 
pertarjaan. betapa pendapatnja 
tentang gerakan hendak meruntuh 

intahan revolusi dari 
di Mesir oleh gerakan 

I ul Muslimin”, Nainar me 
gatakan, bahwa tidak perlu di 

i diauh2, Di Indonesia  djuga 
Yang disebat |D.L” atau 

       

   
    
   
   

   

    

- kesifstan bersama dgn So- | «Darul Islam”: Orang jang me- 
Pena verti jang dilakn kannja | Dgort” tentang. adjaran2 Islam. ti- 
engan Amerika Si , Selandjut | dak dapat" berbuat sedemikian, 

nja sekali lagi ditegaskannja, bah 
wa menurut pendapatnja, Djepang 
harus mengakui baik  Tionrkok 
Kuomintans maupun Republik 
Rakjat Tiongkok tok 1 pemerin 
tah2 iang berdiri sendiri, Hatoya- 
ma dim pada itu tidak menjebut- 
kan sesuatu batas waktu untuk 
meresmikan pengakuannja terha- 
dap RRT itu (Antara), 

   

at2u diperalat oleh nesara atau 
Golongan2 laim ukt perbuatan2 ke 
kerasan dil.“ 

Mengenai pertanjaan apakrh 
ada kemungkinan kerdjasama  Is- 
Jane dan komunis. Nainar tidak 
hendak memberikan  djawahban. 

      Metfurut Nainar Islam adalah adia 
ran lain dari komunis, djadi tidak 
dapat diperbandingkan, 

    

menulis bahwa almarhum “ Stalin 
adalah kawan seperdjoangan jang 
besar dan pertama dari almarhum : 
Lenin serta mendiang Stalin itu 
ada'ah jang melandjutkan peker- 
djzan2 mendiang Lenin. 
Diantara kawan? Lenin “disebut 

oleh pers URSS itu S orang dari pe 
merintah jang sekarang ini, jaitu: V. 
Molotov, K. Voroshilov, L. Kagano 

vich, A. Mikoyan dan N. Khrush 
'chev. Mingguan ,,Nowaja . Wremja” 
menjebut Stalian bersama2 dengan 
Marx, Engels dan Lenin sebagai sa 
lah seorang dari ,.4 Besar” dari ge 
'rakan r”volusioner dan djurufikiraja 
| Pertzi Komunis sedangkan minggu 

..Ogonjok” menulis, bahwa Stalin pa 
'tut menerima tjinta dan terimakasih 
nja semua pekerd,a diseluruh dunia. 

: (Antara) 

NOTA PENJESALAN SOVJET 
)DKEPADA FINLANDIA, 

Sovjet Uni pada hari Minggu te- 
(lah kirim nota kepada Finlandia jg. 
berisi penjesalan, bahwa Finlandia 
tidak mengirimkan delegasi ke kon- 

: perensi Moskow baru2 ini. Dalam 
ypada itu nota tersebut ' menjatakan: 
harapan pemerintah Sovjet Uni, 
bahwa Finlandia akan menjokong 
usaha2 jang ditudjukan untuk me- 
negakkan perdamaian dunia. Nota 
tersebut disiarkan oleh Radio Mos- 
kow dam siarannja pada “hari 
Minggu. (Antara). f 

  

  

Orang Djepang 
Gemar Merokok 

MENURUT pengumuman 
”Monopoly Corporation”, orang- 
orang Djepang telah mengisap 
50.790.000.000 sigaret selama ti- 
pa bulan pertama dar' tahun fis- 

al jang berachir tg. 30 Septem- 
ber jl. e 

'Dari pengisapan sigaret ini pe- 
merintah djepang mendapat peng 
has lan sedjumlah 104.316  djuta 
yen. Pendjualan sigaret  bertam 
bah 3.300 djuta batang, atau 77460 

“lebih dari pendjualan ditahun fis 
kal 1953. Penghasilan naik de- 
ngan 340 djuta yen, artnja ber- 
tambah 0,356. Para pengisap ba 
njak meminum sigaret kwalitet 

.rendahan, (A.F.) 

“ 

  

ererat Dani, 

pimpinan partai untuk mengambil : 

gera mengesahkan pembubaran Uni | 

Resolusi mengenai kea-| 

Bila Kominis Menjerang 

  
| Hari Sabtu tgl. 18 Des. 1954, djam 
19.30, Duta Pakistan Chandhary 

Khaliguggeman telah. tiba di lapa- 

ngan terbang Kemajoran Djakarta, 

jang disambut oleh Mr. Utojo. Tani 

pak pada gambar. sebelah kiri ada- 

"lah Duta Pakistan dan sebelah. xa- 

nan Mr. Utojo sedang berdjalan. 

Armada A.S Ke 7 
Akan Bertindak 

|Flourens mengatakan, 
  I mutlak manusia adalah lima ganda: 

28! tahun, djadi 100 tahun. Perhitu 

bagi mammalia, misalnja seekor un 
'ta jang dapat hidup 5 kali masa per 

mendjadi 40 tahun, seekor kuda 5 
|kali 5 tahun, mendjadi 25 tahun. Tja 
Ira demikian tidak berlaku bagi bi- 

Har us Banjak | Makan Yoghurt ? 

  

  

Tinggi — Berat Badan : 

| (Oleh: Dr. Ouw Eng Tiang) 

'buh terus sampai usia 20 tahun, 

Kini tepat, karena djusteru pa- usia 80 tahun 0,170 sedang dita- 
da usia 20 tahur garis epiphyser su hun 1800 8,270. f , : 
dah bertulang, sehingga tulang “ itu| Menurut penjelidikan Dublin, dits 
tidak dapat tumbuh Jagi, selesai paf hun 1850 manusia jang berusia 68 
da tumbuhan gigi2 tetap. Kini tahun keatas 26K, sedang ditahun 

bahwa usiaf 1950. 6,396. Jang berusia dari 45 
| sampai 64 tahun ditahun 1850 ada 
9,840 sedang ditahtn 1940 20,249. 

Di Djerman terdapat penetapan 
sebagai berikut : 

Ditahun 1910 jar» berusia 70 ta 
hun keatas 2,796, ditahun 1925 ada 

8 tahun 3,199. 
| Angka-angka  ta'i- menegaskan, 

bahwa usid manusi: meningkat se- 
pandjang sedjarahnji. 

