
   
       

    

      

lebih landjat Ke zat-air d 
atom baik kepada Amerika seri 

| kat maupun kepada Soviet Uni. 
Hatoyama 
fjara 

ae Irian 
" — Barat oleh Belanda Haru pem- 

  

"m0, # ta bisa 

   
& tik merebut Irian Barat. 

  

  

    

   

              

       

           
       

    

    

Doi aa Men 
but kang DA 

REBO . 500 orang 1 ! 
nita Djaka Hn g ter 
dalam Ora 1m 

be te, Hak Bni dan Dada 
empunjai hak 

- | mempunjai hak 

, Ipesegi Rp. 11,—. 

  

sanganggo turun iks mor), maka Tang 1 

20 turun temurun” diberi ganti 

sedang kepada kelurahan ja 
»andarbe” dibe- 

|rikan 209o dari uang ganti keru- 
gian jang diberikan kepada pen- 

| duduk. 
| Hingga kini dibeli 81. 738 'ha. da 

'rata2 Rp. 49.555,66 per ha. at 
Ik. Rp. 4,96 per meter. Artinja ini 
djauh lebih rendah dari “keterangan | 

$ | Sundjoto mengenai harga per meter 

Pemerintah telah 
“3 melakukan 8 pembelia, tanah diko, 

    
— tjangkul, Prana ri 
lain-lain. Luas tanahn 
1.600 M', sedang luas 
hendak dibangun itu So 

em ag PAN PUT Gantara) 

Baik Kepada A.S. 
Maupun Kussia 

'Djepang Berhak Penuh| 
Untuk Melarang Per- 

tjobaan Bom Atom 
Dan Bom H. 

PERDANA MENTERI 
pang Ichiro aa 

  

Die- 

   

telah ditjobakan oleh keokang j | 
| pada te. 1 Maret jl, (UP) 

1 

PERANTIIS MINTA IKUT DA- 
Ta RENTJANA Ken: 

menteri Perantjis, Pier 
re Tandan Per '&  harj Senin 
mengumumkan bahwa Perantjis 

“ka mengadjukan. permintaan 

Meneer Lana olombo” per ngan 
ekonomi Asia Tenggara. Mendes- 
France mengumumkan hal itu 
Tana pidato di parlemen .ten- 
tang Indotjina. (Antara). 

  

Aa Sa bahwa | 5 

ta Madiun untuk keperluan perus 
mahan rakjat dan pendirian  ge- 

1 |dung2 sekolah jg harganja berkisar 
dan | diantara Rp. 3,— dan Rp: 7.— tiap 

!' meter pesegi dan djuga dilakukan 
atas dasar tawar-menawar sebagai 
pembeli tanah tsb. duluan tadi dju- 
ga. 

Sedjak tahun 1951 
lamesintak membeli kembali ta- 
nah? partikelir di Surabaja, jaitu 
Kupang Praupan jg luasnja 19 ha. 
dengan harga Rp. 17.574,45. Har- 
|ga2 tsb. djauh lebih rendah dari pa 
da harga jg dikemukakan Sundjojo. 
Selain itu Midjawab djuga tentang | 
sewa tanah untuk tanaman tebu ig 
diadakan antara petani Indonesia | 

hingga kini, 

.grondhuurordonnantie” dan 
Vorsteniands grondhuur reglement” 

ng 

  

e Konp. 
udang 1 Asia? 

. MUNGKIN perdana | menteri 
aan. Sir Tali: Kotelaw me- 

  

  

desa k-mene' in 

akan, tahun depan di Baal 
an dinjatakan oleh kala- 

Be pada Selasa malam. 
| Sir John akan  mengundjungi 
rata antara 23 dan 26 Desem 

Karena konperensi AtiolAca di 
adakan di Indonesia, diduga, banwa 
Sir John terlebih dulu akan bertz 
mu dengan kuasa usaha Indonesia 
di Manila untuk mengetahui perkem 
bangan2 Grachir taekizar persia- 
pan untuk Konperensi tsb. 1 
“Kuasa usaha Indonesia di' Mani, 
Mr. Tiokrdadisumzrto pada . hori . 
Selara telah mengundjungi . wakil 
presidepy merangkap menteri juar 

  
nggdri- Pilipina, Carlos Garcia un 
tuk memasukkan suatu cock-tailpar 
ty untuk kehormatan Sir John da 
jam atiara kundjungannja ke an 
pina itu. (AFP). 

& Oleh karena itu kepada pendu- | 
-| duk jang mempunjai hak »angang- | 

kerugian jang sama  besarnja de- 
| ngan harga tanah milik setempat, 

1 ngan harga Rp. 4.036.564,80 acak 

  

Waktu diadakan .uj upatjara resepsi pada Hn P.N.I. jang ke-7 di Ban- 
dung baru2 ini. Kelihatan presiden Soekarno, dengan disebelah kanan- 
nja Mr. Sartono dan disebelah aah perdana menteri Ali: Lakon agan? 

s2
 

  

    
    

      

     

  

      

   

  

      

  

Dari Com. 