  

nja masa pertumbuhan, ialah 5 kari 

ngan int dapat dipergunakan djuga 

'tumhuhamnja, jaitu S kali 

a Landjut 
' — Marus Lapar?— Buluh2 

Darah Daa'Gigi Perlu Diperhatikan Utk Mentjapai Usia 
Melebihi? 10? Kilogram Dari Pada 

Semestinja Sesudah Berumur 45)Thi 
. Umur Dengan 25”, 

: BERAPA LAMAKAH SEORANG manusia dapat hidup? Berapa tahunkah 
S | Usia mutlak dapat disamakan dengan usia hajati-atau physiologiek, ialah masa hidup jang dikur- 
| Iniakan oleh Jang Maha Kuasa, Pandjangnja usia mutlak bergantung kepada proses hajati 
' Iberlangsung pada manusia, Selama masih terdapat. gaja hidup, atau ,,v's -vitalis”, selama itulah da- 
| Ipat manusia hidup terus. Untuk menetapkan masa hidup, Aristoteles pernah menghubungkan usia 
| |dengan masa pertumbuhan. Bacon, Buffon dan Flourens 

| machluk ditetapkan oleh masa pertumbuhannja. Menurut jang tersebut belakangan ini manusia tum 

'Inatang melata (reptilia) dan burung 
(burung. 

3 Negara Indo China : 
Djaminan Dulles 

HARIAN LONDON 

nen bahwa menteri luar negeri 
A. S. John Foster Dulles telah 
memberi djaminan kepada PM 
Perantjis Pierre Mendes-France 
bhw AS akan mengadakan tin- 
dakan pembalasan djika pihak ko- 
munis mengadakan gerakan mili- 

Mail” mewartakan pada hari Se- | 

| Dapatkah manusia h'dup sera- 
tus tahun? Biasanja manusia me- 

.,Daily |ninggal lebih muda. Usia jang ter 
1 tjapai k'ni adalah usia chronolo- 

|giek. Sedjarah memberikan kenja 
Nan, bahwa usia chronologiex 

manusia terus meningkat. Penje- 
lidkan Kemmerich di Munchen 
membuktikan bahwa usia radja- 
radia dan kaum bangsawan ber- 
tambah sedjak abad ke-9 sampai   ter terhadap Vietnam Selatan, 

Laos atau Kambodja. 
Harian ini memperoreh berita tsb. 

darj korespondenn,a isiimewa, Wal 

tef Farr jang ada di: Paris dalam 
minggu jl. bertalian dengan sidang 
Dewan Menterj 

Farr, Dulles 
bahwa tindakan pembalasan itu akan 

laut dari Armada ke-7 A.S. jang di 
perlengkapi dengan sendjata atom 
taktis. Farr menambahkan,” bahwa 

-endjata atom 

kup: Ia djuga mengatakan, bahwa tin 
-dakan pembatasan tadi tidak akan 
terbatas dalam daerah jang diserang 

langsung oleh pibak komunis. 
(Antara) z 

Ma ea Fontagnes 
Ab ebaskan 

Kerdjasama Dengan 
Kaum Nazi 

MAGDA FONTANGES, bekas 
guru almarhum Benito Mussolini 
jang berbangsa Prantjis tlh dihu- 
kum kerdja paksa selama 15 th. 
karena ia telah mengadakan ker- 
djasama dim th. 1940 dgn kaum 
Nazi. Hari Senen dia dibebaskan 
dari pendjara. Segera ia pergi ke 

hasiakan”. Magda Fontanges se- 
benarnja bernama Made'aine Cor- 
raboeuf dan sebelumnja pergi me 
nudju tempat jang ,.dirahasiakan” 
itu maka ia mengatakan, djika ada 
seorang jang berusaha mempendja 
rakanrja lagi maka ia akan mem- 
berikan .,keterangan2 jang Juar- 
biasa pentingnja” mengenai ,,hal2 
jang sebenarnja” dari berbagai2 
kedjahatan. 5 

Selandjutnja ia menjatakan, banwa 

ia akan I:kas menerbitkan salah sa 
tu dari 2 buzh buku jang dikaranzg 
nia dalem pendjara, sebuah ialah t.2 

ritera detektif dan jang lainia ialah 
peladjaran tentang moral. Magda se 
benarn'a adalah puterinia pelukis Pe 

rantjis Jean Corrabosuf dan Magda 
itu mulai ,terkenal” dalam tahun 
1937 ketika ia melepaskan tembakan 
kepada Dutabssar Perantjis untuk Ita 
lia Count de Chambrun di Italia. S2 
babnia ialah b:hwa Dutabesar' tsb: 
dapat nanti mengatakan sesuatu ke 
pada Mussolini “untuk menghilang 
kan keperf ajaannia Mussolini terha 
dap kepada Magda, 
Magda Ie2hir di: Perantjis dalam ta 

hun 1909, kemudian mendjadi warta 
wan dan setelah hidup di Italia ds 
ngan Mussolini, maka ia pulang kem 
bali ks Prantjis dan melakukan ker 
djasama dengan pasukan2 penduduk 
an Djerman dengan. memakai nana 
“Helene”, jau dalam tahun 1940. 
Setelah Prant'is Cibebaskan ia ditang 

kan ke pengadilan militer di" . Bor 
ideaux dalam tahun 1947. Putusan pe 
ngadilan ini'ialah bahwa dia dihu 

Putusan hukuman pengadilan tsb. 
mengandung sebuah ketentuan, jak 
ni bahwa dia tidak dapat hidup di 
Perantjis selama 20 tahun. Akan te 

tapi dalam tahun 1952 dia dengan 
masa pertiobaan dibebaskan dan ke 

(mudian ditangkap kembali, karena 
melanggar ketentuan masa pertjoba 
an tsb. (Antara) 1 

LAKSMI AKAN SERAHKAN 
SURAT2 KEPERTJAJAANNJA 

'SELASA INI. 
Njonja Vijaya Laksmi Pandit, 

komisaris tinggi India jang baru 
untuk Inggeris, pada hari Minggu 
tiba di London untuk memangku 
djabatannja jang baru. Menurut 
renfjana, Laksmi akan menjam-   paikan surat2 kepertjajaannja ke- 
rada Ratu Elizabeth pada hari 
Selasa ini. 

PERKARA PENGCHIANATAN | 
.DI RUMANIA. 