(Katolik Nasional), bekas 
berapa pertanjaan pertama, 
Agung Belanda di Indonesia 

kedua, mengenai orang2 

halaman 258?   4 denga, bangsa asing jg ditentukan ! 
dalam 

a delegasi 
“memilih djurusan 

Na lajak dipertjaia di 

De Groot (Komunis) mentjela 
keterangan pemerintah dalam me-. 
morie djawabannja, jg menjatakan, 

bahwa perhubungan dengan Indone 
sia makin hari makin buruk. Ang- 

"gota itu mengemukakan - -pertanjaan: 
35 Apakah jg akan dilakukan oleh Ne- 

ip Akan Di- derland, djika orang2 asing  mem- 
bantu gerombolan. jg melakukan ge 
rakan2 di Nederland? Menurut pem 
bitjara, pemerintah: Nederlard me- 

| nganggap pemerintah Indonesia ma 

sih seperti kekuasaan dari negeri ig 
“masih didjadjah: Ini terbukti djuga 
dalam sikap Belanda di PBB. Poli 
'tik Nederiand di Asia, dgn. meng- 
gabungkan diri: dalam: blek2-2erang, 

jg soupa jg di -w 
ambinja di Eropa, hanja sadja di 
Asia lebih agressif lagi. ' 

—. Perhatian besar. 
Disla debat "ig menarik barjak 

j perhatian ini tampil kemuka seba- 
gai pembitjara pertama anggota 

Schmal (Cbr. Hyst.), jg mengenai 
Irian Barat memudji sikap . pome- 
rintah Belanda, tetapi ia 'menama- 
kan- hasil pembitjaraan di PBB 
djauh daripada memuaskan. Memo- 
rie. djawaban - pemerintah Belanda 
mengenai RMS: ia. anggap memuas 
kan,.sebab disitu untuk pertama ka 

li tidak Iagi digunakan istilah jg 
dinamakan “Republik Maluku Sela- 
:tan”, tetapi ,,Republik Maluku. Se 
latan” sadja. 

kan, bahwa terhadap soal Irian 
Barat haruslah pemerintah Be- 
landa berhati-hati sekali. Pembi- 

Panggil Palang Hoofd! 

Ganti Sadja Dengan Seorang Kuasa Usaha : 
Kata Welter — De Groot: Apa Jang Akan 
Dilakukan Oleh Belanda Djika Orang-orang 

Asing Turut Gerombolan Disini?  . 
DALAM PANDANGAN UMUM Tweede Kamer Belanda 

Selasa sore mengenai anggaran belandja luar negeri, dimana a-l. 
djuga rakan soal mengenai Indonesia, anggota C. Welter 

menteri djadjahan, mengemukakan 
apakah tidak baik djika 
di panggil kembali dan perwakilan 

diplomatik di Indonesia diserahkan kepada seorang kuasa usaha? 

apakah tidak sebaiknja untuk melalui djalan hukum 3 
“berdasarkan laporan tahunan undang2 internasional bagian kedua : 

Bruinslot (Anti Rev.) menjata- 

Indonesia ! 

    
. Komisaris 

telah diutjapkannja -dalam debat 
mengenai anggaran belandja per- 
tahanan, bahwa kekuatan perta- 
hanan di Irian Barat harus dinaik- : $ 

a disana 
" Selandjut- 1 

kan, pasukan2 Belanda 
harus tjukup banjak. 
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GUN AU 2 WA Mn jeah 

  

15 Orang 

tjakan— Yamin 

ahu 

memberikan sambutan tertulis. 

1 keterangan.    

Membagikan 309-000 Jen- 
1 tjana P. Diponegoro. : 

natta P. Diponegoro kini se- 
ng sibuk mengumpulkan ba- 
ng2 peninggalan P. Diponegoro: 
Iisamping itu memelihara kem- 

bali kamar tempat dimana P. Di- 
Aa dulu berunding ditipu 

eh Belanda. Dalam upatjara pe- 
ingatan itu, oleh panitya akan 
membagikan 30.000 buah lentia- 

P. Diponegoro berbentuk bulat 
alamnja segi lima, ditengah2 

ada gambarnja P. Diponegoro ke- 
tika masih berusia 35 tahun. 

15 orang keturunan P. 
Diponegoro akan hadir. 

'Dari pihak Panitya wartawan 
'sSuara Merdeka” mendapat ketera 
aka bahwa hari peringatap nanti, 

an hadir 15 orang keturunan P. 
“Dir onegoro antara lain Njonja Sa- 

da ditaha di Indonesia 4 ir Jogja dan beberapa orang lagi 
Belan jang s5 internasional | (dari Ambon. Pada tgl..6 malam 7 

Pjanuari 1955 Dean didekat 

H Putjuk 
Pimpinan 

  

  

  nja pembitjara memperingatkan 
akan adanja ', :penindasan terha- 
dap orang2 Kristen” 
dazrah Indonesia. 

Welter, jg menjarankan : 
nja Komisaris Agung dg. Kuasa 
Usaha dan supaja soal tahanan Be-. 

landa — diusahakan penjelesaiannja 
melalui hukum internasional tsb. di" 
atas. mentjela pernjataan dalam m3. 

baka djawabar jg menegaskan, bah. 
sprotokot Den Haag (pembuba 

ran 'Uni, Red) membuktikan, bhw 
ada kalanja dapat ditjapai hasil? ig 

- memuaskan bagi kedua pihak”. Ka 
ta pembitjara, Indonesia melihat ha 
sil2 seperti itu hanja sebagai pang- 
kal untuk melakukan 'aksi2 guna! 
mentjapai maksud? jg setjara lain | 
tidak “dapat ditjapai. 
Yamin pernah menamakan proto- 
kol Den Haag itu sebagai suatu 
tingkatan untuk memtjapai — tudju- 
an terachir”. 
Mengenai RMS 

bahwa negara? asing tidak tahu ke 

adaan jg sebenarnja, sebab itu per 

lu bagi pemerintah Belanda untuk : 
memberi penerangan kepada mere- 
ka. Djuga" UNCI ternjata tidak 
memberi penerangan "kepada nega- 
ra2 asing mefgenai soal ini, maka 
Welter sarankan, supaja Nederland 
tidak kasih sumbhamgan kepada 

tjara mengulangi peringatan jang ' PBB untuk belandja UNCI. 

” Bung Tomo: Kongres Nasional Indonesia Akan 

  

(Ban Dan Lebih Disesuaikan Kepada Penghidupan 
'Rakjat Jang Masih Menderita 

Ia KASIMO, Ketua Umum Partai Katholik atas pertanjaan ,,Antara”, bagaimana pendapat- 
5 “4 nja tentang All Indonesian Congress seperti jang diandjurkan Presiden itu menjatakan, bahwa soal 

tsb. adalah demikian pentingnja, sehingga perlu dibawa ke Dewan Partainja dulu sebelum dia me- 
njatakan pendapatnja. Atas pertanjaan, apakah perlu penjelenggaraan kongres tsb. harus melalui 

. pembubaran kabinet, Kasimo menjatakan, bahwa dia dalam hal itu hendak ,,netra?” dulu. 

. Dalam pada itu Maruto Niti- 
mihardji Wakil Ketua Umum 

'urba menjatakan, bahwa 
uulaan "emerintah ber- 

        
“ 

5 Irian Barat 
partairja berpendapat, b | lan tersebut adalah tidak “tepat | karena bagi Murba adalah yee. 
bahwa Pemerintah tak Na man 

    

    

     

i maksudnja. 

  

Karena itu ae 2: dito- 
knja pembitjaraan 

araan. pembubaran Uni Indo- 
Belanda dahulu, , 

mengadakan pe Tn nasional 
anti-imperialisme, isampin pem- 
Sa On setjara “ Entat 
raal, untuk memperdjuangkan 
kembalirja Irian Barat. Kalau itu 
jang Man oleh ".. saga 

a setudju. 

  

Seknainak 
| All Indo 
Eh ya di 

Tee ha. jang tidak 
debah rekiat sudah berse 

dia ber perang dengan Belanda un 

  

' Ditambahkan selandjutnja, bahwa 
untuk mengadakan A.L.C, itu. tidak 

— perin membubarkan kabinet, sebah 
ALO ndek ada sangkut-pantnja 
dengah pembubaran kabinet, ketjua 
Ir kalau All Indonesian Congress 

. mempunjai program  tertentit untuk 

ntenjelesaikan revolusi "nasionay jg. 

T 

- efektif, bila bukan 

berarti “kemerdekaan 100 dan da 
am hal itu maka sudah sepatutnja 
kabinet “itu diganti dengan kab.net 
baru untuk mendjalankan program 
tu. Demikian Maruto Nitimihardjo 
TAN .keterangannja. 

» Bung Tomo: A-C- akan 
| fjapai hasil2 kongkrit dan 

hanja 
soal Irian didjadikan po- 

— kok persoalan. 
Burg Tomo Ketua Umum Par- 

itu tai Rakjat Indonesia menjatakan 
|bahwa prinsipnja Partai Rakjat 
Indonesia bersedia untuk meng- 
ambil inisiatif penjelenggaraan 
- Indonesian Congress sebagai 
jang diandjurkan oleh Presiden   kita aa, Sukirno- 

Dikatakannja, bahwa ia mem- 
“peroleh pengalaman2 pahit dida- 
Izm hal menjelenggarakan kon- 
»res2 sematjam itu didjaman ke- 
merdekaan ini. Mula2 pada waktu 
ya hendak menjelenggarakan Kon-| 

s Rakjat dalam tahun 1947, ia- 
dengan maksud hendak me- 

adain Persatuan Nasional 
, menghadapi kemungkinan | 
aksi Belanda dimasa itu. 
— Sebagaimana diketahui, pada 

saat2 itu Persatuan Nasional kita 
retah karena perdjandjian Ling- 

' gardjati. Usaha itu tak dapat di- 
Jandivtkan karena agresi Belanda 
jang pertama. Demikian Bung 
Tomo. 

Dalam tahun 1948 usaha me- 

ngadakan Kongres Rakijat itu di 
mulainja lagi pada waktu diang- 
gap bahwa perundingan Indone- 
sia—Belanda di Kaliurang diwak- 

    

   

tu itu memerlukan kebulataa 
persatuan bangsa Indonesia jang 
telah 'hantjur setelah terdjadi-psi- 
bagai matjam pertenfangan poli 
tik “dengan peristiwa Madiun 
sebagai klimaksnja. Diuga usaha 
saja jang kedua ini gagal karena 
agressi Belanda jang keuua, kata 
'Bung Tomo. 
Disamping agressi2 Belanda 

tsb., pada waktu itu terasa sekali 
betapa sulitnja usaha hendak 
mempersatukan golongan2 hang- 
sa Indones'a jang sudah mempu- 

“njai pendapat serta pemandangan 
jang berbeda2 didalam 1mengha- 
dapi persoalan perdjuangan dan 
penjelesajian revolusi dikala itu. 
Dan keadaan pada waktu itu su- 

dah demik'an rupa sehingga fim- 
bul pertanjaan apakah seluruh 
golongan bangsa Indonesia akan 
berpendapat sama terhadap an- 
djuran Presiden tsb. 
Menurut pendapat Bung Tomo 

AH Indonesian Congress” tsb, 
hanja dapat terlaksana dng. hasil 
hasil jang kongkrit dan effektif 
bilamana bukan hanja soal Iran 

ini harus dapat Menimbulkan 
diiwa serta sikap jang revolusio- 

segi2 penghidupan seluruh bangsa 
Indonesia dan harus dapat me- 
nimbulkan perobahan2 revolusio- 
ner, antara lain ,didalam  s'fat 
dan tjara2 pemerintahan,  tjara2 
hidup kesosialan kita, tjara2 me- 
ngatasi kesulitan jang dihadapi 
oleh rakiat dan negara dewasa   ini d.l.s.” 

  

Ija maksudkan itu dapat 

Tjapai Hasil-hasil Konkreet Dan Effectiet 
« Bila Bukaa Hanja Soal Irian Sadja Jang Didjadikan Per- 

| apakan" — Subadio: Pemimpin2 Harus Mengobah 'jara 

Kalau bukan hal2 tsb, diatas jg 
di#'adikan dasarnja, maka  dinagu 

kannja hasil jang 'berguina daripa 
ida kongres tersebut. 