Kantor berita Rumania menga 
barkan dalam siarannja pada hari 
Saptu, bahwa seorang Rumiania 
bernama K. Bodea telah ditembak 
mati berdasarkan keputusan pe- 
ngadilan m'liter Bukarest, jang 
mempersalahkannja telah mendja- 
lankan pengchianatan berat. Tiga 
orang terdakwa — lainnja, “Yaitu 
Curnelia Mihailkoce. Irian Mute- 
sanu dan John Matei, mendapat 
hukuman kerdja-berat (Antara), 

     

    

    

11800 ada 3970. : 
11300 dan 1450 jang mentjapai 

NATO. Monurutf 
telah mendjandjikan, Bagaimana Dgn 

dilakukan oleh kesatuan? udara danj: 

tidak dipergunakan 
djika- bom biasa: tern/ata sudah t'u: 

Bekas Guru Mussolini: 
Dihukum 15 Thi Karena 

suatu tempat jars o'ehnja ,,dira- 

kap dalam tahun 1946 dan dihadapt 

kum kerdja paksa selama 25 tahum.. 

abad ke-20. Diterangkannja, bah 
wa dalam masa antara tahun 800 
dan 1300 manusia jang mentjapai 
us'a 60 tahun ada 1176, ditahun 

Antara tahun 

  

- 

Mindzenty ? 
DESAS-DESUS jang mengata- 

kan kardinal Joseph  Mindzenty 
dari Hongaria telah dibebaskan 
dari pendiara, hari Sevin tetap ter 
siar di Wina. Tetapi hingga kini 
tiada pembenaran dari pembesar2 

| Fongeria. Seperti diketahui, kar- 
dinal itu dlm bulan ruari 1949 
th didjatuhkan hukuman pendja- 

- ra seumur hidup atzs tuduhan me- 
lakukan pergchianstan oleh pe- 
ngadilan di Budapest. 

: 

  

“kan Penanam 

PENULIS DAN BANKIR 
Senin menjatakan di Singapura, 

pemerintah Indonesia, 

Bantuan tadi berupa menjusun se 
huah. ichtisar statistik pendahuluan, 
guha menemukan tjara bagaimana 
memetjahkan masalah pengangguran 
di India dalam masa waktu 10 40 
hun. en " 

« Mengenai Indonesia, ahli keuang 
jan Norwegia itu berkata, bahwa ne 
Fara ini sangat “menderita kekurang 
an. kapital. Ia menjatakan, 
nja diichtiirkan djalan untuk mem 
pertemukan pemerintah2 dari negara 
negara jang terbelakang seperti Inda 
nesia dan penanam2 modal asing se- 
perti Inggeris dan AS, untuk merun 
dingkan -siarat2 persetudjuan. ' Dika 
takan, bahwa Norwegia tidak akan 
mentjapai kedudukan dilapangan per 
ekonomian jang dapat dikatakan s” 
hat seperti sekarang, kalau tidak di 
bantu dergan kapit1l asing. 

BERITA jang . sajang untuk di- 
buang begitu sadja, kali ini dari da 
lam negeri hanja ada sebuah, Yaitu 
Jitangkapr,a seoreng bekas Major 
TNI bernama P. Arya jang se'ang 

bersama 2 orang kawannja, Dari pa 
danja diketemukan peta2 Kuala Ka 
buas dan "tempat2 jang penting di- 
ana”, Ta terkenel mamdnja semasa 
zeriha ci Kalimantan, — Kini mu 
lai berita dari Juar negeri. Parlemen 
Malta mulai hari Sabtu jl. telah di 

subarkan, dan pemilihan2 akan di- 
idakan pada permulaan — Djanuari, 
Sebabnja karena. PM Dr. B. Olivier   
  

'tahun. Alasan-alasannja 
|anggap usia landjut mulai pada 56 

rang. Dante mengemukakan. bahwa   

hendak. 

LEENMPANTAATENAEAN     

memanijing ikan di Kuala Kapus 

|gai sikap 

menderita kekalahan 1 suara dalam | 

Berkat kem adjuan pengeta 
huan.. 

Hal ini tidak mengherankan ber 
kat kemadjuan pesat dilapangan 
o2Ibagai imu, telutima ilmu ke 
Sokteren dan Umi kemasjarakat 
- Perawatan dan pengobatan ra 
sionih sikap dan u-aha masjarakat 
terhadap orang-orang tua memung 
kinkan manusia mendekati " usia 
mutlaknja. “Ini terdjadi bukan sa 
dja di Amerika Serikat, dan Djer 
man,. melainkan ditanah Inggeris 
Perantjis, Belanda dan Belgia pun 
masjarakat menghadapi masalah 
Isia landjut, karena - orang-orang 
tua sedang berlipat--ganda. 

Kapan kelandjutan usia 
itu pjata. 

Biasanja usia 70 atau 80 tahun di 
anggap sebagai usia landjut. Pada 

| masa manakah kelandjutan usia su 
dah njata? Penetapen masa ini tidek 
lah mudah: dunia "kedokteran tidak 
dapat memberikan kepastian, kare 
na banjakrja faktor jang penting. 
Dizaman purba Hippocrates meng 

tidak te- 

usia landjut 

Lacassagne mengatakan, bahwa usia 

60 sampai 70 tahun adaiah musim 
seminja usia landjut: usia 70 tahun 
sampai 75 tahun adalah usia lJan- 

75 djut jang gagah perkasa, usia    
Waktu diadakan perdebatan didalam «sidang umum Perserikatan Bangsa- 
Bangsa: kelihatan disebelah kiri Dr. Abu Hanifah dan Otto Rodonuwu 
dari delegasi Indonesia. Sebelah kanan adalah Sir Percy Spencer dari 

1 delegasi Australia. 

  

Stefenson : Iadonesia Sa- 
ngat Kekurangan Kapital 
Hendaknja Diichtiarkan Djalan Utk Menemu- 

Kapitaal Dengan Negara2 
Terbelakang 

Norwegia Roffle Stefenson hari 
bahwa nerara2 terkebelakang di 

Asia Tenggara perlu mendapat bantuan kapital asing guna mem- 
perbaiki taraf penghidupan mereka, Stevenson jang telah tinggal di 
Indonesia selama beberapa hari kini sedang dalam perdjalanan me- 
nodju 'Calcutta, untuk menggabungkan d'rj kepada ahli2 bangsa 
Amerika, Rusia, Djepang dan Norwegia lainnja, dalam membantu 

Sedjenis bantuan ini bisa ter- 
djadi utk Indonesia dan negara2 
terbelakang lainnja di Asia Teng- 
gara, kata Stefenson. Indonesia 
dgn buminja jang mengandung 
potensi2 kaja. . danat memperluas 
program pertaniannja, menaikkan 
produksi setiap kepala dgn djalan 
menggunakan lebih banjak mesin 
mesin, tenaga2 mechanis, ilmu 
pengetahuan dzn tjara bekerdja. 

Tak ada negera, baik kaja atau 
pun smiskin, — demikian Stefenson 
tidak memetik keuntungan? besar 
dari masuknja kapital asing. 