Bila dasar2 revolusioner jang sa 

diterima 
mendjadi .dasar kongres, maka saja 
berpendapat bahwa angkatan muda 
dari segenap golongan dan aliran 
didalam mas/arakat Indonesia szha 
rusnja merupakan cksponen2 dari 

Ipada All Indonesian Congress tsb. 
Tetapi bagaimanapun  djuga 

akan membantu 
saja 

andjuran. Presiden 
| untuk menjelenggarakan Al) Indone 
sian Congress  tersebut.- Demikian   

Barat jang didjadikan pokok per- 
Isoalan. All Indonesian Congress 

ner dalam segenap lapangan serta | 

Bung Tomo, jang selandjutnja me 
njatakan, bahwa jang terpenting ba 
tinja sekarang adalah mempeladja 
H kemungktnad), serta keswlitan2 
jang dihadapi oleh usaha penjejeng 
garaan All Indonesian Gongress itu, 

—P.S.I. mufakat andjuran 
Presiden. 

Subidio mengatakan, bahwa PSI 

tidak kebergtan dengan ,,All Indo 
nesian Congress” seperti diadjukan 

“oleh Presiden Sukarno-dan bersedia 
memberika — sokengan,. “asal sadja 
persatuan “jang dimaksudkan itu be 
nar2 digunakan untuk: kpentirgdn 
rakjat dan bukannja untuk som2 jg 
ansidentil. 3 

Persatuan nasional! jang sesung 
euhnja menurut tafsiran Subadio ia 
lah bersatu dengan rakjat- dan bu 
“kan persatuan antare pemimpin2nja 

sadja. 

Ini berarti Kepala Negara, men- 
| teri2. anggota) DPR dan pemim- 
pin2 partai harus mengubah tjara 
hidupnja dan menjesuaikan hi- 
dupnja dengan rakjat jang se- 
dang menderita. 

Selama ftjara hidup pemimpin2 
kita masih berbeda djauh dari 
rakjat terbanjak, maka segala sc- 
ruan persatuan nasional  hanja 
akan mendjemukan rakjat. 

Sebagai penutup Subadio me- 
ngatakan pendapatnja bahwa dja- 
lan untuk mempertjepat proses 
persatuan nasional ialah kabinet 
Ali harus mengundurkan diri le- 
bih dulu, demikian Subadio, (Am-   tara). 

Ba
 

  

diberbagai t 

diganti- . i 

| jang berlangsung Selasa 
“dikatakann'a, | djam 04.30 pagi. 

   
    
   

aru PN... 
Ketua Umum Sidik 

Djojosukarto 

' KONGRES PARTAI Nasional | 
Aoa jang berlangsung di! 
Ja Umam telah memilih imei 
tua -Sidik Djojos 

( Bi Wakil RK 
Unta Is. Mangunsarkoro (3372 
suara) dan sebagai Ketua Umum 
H Mr, Wilopo (3144 suara) Se- 
bagai anggota Dewan Pimpinan 
terpilih "Sabila Rasad (4277 sua- 

| ra) Manuaba (3535 suara), Kus- 
| nan (2820 suara), Sarino (2758 

Menurut dia, | suara), Suwirjo (2741 suara), Ga- 
tot Mangkupradja (1733 suara). 

Pemilihan pengurus baru ini di- 
lakukan dalam sidang terachir 

Djumlah semua 
suara dalam kongres lebih kurang | 
5.900 jang mewakili 390 tjabang. | 
Pimpinan sidang pemilihan anggoj 
ta pengurus baru jang berlangsung 
malam itu dipegang oleh Mr. Ali 
Sastroamidjojo. 

Mula2 dipilih ketua umum dg. 
empat tjalon, jaitu Sidik . Djojosu- 
karto, S. Mangursarkoro, Mr: Wi- 
lopo dan Dr. A.K. Gani, tetapi Mr. 
Wilepo kemudian menarik diri dari 
pentjalonan ketua umum. Setelsh 
itu dipilih wk.2 ketua umum tersen 
diri. Oleh ketua2 umum dan dewan 
pimpinan kemudian akan dipilih 19 
orang anggota dewap partai dan se 
crang sekretaris djenderal ekan: di- 
pilih diantara 6 orang anggota de- 

wan pimpinan. Tiap daerah jg se- 
mua ada 17 masing2 akan diwakili 
oleh seorang untuk. duduk dalam 
dewan partai. Dengan demikian 
maka djumlah seluruh putjuk pim- 
pinan PPNI akan 'berdjumlah 45 
orang. : # 

Menurut ketentuan jg baru disah 

kan dalam kongres di Bandung ini, 
ketua umum, wakil2 ketua umum T 
dan II tidak diperbolehkan merang 
kap diabatan pekerdjaan lain, ketjua 

li selaku anggota perlcmen, sedang 
sekretaris djenderal diputuskan dja 
di seorang tokoh politik partai, ber 
lainan dengan ketentuan sebelum 

kongres di Bandung ini berlang- 
sung. (Antara). 

Konperensi 
Wanita PSI 
KONPERENSI Pergerakan Wa 

nita P.S.LI. Djakarta Raya tgl. 
20 Desember telah mengambil 
keputusan2 sebagai berikut: 
Penerangan Seksi Wanita  ter- 

diri dari ni. S.Y. Arudji, ni. AI 
Hidajat, an, Tientie, ni. Djama- 
lijjah dan nj. Muchtar, 

Supaja Pemerintah mempertje- 
pat terwudjudnia U.U. Perkawi- 
nan jang mendjamin kedudukan 

antara wanita dan prija, sebagai- 
mana jg dikehendaki oleh agama | 
Islam. 
Kepada Walikota Pilakatta Raya, 
diharapkan supada selain menutup 
pintu2 dan sairang2 pelatjuran jang 
dekat geredja2. sekolah2 dan tem 
pat2 beribadat '/ang lainnja,  djuga 
supaja dilarang dengan keras  sa- 

rang2 pelatjuran ditaman2 dan tem 
pat jang terbuka dan menjolok ma 
ta. Supaja terhadap para patajur 
laki2. duga diambil tindakan jang 
keras. 

.Hendaknja, perajaan2 hari Ibu 
jang diselenggarakan oleh Organisa 
si2 Wanita diseluruh: Indonesia, diu 
ga didjadikan kampanje. tuntutan di 

kemhalikann/a Inian Barat kewila- 
jah Republik Indonesia,” (Antara), 

& 

  
   

'Wafatnja Diponegoro 
0.000 Leatjana Akan Dibagi-bagikan—| 

Keturunan Pangeran Dipo-|: 
negoro Akan Hadlir — Proses- : 

(Meoioggalnja biponegoro Akan Diba-| 

Sementara itu didapat 

sampai 

. Hison, atau mengirimkan 

dan hak2 jang adii dan seimbang 3 

Diminta Hadlir 
- KETIKA PRESIDEN SUKARNO dengan Menteri P.P. & K. 

.Mr. Moh. Yamin berada dilapangan Kali-Banteng Semarang akan 
ertolak ke Djakarta pada hari Senen jang lalu telah datang Pa- 

| nitya Pengabadian pahlawan Diponegoro Magelang jang diketuai 
“oleh Sudirman Danuwilogo. 

(bahwa kedatangan Panitya tsb. menjampaikan surat undangan di 
'harapkan kedatangan Menteri Yamin dalam memperingati 100 

'wafatnja Pangeran Diponegoro jang akan djatuh pada tgl. 
8 Djanuari 1955. Bila tak dapat hadir, hendaknia Menteri Yamin 

Apakah Menteri P.P. & K. Mr. | 
Moh. Yamin sudah menjanggupi pihak panitya, “belum didapat 

keterangan 

kamar P, Diponegoro 
kan selamatan dan tgl. 

sekitar perdjuangan P. Diponegoro 
dalam menghadapi desakan pemerin 
tah Belanda. Sebelum itu diadakan 

api. unggun oleh IPINDO. 

Membangkitkan rasa kese- 
daran nasional dan mengo 
barkan semangat pahlawan 

Pada tgl. 8 Djanuari pagi, bertem 

pat dihalaman rumah kediaman re- 
siden Kedu, sesudah upatjara me- 

ngibarkan bendera dan menghening 
kan tjipta akan diadakap pidato di 

| tudjukan kepada pemuda dan rak- 
| jat umum untuk membangkitkan ra 
sa kesadaran nasional dan mengo- 
barkan semangat “pahlawan. Dari 

pihak kalangan pemuda oleh pani- 
tya bila murgkin “akan diminta 
Bung Tomo dan  pedjuang tua Ki. 
Tjokrodirdjo bekas kawan separty 
dengan Douwes Dekker. 

P. Diponegoro wafat ka- 
rena kehabisan tenaga da- 
lam berusia 70 tahun. 

Dalam tahun 1855 tanggal 8 
petanyani pagi hari sesudah sem- 
b.hjang subuh, maka djam 6.30 
menurut djam lama pada waktu 
itu P. Diponegoro wafatlah, menu 

rut keterangan karena kehabisan 
tenaga dalam berusia 70 tahun. 
Keterangan wafatnja P. Dipone- 
goro tersebut dapat dibuktikan 
dalam proces verbaaj sebagai buk- 
ti ditulis dalam bahasa Belanda 
dan. berbunji salinannja sbb.: 

Surat: keterangan. “ Pada hari ini 
tgl. 8 Dianuari 1855, maka kami 

ig bertanda tangan dibawah ini per 
gi bersama-sama menudju kamar jg 
dipakai untuk rumah tawanan nega 
ra Pangeran Diponegoro serta ke- 
Hiuarga dan pengiringnja, “dan “kami 

mengalami, bahwa tawanan negara 
ig tsb. hari'ini pukul 6.30 telah. wa 
fat disebabkan menurut - pendapat- 

an dokter karena kehabisan tenaga 
dan berusia tinggi. Demikianlah su 

rat ini ditulis 4 buah banjaknja utk. 
digunakan: ditempat jg perlu di per 

gunakan. “ Anggota 
LG. Grudelbach. Asistent resident 

infanterie, F.A.M. Schmitz, 
yan gezondheid der eerste klasse. 

. “Menurut keterangan surat ketera- 

ngan wafatnja P. Diponegoro tsb. 
dalam : hari, peringatan — nanti akan 
| dibatjakan oleh panitya. 

Untuk meriahkan upatjara per- 
ingatan nanti, panitya telah meneri 

  
. Ma sumbangan dari Djawatan Ke- 

budajaan PP & K dan Kolonel Bah 
run Panglima Divisi Diponegoro be 
rupa uang sebesar Rp. 500.— dan 
Rp. 1000.— 

Hatoyama 
Bantah Keras 
Tidak Benar Djepang Be- 
ri. Djaminan Kpd Ame- 
rika Utk Tidak Mendekati 

Negara2 Kominis 

PERDANA Menteri Djepang, 
Ichiro Hatoyama hari Selasa mem- 
bantah keras telah memberikan 
djaminan kepada Amtrika Serikat 
bhw pemerintah Djepang tidak 
akan mendekati negara2 blok Ko- 
musvis bila hal itu dapat mengaki- 
batkan perpetjahan dalam  per- 
hubungan Amerika-Djepang. Di- 

| terangkan, ia belum pernah meng- 
adakan perhubungan dgn. duta 
besar Amerika di Tokio, John Al- 

orang 
kepadanja untuk memberikan 
djaminan tersebut. 