Achirnja ia mengandjurkan. su 
paja Indonesia dan negara2 terke 
belakang lainnja di Asia Tengga- 
ra suka menerima kapital asing 
utk. "memperbaiki keadaan mere 
ka dilapang perekonontan (U.P.j 

pemungutan suara mengenai mosi 
kemertiaiaan. — Pemerintah Djepang 
akan memberi kelonggara, peribe- 
rizn visa2 bagi perkund,ungan2 deri 
dan kenegera2 Soviet Uni den RRT. 
Undang2 paspor akan ditindjau kem 

bali. — Ichiro Haroyama PM Dis 
! pang memandang perlu untuk mencr 
malisasi hubungan dagang dan di- 
plomaik dengan Soviet Uni dan 

RRT. , Hubungan persahabatan ce- 
ngah Amerika akan dipelihara ssba 

pokok pemerintah baru 
Diepang. — Menurut siaran dari 
Kantor Berita "Hsinhwa”, — rakjat 
Tiongkok 

dengan antjaman2 

  

mulai pada 45 tahun | 
dan berachir pada “umur 70 tahun. | 

Bisa Mengurangi 

usia mutlaknja? 

jang 

menge mukakan lagi, bahwa usia sesuatu 

sampai 80 tahun usia 'landjut sedja 

ti dan usia 80 sampai 90 tahun ada- 

lah usia tua jang sebenarnja. Ascheff 

beranggapan bahwa involusi mulai 
pada usia 45 tahun. Usia 45 sampai 

65 tahun dinamakan usia masak dan 
65 sampai 85 tahun usia landjut. Ti 

dak satulah jang sama. 
Lapar supaja bisa tua? 

Pada umumnja dapat | dikata- 
kan, bahwa kelandjutan usia mu- 
lai pada saat proses regenerasi ti- 
dak berimbang lagi dengan pro- 
ses. keruntuhan, “Selama tubuh 
manusia mash dapat mengem- 
beleng seluruh tenaganja, selama 
proses kemusnahan dapat dinetra- 
lisasikan kelandjutan usia masih 
dapat ditjapai. 

Cornaro (jang hidup dari ta- 
hun 1467 sampai 1566) .menga- 
takan bahwa djalan  satu-satunja 
untuk mentjapai usia landjut ia- 
lah menderita lapar. Dunia mo- 
dern  mentertawakan anggapan 
Cornaro, karena djusteru kelapar- 
anlah jang membinasakan manu- 
sia. 

«Kemadjuan” Yoghurt. 
Metchnikoff (1845-1916). mengang 

gap pentjernaan diusus' besar “sa- 
ngat berbahaja bagi djiwa manusia, 
karena disanalah dihasilkan ratjun- 

ratjun. Ia mengandjurkan pemakai- 
an yoghurt, jang mengandung lacto 

bacillus  bulgaricus, kuman jang 

akan mengubah flora usus besar, 
sehingga ratjun-ratjun tidak dihasil 

kanYiagi. Karena itu yoghurt disam 
but dengan kegembiraan besar oleh 
seluruh Eropa. Kemudian  ternjata 

yoghurt bukay obat mutlak untuk 
mentjapai usia landjut. Metchnikoff 

sendiri senantiasa menderita pelba 
gai penjakit, walaupun dapat hidup 

sampai 71 tahun lamanja. 
Steinach (1861-1944) mengira bah 

wa pembedahannja jang terkenal da 

pat melandjutkan masa muda un- 
tuk serama-lamanja. Waktu  mem- 
buktikan, bahwa ini hanja merupa 
kan impian belaka. 

Hmu makrobiotik bertudjuan bu 
kanlah sekadar buat  memandjang- 
kan usia manusia. Jang diusahakan- 
nja ialah agar manusia mentjapai 
usia landjut tanpa kesukaran, tanpa 
perasaan sedih, maka ilmu penja- 
kit usia landjut, geniatriek, mendja- 

di pokoknja. 

Asia dan buluh2 darah. 
Pengertian luas tentang pelbagai 

gangguan chusus pada usia landjut 

memungkinkan pemberantasannja, 
misalnja penjakit peredaran darah 
Betapa pentingnja bagi manusia 
djantung serta pembuluh-pembuluh 
darahnja. Alat-alat penting ini ha- 
rus dipelihara dengan baik agar 
funksinja sampai saat terachir  tjd- 
kup sempurna. 
Dapatkah alat-alat tubuh manu- 

sia melaksanakan tugasnja, ialah 

memperbaiki kerusakan jang dideri 
ta sepandjang masa hidup, bila pere 
tarap darah tidak sempurna? Perim 
bangan antara faktor-faktor positif 
dan faktor negatif tidak akar tertia 
pai. Benarlah utjapan Cazalis: usia 
manusia ditetapkan oleh pembuluh- 

pembuluh darahnja”. Maka bila per 
sediaan gaja sudah berkurang,  dja 
nganlah djantung dipatjukan lagi se 
hebat-hebatnja sambil mengedjar pia 
la “dipantjalomba............. 

Ingatlah, bahwa djantung be- 
kerdja tiap djam 4.000 kal', tiap 
hari 96.000 kali. Kalau alat jang 
maha penting ini sudah bekerdja 
berpuluh-puluh tahu  lamanja, 
maka terasalah beban kelebihan, 
Ingatlah pula akan Seneca jang 
berseru: ,,Djiwa jang diberikan 
kepada manusia tidak pendek, ta 
vi manusialah jang memendek- 
kannja”. 

Gigi dan usia landjut. 
Soal makanan tidak kurang pen 

tingnja. Pentjernaan dimulai dari 
mulut dengan gigi, serta zat enzym 
nja. Memelihara gigi dengan baik 
agar penjakit gigi dan paradentaal 
dapat dihindarkan: Bila gigi. ter 
paksa ditjabut berikanlah gantinja, 
agar akibat dari eruptio cosiinua 
dapat dilambatkan. Pemakaian gi 
gi palsu tidak mendjadi soal jagi 
bagi orang jang ompong- Bila om 
pong terus, hanja makanan lem 
heklah jang diterima misalnja bu 
bur dan susu, makanan penuh se 
rat, sebagai sajur ditolak. Lambat- 
laun terdjadilah kekurangan da- 
rah, sesuatu ..Yan@mic paf man- 
gue de fer” (kekurangan darah 
karena kurang besi karena chioro 
ohyi ditolak, tang mengandung ba 
njak zet-zat besi. 

Djika dilalaikan timbullah gang 
guan-gangguan lebih hebat lagi, 
misalnja  penjakit. Plummer-Vin- 
son. Pada saat ini terdapat per- 
adangan dan atrophia selaput Jon-   der. mulut. sehingga sisi pa'su ti- 

| membebaskan 11 orang mata2 Ame 
"tika jang kini dipendjatakan «i RRT. 
— Badan. penasehat tidak . resmi 

jang teriinggi dj Filipina teh isnie 
tudjui pengakuan diplom dik trha 
dep Laos dan Kambodja, dan pergi 

riman misi2 “goodwillt serta psrda- 
gangan ke Vietnam Selatan. Kepu- 
tusan ini akan dilakssnakan ti'ak Ia 
ma lagi. 

ke Swiss. Mereka akan tinggal disa- 

  

BARU-BARU INI dikabarkan 
dari Wellington, Selandia Baru, 
(New Zealand) bahwa dua wanita 
Djerman telah datang disana, se- 
bagai tambahan bagi wanita dari 
berbagai negeri jang berbondon :- 
bondong datang disana utk me'- 
tjukupkan kebutuhan kaum lali 
laki disana, $ 

Pernah dikabarkan belum lama 
berselagg, bahwa 40.000 Jaki-l: ki 
Selandia Baru tidak dapat berist:i, 
karena negerinja kekurangan we: 
ta, Sedjak telah beribu-ribu wani 'a 
datang disana, kini tinggal 15.000 
lagi laki2 jang budjangan. 

Pihak jang berwadjib menera-z 
kan, bahwa sekarang perempu'n 
muda jang datang di Wek:ington 
utk menfjari suami, djangan meng 
harap akan ada laki2 jang teleh 
menungguinja dipelabuhan (Anta- 
ra), 

t 

SEORANG perempuan tua jar 
diam di Mokpalin dekat Peru 
(Birma), telah membunuh di, 
dan meninggalkan sehelai surat 
jang .berisi doa, moga2 dia dj - 
ngan bertemu dgn : orang Karc3 
didehirata Aha. 

Perempuan tua itu marah, k- 
rena sewaktu gerombolan peng - 
fjau Karen menjerbu ke Mokp' - 
lin bulan Oktobeg jang lalu, me: : 
ka telah merampok wangnja «.- 
banjak 500 kyat (kira2 20 karung 

| mendjadi seekor 

  beras) jang ditjelengkannja untuk : 
pembeli sebuah hadiah bagi bik- Y 
su-biksu agama Budha. 

Sangat ketjewa karena semua 3 
simpanahnja habis, ' perempuan "Ng 
fua itu lalu membunuh dirinja. 1 

25 1g 

SUATU KEANEHAN alam tin 21 
terdjadi pula dikalangan ternak di : 
desa Kota-Kulon, Bondowoso. Se- 
ekor ajam betina tidak disangka 
telah berobah kelamin'a 

ajam djantan. 
Bentuk badan ajam itu masih ms- 
njerupai ajam betina. Perobahan 
kelaminnja ke'ihatan pada bulu 
diekornja jg mendjadi pandjang, 
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—« Bekas presiden Guate- | kan dalam setiap pz - 

mala, J Anbenz bari Dium'at bersa ' pa. Perombakan persendjataan pzkt 

ma isteri dan anaknja, telah terbang | 
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sedang djenggernja mendjadi lebih 
hesar dan dikakinja tumbuh dja- 
lu2, walaupun masih ketjil2. Se- 
sudah berobah kelamin mendjadi 

2jam djantan, ajam itu kini serisg 3 
mengedjar2 ajam betina lainnja 1 
dan ber-kokok2. 

Menurut keterangan jang em- : 
punja, Pak Umi, ajam itu semasa 
masih be'um berobah kelaminnja 
biasa bertelur besar2sdan tidak 
Gjarang terdjadi telur jang kem- : 
bar. Lama-kelamaan telur2nja se 
makin ketjil sampai seperti telur 
burung merpati dan achirnja agak 
pandjang dan ketjil seperti telur 
katak, Semendjak telurnja mer- 
djadi ketjil, ajam itu tidak mau 
mengeram lagi. Sedang sifatnja Ia- 
lu berohah: suka  mexgedjar2 : 
ajam betina. 1 

LordReading 
Inggeris Tidak" Mempu- 
njai Kewadjiban Membe- 

la Taiwan Ketjuali..... 
MARGUIS of READING. Mer 

teri Negara pada Kementeriar 
Luar negeri Inggris. hari Sener 
merjatakan kepada Madjelis Ting 
gi bhw ,,Inggris tidak mempunjai 1 
kewadjiban untuk membela Tai- 
wan selain dari pada karena ke- 
anggotaannja dari PBB”. Men- 
teri Negara tersebut jang membe- 
rikan djawaban2 atas pertanjaan2 
mengenai status  internasionalnja 
Taiwan itu merjatakan sebelumnja 
bahwa pemerintah Djepang telah 
mentjabut kedaulatannja atas pu- 
lau tersebut akan tetapi tidak me- 
nganggap pulau tsb. tergolong ke- 
pada RRT (Antara). 

NEHRU TUDUH KAUM 
KOMUNIS INDIA. 4 

Lok 'Sabha (parlemen India) pada : 
hari Sabtu dengan kelebihan suara 
besar menolak suatu mosi dari pi- ' 
hak oposisi untuk melakukan  sen- 

sur terhadap ketua madjelis.  Mosi 
tersebut jang pertama kali dalam 
sediarah parlementer India dan jang 
dimaksud untuk menjatakan kesang- 
sian afas kenetralan ketua parlemen 
menjebabkan timbulnja perdebatan2 
sengit, dalam mana perdana mente- 

ri Nehru menuduh pihak komunis 
tidak pertjaja kepada ' demokrasi”. 
(Antara). 5 
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dak dapat diberikan lagi. 
Untuk mendjamin kesehatan se 

genap makanannja harus diatur: 
usia landjut memerJukan zat pu 
tih telur, vitamin lebih banjak, ter 
utama vitamin B seluruhnja dan 
vitamin C. Zat-zat karbohidrat, 
zat lemak sebaiknja dikurangi me 
ngingat keadaan kelendjar pentjer 
naan jang pada waktu ini sudah 
mulai beratrophi. 

Tjegahlah penjakit ge- 
5 muk. 

Sebaliknja “tjegahlah OBESI 
TAS, penjakit gemuk. Usia lan- 
djut dengan pertukaran  zatnja 
(metabolisme) jarg rendah tidak 
memerlukan sekian banjak kalori, 
sehingga mudah terdjadi obesitas. 
Beban jang kelebihan akan dipi 
kul oleh djantung jang telah men 
djadi tua pula- Pernah dikemuka 
kan oleh Newburgh bahwa berat 
badan melebihi 10 kilogram me 
mendekkan usia dengan 254, se 
dang kelebihan 25 kilogram berar 
ti pemendekan dengan 5046 pada 
usia 45 tahun klatas: 

li, tetapi tidak dikurangi dan akan 
dipetjah “mendjadi kesatuan2 ketil 
jang terdiri“dari Sa 6 ribu orang Ser 

dadu, — Tibalah sekarang “berita 

jang 'terachir dan jang tidak enak, 
jaitit bshwa tidak dapat disangsikan 
lagi daram fikiran d/enderai dan pa 
ra poliasi Eirepa bahwa sendjata2 
penghantjur massal akan diperguna- 

perangan di “uro      nadi 

Atlantik. di Europa dari sendjata? 
konvensiosil mendjadi sendjata2 

na selama 3 bulan untuk menindjan , aMom akan merupakos prosen jang 
keluarga. & Menginga. buhaja pena 

tidak dapat dintimidasi | kaisn sendjata atoom, maka tentara | dan akan selesai kira2 dalam tahun 
perang untuk Derimark akan dircorganisir kemba 1960, 

. - . - 

berdjalan salagkat uemi setingkat 

 



   
Dikemudikan “Oh | djuara-djuara Ra 

: Mengadakan Tana 1 lang dalam Perlombaan Prestati 
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Ik Mobil pi ap ZEPHYR” Maa 

n3 Kena Kamar makan 

  

— dan bar: La gaaggar, : berharga seperti : 

BELILAH INI HARI DJUGA. 