Baru2 ini kedutaan Amerika di 
Tokis mewartakan, bahwa peme- 
rintoh 'P toyama telah memberi- 
kan di misos kepada Allison pe- 
Ben Diepang tidak akan 

ma Soviet. Uni dan RRT 
bila hal inai danat mengakibatkan ' 
Serpetiahan dalam perhubungan 

| Amerika-Dicvang dewasa ini: 
“Berita ini disiarkan oleh U-P: danj 
AFP. (Antara). 

MENTERI LUAR NEGERI 
John Foster Dulles dalam  konpe- 

rensi persnja hari Selasa katakan, 
bahwa Amerika Serikat tidak 'ber- 
maksud untuk menarik kembali pa 
sukan2nja dari Erepa selama wak- 
tu jg belum ditentukan. Ia njata- 

kan demikian berhubung - dengan 
pengurangan anggota2 angkatan ps 
rang Amerika Serikat sebagaimana 
telah diumumkan menurut  Dulles 
tak akan mengurangi kekuatan mi 
liter — Amerika ' Serikat umumnja 
atau di Eropa. Mengenai Nato Dul- 
les njatakan, bahwa sendjata2 atom 
taktis lambat laun akan mendjadi 

rat. Dinjatakannja, Dewan Nato te 
lah menjetudjui suatu laporan mi- 
liter, dalam mana dilihatkan  per- 
kembangan siasat jg dapat dipertja 

  

Verbaal 

akan diada- 
7 malam di 

adakan tjeramah oleh residen Kedu 
Panitya Peringatan 100 tahun akan diminta Ki Hadjar Dewantoro 

Panitya (w.g.) 

en Magistraat, J. Lion majoor der 
officier 

pokok alat pertahanan di Fropa Ba 

  

  

  

  

Dalam suatu rapat: raksasa PN. 

  

    
    
    

    
        

  

   

    

dilapangan T. Dt di Bandung, 
berkengan dengan diadakannja- kongres P.N.I. dikote tersebut, kelihatan 
disini perdana menteri Ali Sastroamidjojo sedang membuat pilm dalam 

rapat raksasa tersebut. 

  

Amerika 

mempunjai sendjata jang dapat 

Menghadapi dua faktor ini, maka 
Amerika makin bertetap hati utk. 
mempertahankan persekutuannja 

terutama dengan Inggris dan Peran 
tiis. Berhubung dengan itu, Ameri 

ka' terutama mengusahakan dua tu 
djuaf?, jakni memperkuat persekutu 
an Atlantik melalui ikut sertanja 

Djerman Barat dan menahan ek- 
spansi .,Komunis” di Timur Djauh 

setjara damai. Untuk ini pemerin- 
th Amerika merentjanakan suatu 

bantuan ekonomi setjara beszr2an. 
Dalam tahun 1954 diadakan konpz 

rensi 4 negara “di Berlin dimulai 

tgl. 25 Djaruari. Konperensi - Bsr- 
lin ini telah menghasilkan  konpe- 
rensi Djenewa tentang Korea dan 
Indochina dengas RRT ikut serta. 

Pierre Mendes-Frarce, 
Di Perantjis dalam pada itu Pier- 

re Mendes-France telah berkuasa 
dan mengadakan persetudjuan per- 
letakan sendjata di Indochina pada 

tgl.-21 Djuli. Setelah pada tgl. 8 
September perdjandjian SEATO di 
Manila, dalam mana ikut serta Ame 

  
rika' Serikat, Inggris dan Perantiis, 

AusStraiia, New Zealand, Filipina, 
Pakistan dan Muang Thai, kemudi- 

an. Amerika -. memperhatikan lagi 
Eropa. Perhubungan  Amerika-Pe- 

rantjis telah djadi buruk . sewaktu 

“EDC (masjarakat . pertahanan Ero- 
pa) ditolak oleh - parlemen Peran- 
tjis. Tetapi tjuriga Amerika terha- 
dap pemerintah Pierre 
France telah. lenjap sewaktu nega- 

ra2 Barat menanda-tangani persetu 
djuan Londoy. tgl. 3 Oktober dan 
persetudjuan 'Paris jg disambut oleh 

kalangan Amerika “sebagai suatu 
hasil besar. 

Sikap Sovjet Un'. 
Moskow dalam pada itu telah 

memperiihatkan perubahan. sikap. 
Malenkov telah mengadakan pem- 

bitjaraan dengan .duta besar Ame- 
rika, Charles Bohlen, pada tgl. 7 
Nopember. Tetapi hingga kini psm 
besar2" Amerika masih “berusaha 
mengetahui apa artinja  perobahan 

sikap -Moskou itu..John Foster Dul- 
les beranggapan, bahwa sikap Mos 

i kou sebenarnja tidak  bercbah. 
Kapan tahun 1954 hampir silam. 

presiden Eisenhower  mendjelaskan 
politik moderat pemerintah Ameri- 
ka. Reaksirja terhadap perkara 11 

penerbang Amerika jg dipendiara- 
kan oleh RRT menundjukkan ten- 

tang politik moderat. itu. Eisenho- 
wer dengan tegas menolak tuntutan 

Knowland  supaja angkatan laut 
! Amerika memblokir RRT sampai 
penerbang2 itu dibebaskan. 
Demikian pemandangan wartawan 

AFP di Washington mengenai poli 
tik. Amerika di tahun 1954 ig sege 
ra-akan lampau dan tak balik kem 
bali. kevatara), 

AVA GARDNER DI 
HOLM. 