SATU LOT DUA HADIAH !!! 
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| Pusat Pendjualan Sweepstake, Djalan Pontjol No. 

g sudah Kana dari seluruh Diam. 

- 'Pemerang Umum Tn 

“MOBIL BORGWARD TN Aan 
Rp. 50.000,— BRA 

Casette Koltonn Ploot 

Isi Sen ke 
51 Semarang, dengan Gisertai uang meterai Rp. 1,50. 

  

   

  

   Rp. 67.0 

   
orang) 2349 

    

   

      

Harga per Sai Rp. 5— 
“ Saudara-saudara mulai sekarang sudah dapat membelinja pada: 

Pusat Pendjualan Sweepstake ,SISWA-BHAKTI“ 
Djalan Pontjol No. 151 — Semarang. 

Pada agen-agen setempat jang sudah terkenal 
Kantor surat kabar di Seluruh Indonesia : 

. Semarang, Djakarta, Bandung, Surabaja, Malang, Medan, Padang, Peliinbaba, 
s Seluruh Pelabuhan Kapal Terbang Garuda Indonesian: Airways di Indonesia 

F5 3 

R3 

| BERABOT RUMAH TANGGA 
| COMPLEET MODERN. 

TA “ah Perabot Kana Tamu 
Se “compleet modern 

Rp. 18.000,— Rp. 12.500,— | Re 10.0 
x OMEGA SEAMASTER Mesin Tulis saia «Bil kado : 

SELURUHNJ oya tandaard” 5 A Pe Rp. 9.0 Kn 
ta 9.000,— ” Rp p. ab 

Alat-ala? pemotret — Bab — mesintulis — djam tangan wanita dan laki — - speda 1 laki2 dan anak — — tramotoon pick up , — mg bakar Djokja d.b.LI. 

Pa 
ra 

Sa 

Bandjarmasin, Pontianak, Makasar, Menado. 

  

   

            

   

  

    

   
    

           

  
    

  

  

Es - 

F 

3 
Pi 
€.4 

. 3 

   
   Tanggung Beres 

Harga Lot Rp. 5.- Sehelai 

  

Perlombaan . 
Ikatan Motor Semarang 

SWEEPSTAKE 
Diselenggarakan oleh: 

»Siswa Bhakti“ Djawa Tengah 
. Djalan Pontjol No. 151, (Semarang) 

      
    

La 

      

      

     

   
    
    
   

   
    

    

  

    

     

          

     
    

      
    
    

       
   

       

    
      
    

    

     
   
   
   
   

   

   

    
    
   
   

     

     

    
   
     

id : PN da 

    

MERDEKA !!! 
Atas kurnia S.W.T. telah lahir 

10, putra jang ke 6 

. Mat Tas Noorkan 
Atas pertolongannja Bidan Nj. 

SPARADISE?" 
RECORD STORES ' 

Salam dan babak kami 4 Zi 

H. Moch Dekan |“ 

  

  

Hei Nama peserta: Merk Mobil Dari: 

... 

1. SIE HING KIONG: Fiat 1100 Solo 
Pe AR Te Own SES NTB Na  Diakarta 
3. J. E. M. MATHERON Fiat 500 Djakarta 
SL NAS Citrosen ' Djakarta 
5. OEY HIN TJAY “Dodge Tjirebon 
6. H. MEYERS : Piymouth Semarang 
75. Fi MOULLER Hillman Djakarta 

Ae PEG TERNATE AN Semarang 
9. YAP KING HOK Pontiac Semarang 

10. LIEM TIK SWIE Chevrolet Kediri 
11. TJAN LIONG HIEN Hillman Tjirebon 
ALATAS TN Ea PENA RA Oa Semarang 
13. OEI SAM HIEN Hillman Semarang 
PE Dipa BEA AE ee Djakarta 

“15. OEI TIANG HIE Piymouth Semarang - 
16. ROESDJANA SASRA- : “Si 

DIHARDJA S:mca Aronde :  Djokja 
EP TN PARE MEI en en Semarang 
18. COEN MONTEIRO : Zephyr Six Djakarta 
19. MATROEPI . Fiat 1100 Surabaia 
20. LOE KHE GWAN Pe MEN BR SA Semarang 

: 2 s1 KENA ARE MAN BAL NA AN Djakarta 
Da PEN ERA MERE OA Tae aan ai . Klaten £: 
23. TJHENG KIM GWAN “Ghewroici - Tjirebon: 
24. GAN LIOE BIE Hillman Semarang 
25. W..K. KUIPERS Chevrolet Semarang 
26. ACHMAD DARDIRI Zephyr Six Djokja 
27.” R2 TNOB Plymouth Semarang 
20. “AAA TING MIO 515 en on ib amat an vetara Pemalang 
29. SUASKAR ATMO- 

SUHARTO Hillman Solo 
4 30. . OEI BONG DJIEN Vanguard Djokja 

Ker: 31... DrsoA. BL” COGPS Fiat 1900 Djakarta 
32. KO KIAT HAUW Fiat 1100 Bandung 
SS REA RE TEN 0 SI BR Rembang 
Se SNN BNN E ERA bana Semarang 
S5 MERE BER WE WAN dn Semarang 
36. TAN SIEN GIAP Morris Oxford Semarang 
37. Dr. GO POK KIM Fiat 1100 Tjirebon 
en MAA SOBEDERENNB nina ena daan ka Remi 

& Ta Mi PAN Pe 

BARU TERIMA ,PIRINGAN 

PERSEDIAAN TERBATAS. 

'Dr. Moehiman, ibu serta (dan) 
aa dalam keadaan We wal- | 585 PONTJOL — SEMARANG. 
“afiat | st 

   

   

Dengan idjin Kementerian Sosial. 