Bintang film Amerika, Ava 
Gardner. hari Selasa tiba di 
Stockholm. Pada malamnja ia ha- 
dir menjaksikan pertundjukan per 
tama di Eropa dari filmnja jang 
terachir ,.The Barefoot - Contes- 
sa”, Ia akan merajakan hari2 
Natel di Swedia. 

NARRIMAN MAU TJERAI: 
| Bekas permaisuri Mesir, Nar- 
riman Sadek pada hari Selasa de- 
ngan resmi membantah desas de- 
sus, bahwa ia akan kembali ke- 

| pada suaminja jang kedua, dr. 
Nasser di Mesir. Narriman mene- 
$zskan, bahwa ia bermaksud min- 

“42 fierai dari Nasser. 

STOCK- 

jai guna memperlindungi Eropa Ba 
rat terhadap serbuan dengan meng 

hentikan suatu “ agresor jg hendak 
melakukan serangan, sebelum ia da 
pat melantjarkan serangan tsb. 

Mengenai 11 orang Amerika Seri 
kat ig telah dihukum oleh RRT di 
tuduh melakukan  mata2, Dulles 
njatakati ia lebih baik tak menjata 
kan 'apa2 dulu, sebelum Sekretaris 
Djenderal PBB. Hammerskjoeld 
kembali dari. Peking. Sebagai di: ke 
tahui Hammerskjoeld telah diberi 

kuasa oleh PBB untuk menemui 
PM. Chou En Lai dengan maksud 
membebaskan 11 penerbang Ameri 

ka Serikat itu. Dulles  djuga tak 
memberi komentar tentang mahasis 
wa2 RRT ig kini masih berada di 
Amerika Serikat.   

Mendes- 

Monopoli Sendjata Atom 

Beraehir 
Ditambah Amerika Harus Menghadapi R.R.T. Se- 
bagai Negara Industri Jang Kuat — Kenjataan2 
Dalam Politik Luar Negeri Amerika Tahun 1954 

PERKEMBANGAN KEARAH stabilisasi dalam tahun 1954 
terutama karena 2 faktor, j4krii Werachirnja monopoli 
atom Amerika dan konsolidasi RRT. Para pemimpin Amerika kini 
mengakui keniataan bahwa kedua blok di dunia ini 

sendjata 

sekarang 

men'mbulkan kehantiuran setjara 
besar-besaran dan disamping itu mereka menghadapi djuga RRT 
mendjadi negara industri jang kuat, 
negara2 Barat di Korea dan Indotjina. 

jang sanggup menghadapi 

Ditjulik Te 
rus Dibunuh 
"Karena Orang Tuanja 
Tak Mampu Membaja: 

Uang Tebusan 

DUA MAJAT anak2 telah di 
keftemukan pada pagi hari Sela- 
sa, sesudah mereka ditjulik pada 
ig. 4 Desember jang lalu dikota 
Samnalo dipropinsi Ouezon (65 
mil ditenggara Manila), sesudah 
Orang tu2 anak2 itu tidak dapat 
membajar uang tebus ig. dituntut 
oleh pihak pentjulik. Kedua anak 

Ver, seorang pedagang kopra ter 
kenal. Kepadanja diminta uang 
tebusan sebesar 50.000 dollar. 
Djumlah tsb. belakangan: dikura- 

tidak dapst-dipenuhi oleh Juan 
Cavalier, Majat kedua anak itu 
diketemukan dengan beberapa 
luka tusukan dan diduga baru di 
aniaja sehzrj sebelumnja. (AFP) 

Ekspedisi Baru 
Ke Himalaya 
Sekarang Untuk ,,Tak- 
lukkan” Kanchenjunga 

NEPAL TELAH mengundang 
British Alpine Club untuk mengi- 
rimkan sebuah ekspidisi ke Kan- 
chenjunga jarr tingginja 28.146 
kaki, dipegururgan himalaja da- 
lam musim semi j-a:d. 'Kanche- 
njunga adalah gunung jang ter- 
tinggi dan tak terdaki .didunia, 
Ekspidisi Inggeris akan merintis 
pada sebelah Barat-daja dari gu- 
rung tsb. untuk menemukan djalan 
kepuntjak bagi ekspidisi jang di- 
rertjanakan tahun 1956. Rombo- 
"ran perintis jang terdiri dari de- 
lapan orang pemandjat dan se- 
oreng Dckter ini akan: dipimpin 
oleh Charles Evans, bekas pim- 
piven eksnidisi Everest Inggeris 
th. 1953. (Antara). . 

Pengaduan 
Komunis 

India 
Thd All India Radio 
PERDANA MENTERI India, 

Nehru, menerangkan kepada de- 
wan negara (madjelis tinggi) hari 
Selasa, bahwa ,,mungkin - hanja 
sedikit sekali” pidato dari pemim- 
pin2 komunis jang disiarkan oleh 
All India Radio. 

Nehru telah memberikan dja- 
waban atas pertanjaan2 f'hak 
komunis tentang berapa pidato2 
dari pemimpin2 partai kongres ig 
berkuasa dan berapa dari pemim 
pin2 parta' komunis jang telah di 
siarkan oleh radio tsb. 

Seorang angzaua partai. komunis 
sebelum: itu telih » mengadiukan, 
bahwa  semen'ara pidato Nehru 
menghukum sikap kaum ' komunis 
India jang ..anti partai. anti rakjat 

dan anti negara” disiarkan dengan 
luas dalam bulan .ini, radio tsb. me   nolak untull menjiarkan (awaban 
dari fihak komtimis. (Reuter). 

A.S Tidak Tarik Pasukannja Dari Eropah 
Mengenai politik luar negeri So- 

vjet Uni Dulles njatalean, bahwa So 
vjet gelisah terhadap evolusi sitttasi 
di Eropa dan Asia, jg mungkin 
akan mengakibatkan diperkerasnja 
politik internasional Sovjet Uni. 