Tea N “pe ta: Merk Mobil: is nomer: ama ye Mer obil: Dari: 

4 # 

139: “MIN: 7. CRAMER- Plymouth Bandung 
40. KAI. . RAASVELDT — Lincoln Cabriolet Surabaia 
41. THE SOELLIONG -. Henry Semarang 
42. R: S: "HARDJODISASTRO Morris Oxford Djokja f 
43: Or KING TJHWAN ik Hap sama Se aME Van Semarang 
44. Tan “Lancia ' Djakarta 
45. Na EM TJIAN TIIONG Lanchester Semarang 
465 Ng Pi KO KIAT HAUMW | Sn Bandung 
47. Du LIEM: KHOEN PENE Tep na Semarang 
48. S. Pr. MOELJO 
In ae KEREANTO Zephyr Six Solo 

49. J. ARGOEBI BN MA nata Semarang 
"50. TAN BIK HIEN Chevroiet Magelang 

S1. KWIK SIEM GWAN Studebaker Semarang 
San AG NG MADURA TAN jenaka nenen Djakarta. 
335: EN Sai Sena saia Semarang 
54. BAG OES MOEDAJADI Wii Jeep. Magelang 
55! FE. PPM-PANGGABEAN ...: Djakarta 
56. HAN TIIOE Semarang 
Sh In A. van der. HEYDEN Ana Djakarta : 
58. LIM. CHI FA 6 “Fiat 1100 Djakarta 
59. GAN KOEN S NG 5 Fiat, 1100 . Purbolinggo 
60. OEI TENG TJOE PO bana &.... Semarang 
61. OEI HONG HWAT Ford : Semarang 

' 62. TAN TIA IE: Fiat 1100 Semarang» 
63.. KIEM TJONG DIOE Fiat 1100 Semarang 
Ge REM AE ATU ng cl sape Aa Semarang 
65. KHO TIK HIANG Vausxhall Ve - Semarang 
GO NG ANRI Sah Sia Mina mp an Mae Semarang 

67. Dr, LIEM KHE SIANG Morris Oxford Semarang 
68. Dr. SOEWONDO : Chevrolet Semarang 
09. TANGGANG SE Ten nana alatas Semarang 
70: SIB KOK KIEN: -« Pontiac Semarang 
Tit PAKE 1ITA Yr Chevrolet Tjirebons " 
TR AL Tere SEE EN on ANGKET AA Ya Kakan Semarang 
732 Dr. WIEMEKE: ONG 5 BEA “Semarang 
74. POEDJONO SOETRISNC Henry J. Surabaia 
75. NJOO-KIAUW BOK: Chevrolet Surabaia   

'Haftar Peserta Lomba prestasi Mobil,.SISWA BHAKTI” 20Pebruari 1955 , 
'Barang-Barang Jang Djatuh Diluar Kota Semarang, Akan Dikirimkan Langsung Ketempat Saudara 

. 

   

  

   
     

BARU TERIMA MATJAM2: 

“'dengan siamat pada tg. 13 De- | HITAM” DARI . MATJAM2 1 'N NP 
bariber 1954 tai 2 dian, hari LAGU NATAL, POPULAIR L Oo N £ J E N G 
Senen Legi, Da kami jang ke | DAN KRONTJONG. " Krolangis jang terbaru dari merk : 

»JUNG HANS f 
2 jang tidak asing bagi para pemair 

Toko 
  

     Sekeluarga 
. Mataram 198—200   (Bantulah P.M.I. | PADANG”   

    

      

    

   

    
    

  

    

    
      

Semarang. 

, donk “Tntonenia 
| Bank Negara Indonesia 

| Ti onipbobalk N, V. 
“I.Nationale Handelsbank N. V. 
1 “Nederlandeche-Handel -Maatschap: 

pys. NV. 4 0g MMA Hana 

| tp, 'T. Bank M ellitara 
'Bank Timur N. V. 

| De Spaarbank Te Semarang 
| mengumumkan dengan ini bahwa selainnja pada hari : 

“ SAPTU, 25 DECEMBER 1954 (Hari Natal pertama) 
| “SAPTU, 1 JANUARI 1955 (Tahun Baru) 

| kantor2 mereka djuga akan ditutup untuk chalajak ramai 
. pada hari : 5 2 

DJUMAHAT, 31 DECEMBER 1954. « 

sana ka setan 

    

mung 

     
: Goldsmith & Watches Dealer 
 DJURNATAN 28 — SEMARANG, 

“ 

Bf | Silahkan datang utk memilih send'ri di: 21 

  

  

Ditjari untuk segera Peroljata 

Satu TYPISTE 
jang berpengalaman dan paham betul CORRESPONDEN- 

TIE dalam bahasa Indonesia serta sedikit ADMINISTRATIF, 

Harap sebutkan gadiih jang diminta dan pengalaman”-nja. 

Surat-surat lamaran harap dialamatkan pada: Harian ini' 

dengan No. 5/3706.     LI AIA AN AU SA UU EN — AR 

Type Perti. »SEMARANG” Idzin No. 2037/11/A/171. 
  - 

  -— j | Terdapat dalam kaleng dari 1- dane2. kp 3 

  

  

Gadjah. Setiap saat Njonja dapat menghi- 

- dangkan masakan lezat dengan Delfia. 

Karena minjak goreng ini tahan berpekan- 

  

DEk.53. 1- M0» B 

memikat udab 

Lumpia pOrene. 

  

Berkulit kering mudah dikunjak! 

    

gurih, kering karena Delfia yap 

  

pekan, hingga dapat diper- 

gunakan sewaktu-waktu. 

Djaminan rasa.asli semua .masakan, 

  

  

  

    

per botol Rp. 6,50 | HAARGROEIMIDDEL 
| (Obat menumbuhkan rambut ) 

Untuk Baby's Ne ea 1 RaR 
OBAT MEMBERSIHKAN GIGI 

HITAM (Karena Merokok) 2 Neta 0 
|. Ongkos kirim -- verpak Rp. 3,50 per botol 
! Lebih dari 1 botol Rp. 6,— 

Hanja dapat beli pada : 

“Drogistery .,TJIONG HIEN” 
. PLAMPITAN : 62 — SEMARANG 
  

  

    

  

—city CONCERN CINEMAS . 
INI MALAM PREMIERE : Film Terbesar jang indah h Ta Berwarna 

GRAND 
5-7. 9. (LT tah) 

ah edang Gaib 
dari Damascus" 

| mySTIc PAST 
Il comes ITS most . 

EXCITING TALE! Gin 

  

      

  

Abad Emas avon- 
tuur di hidupkan 

Melingkan suatu 
orang jang tahu ra- 
hasianja Gaman 
Gaib ini ! Siapa jg. 
memakai mendjadi 
Pa DJEKDJAJA! : 
Pertarungar hebat terdjadi ! Romance jang memikat dengan Banda 
'dari BAGDAD di zaman gilang-gemilang. “Tarian2 Wanita Djelita jang 

  

menggiurkan hati! Sebuah film penuh sensatie ! Menggemparkan ! 
/ Pesan tempat : Saban pagi dari djam 11.- — 12.- 

BESOK MALAM BERBARENG ,,LUX” 5.15-7.15-9.15 
EXTRA MATINEE: Mulai Besok pagi & Saban pagi ,L UX” dj. 10- “ 
EU Xx 5.00 7.00 9.00 INI MALAM 

PENGHABISAN (u. 17 tah.) 
nana 

WANITA TJANTIK DARI 
CLUB-LISBON” 

  

  Aa aan an pan aa cg Ban 

Kisah pertjintaan EDDIE. DARROW. jang 
menggemparkan ! Penuh sensatie ! 

INDRA 4.45 7.00 9.15 Tinggal Ini malam & Besok malam (17 tah) 

'ROGELIO DE LA ROSA — LILIA DIZON — 
ARMANDO GOYENA — dim.: 

»DARAH PAHLAWAN” 
(BLOOD OF HERO) Film terbesar penuh aksi — Pertarungan hebat ! 

ROYAL 5.007.009.00 INI MALAM PENGHABISAN (13 tah) 

Ne Ne Sebatang Kara" 
ARFANDI — M. JUSUF Selama masih bernjawa, selalu ada harapan ! 

  

  

  

    

     

    

REX INI HARI PREMIERE 5.007.009.00 (U-17 th) 

EXTRA: SABAN PAGI djam 10.00 & (Pesan tempat: 9.- — 12.) 5 

(0 WING-DINGIEST Mtsjog, « ni 

ae Sip ' 
SN /G £ 

NX | 

| ' 

X60RDON N . 

kl RAE N 

Ta KK xi K7 

GENE NELSON SW or mowneoere JACK E-LEONAPP 
29 

Si ang tak kenal Jane Powell! dan Gordon MacRae? 

nan dalam sebuah film gembira jg. tak ada bandingannja! 

  

   
      

    

      

PERTAMA: 
2m, 

Aa .$ ..ON THE PROWLI 
TRINIDAD”" 

in ap Ki NMR 
»$ 4 L O M E CorumBia « 1 

DAN SEKARANG Pen A 

ewococowoceruterarun
aan RITA 

Tak patut seorang 

seperti dia dapat HAYWORTH 

sebutan. . “gp... JOSE 

wanita” 112 

Rita Hayworth de- FERRER 

ngan peranan jang oa. TECHNICOLOR 

sungguh2 menarik! 
- Tek etarr TAN ma 

IA BECKWORIH CORPORATION PICTURE ktpo RAY 
    sak £ 

  

eos tempat : Saban pagi djam 9.- — 12.-) “Untuk 17 tahun keatas ! 

  

WENDELL COREY — EVELYN KEYES. 2 
ELLS HALF..ACRE" Ki 

T Ini malam penghabisan : 

5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

— 5 —— Lihat bagaimana seorang laki2 jang kesunjian dan 3 

orang laki2 jang memudja kesutjian  achirnja bertekuk: 2 

lutut pada Rita jang lintjah dan binal ! HN 

— — — — Sebuah film jang dipadjang tjinta, tarian, njanjian “ 

5 — Saksikanlah pemandangan jang indah permai dari pegu- Tk 

nungan, pantai dan lembah dikepulauan Hawai ! 8 

BESOK MALAM ! 

'PREMIERE BESAR Di: O RION 3.00 - 5.00 - 7.00 - 9.00 1g 

| 
| 

  

Besok malam Premiere : ROYAL" 5.00 7.00 9.00 (u. 17 tah.) 

PAN 

Starring SEO 
Ba EN PAN GA " THOMAS MITCHELI 

    

  

  

ROXY Sama) Guns Ini MALAM PENGHABISAN (seg. um.) 
.SI MELATI Dongengan “dari KETJUBUNG 

dan MELATI ! 

Besok malam : - P. RAMLEE — NENG YATIMAH — D-. HARRIS 

dk AK DILR ILAH » Penuh Tarian2 dan   GRIS INI dan BESOK MALAM 5.007.009.00 (u. 17 th.) | 
Bob Hope — Arlene Dahl — Tony Martin — Rosemary Clooney 2 

"4 HERE COME THE GIRLS" (Technicolor) 

. DIAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
Nan Ing Ing — Lo Wie 3. : 6 Film Tiongkok 
Wang Yuan Long ,Liang Mian Ren paling baru! 

AKAN DATANG: Lynn Bari — Louis Calhery — Akim Tamiroff 

» THE BRIOGE OF SAN LUIS REY« 

  

Batjalah. “daan Merdeka 
  

  

Njanjian2 Menarik merdu ! 

YOUR CAN? WAS Too | 
NAS THEIR SECRET 

E, PEGGY! TREY 
Wage) ang du 

A Goa 2 

     
       

       

TH" LAUGH'S ON THEN, ROGERS! 
TH' GOLD IN THAT OLD MINE«—| 
PETEREP OUT THIRTY YEARS 
AGO! THEY WAS WASTIN' 

ban THEIR TIME! 

    WHY 
pipa 2 K AND 
MB MK T 

  
    
— Roy, mengapa Speck dan Hip- 

po selalu mengedijar2 saja dan ajah 
dari padang pasir? 

— Perkemahanmu 
pada pertambangan gelap mereka, 
Peggy! Mereka kuatir kemu. akan 
mendapatkan tambang itu dan kamu 
akan memulai menjelidiki tambang 
emas! 

— Itu. hanja lelutjon mc- 
reka sadja, Rogers! Emas jg. 
berada ditambang tua itu te- 
lah habis tiga puluh tahun 
jang lalu! Mereka  hanja 

menghabis2kan waktu 

sangat dekat 

       
sadja! 

ANYWAY, I RECOvERED ALL OF DAD! 
MINERAL SPECIMENS, KOY! THAT 
MAGNETIC ROCK TURNED OUT TO 
Mer METECRITE AND YVERY 

4 Kepres 
IVE GOT TO 

GET INSIDE THAT 
OFFICE TAIL. 

— Dengan djalan apa sadja, saja telah mengumpulkan kembali 
semua dari bidjih besi ajah! Batu padas jang mengandung magnit 
itu dapat didjadikan batu meteor jang bagus dan sangat berharga! 

— Itu bagus! 

— Saja harus berada disamping pendjara itu! (pikir . seorang 
wanita tjantik jang sedang mengintip dibalik dinding pendjara). 

ROY ROGERS No. 75. 1  