Bahaja jg terpendam dalam poli- 
tik dunia Sovjet tak tergantung pa 
da keras/tidaknja diplomasi Soyjet, 
kata Dulles tapi bahaja tetap adg. , 

Mendjawab pertanjaas tentang 
antjaman2 Sovjet baru2 ini untuk 
membubarkan  perdjandjian2nja di 
Inggris dan Perantjis Dulles njata- 
kan, bahwa Sovjet telah ' mengari: 
tiam untuk membatalkan  perdjan- 
djian Sovjet-Yugoslavia 1948, bila 
negeri tSb. melepaskan diri dari Ko 
minform. Dulles tegaskan, antja- 
man itu tak pernah dilaksanakan. 

(Antara) 

itu adalah putranja Juan Chya- , 

ngi sampai 15.090 djumlah mana . 
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Perhatikanlah IBU 
5 ADJAIB dan MUDJARAB 

tidak dapat dilawan 

Obat Batuk Sanom Special 
hanja 1 Sendok teh sadja dari ini obat bisa membikin napas 
enteng, melepaskan lendir dan tidur njenjak. 
Ini obat tidak mengandung bahan” jang membahajakan dan istime- 
wa djuga untuk baji berumur 2 A4 3 bulan. 3 

T ag HARGA Rp. 4.75 dan Rp. 8,50. 
Wakil Tunggal Solo: Apoth. ,,PASAR BESAR”, Ketandan 47. 

idem Jogja: Apoth. ,MERAPI”, Tugu-K'dul 121. 
Wakil Pekalongan: Apoth. VAN GORKOM, dj. Ibu Kota, 

Wakil Purwokerto: Drosisterij ,,RAHAJU”, dil. Alun? 
Ja : maba   

  

MADJALAH 
IO HARIAN 

   
REDAKSI / ADMINISTRASI : 

TROMOLPOS 77. DJAKARTA 
(MATRAMAN RAJA - 54.) 

  

          
       

Tangga,  Idam'an Tiap Manusia!!! 
€ Idam'an Tiap Bangsa!!! 

Kebahagiaan rjaa 
| Perbaikan Keturunan 

Buku: SEXUAL PROBLEM 
Bahasa Indonesia. Oleh: Sapphire. 

Isinja a.l: “ Kebahag'aan Hidup dan tjaranja 
mentjapai Keberuntungan Rumah Tanggas — 
— “ Apa jang seorang Suami Harus Tahu: — 
“ Apa jang seorang Isteri Harus Tahu: — 

“ Daja upaja spj. Bisa Dapat Keturunany — 
“ Daja upaja spj. bisa Dapat Keturunan 
Laki" atau Peremnuan, menurut keing'nan, 

—. dg. Tjakap atau Tjantik, Sehat, Tjerdas Pan- 
"0000 dai dan Berbatin Luhur, — Dan banjak lain2 

soal pula, jang mengenai seluk-beluk Penghidupan Bersuami Ister'. 
: | Digubah menurut pendapat 25 Professor? dokter, 
Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung, Djakarta, dan 
menurut surat P.t. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indone- 
sia tg. 14-1-1953 No. B.T./582/27, - pendjualan buku ,,Sexual 

    
x 

Problem” tdak ada keberatan. 

BUKU INI MELULU UNTUK ORANG DEWASA !!! 
1 buku tebal, serba mewa (Edition de Luxe), dihias dan 
diterangkan dgn. banjak gambar2, kini harga mestinja Rp. 30.— 
Harga Reclame untuk sementara .................... Rp. 25.— 
M0 (Kuar kota tambah ongkos kirim 1076). An 

aan Terbatas ! Seseorang hanja dapat membeli 1 buku. 

WA GIOK DJING 
ir No. 2-4 5. — KUDUS. 

   

   

    
     
   

  

  

  

/ ti .u 

sorilla At Large 
Su S dengan 

| CAMERON MITCHBLL — ANNE BANCROFT 
0 Gempar! — Geger! — Katjau ! K 

33 Gorilla besar mengamuk, 
TECHNICOLOR 

  

Nat 

      

   

     
      

IDokter S 

      

- 'dan agen-agen diselarah tempat. 

Ian 

   
1 

bar Kota aan 

  

  

  

Initya Penampungan € 
MENURUT SETENANAA 

3 engumumkan angka kema 
| ka2 kesakitan dari berbagai ma 
(hi pada hakekatnja kta tida 
jan kesehatan masjarakat kita sen 
donesia hanjalah dap 

    

     
     

          
   

Djumlah tenaga Dokter di Indone 
|sia mulai permulaan th. 1954 ter- 

     
    

   

  

563 orang. dokter “partikulir. Di 
bandingkan dengan djumlah pada th. 1939 ada 1: ng, diantara 
nja 689 dokter 
Mengenai tenaga 2 , 

pendirian bahwa djumlah tenaga ha 
prus diperlipatgandak: | dalam wak- 

tu jang sesingkat2nja. - Dikehendaki 

NG 

|supaja djumlah fak 
Giperbanjak, reni 

dalam fa 

      

  

. di   
i 1 . djika | 

fakulteit diperper da 
pendidikan selandjutnja — diteruskan 
diluar fakulteit sambil tjalon dokter 
itu bekerdja pada Pemerintah sesuai 
dengan semangat Undang2 no. 8.th. 
1951, 1 

Mengenai obat dan alat2, Indone- 
sia masih tergantung pada 'import, 
Usaha2 dilapangan produksi obat 
dan alat kedokteran belum nampak, 

ketjuali mengenai kinine dan bebe- 
rapa bahan Jain jang tidak begitu 
penting. Paberik2 pharmaceutis jang 

| Jada di Indonesia, baik milik Partiku 
Ilir maupun milik Pemerintah pada 
hakekatnja tidak mendjalankan pro- 
duksi, melainkan distribusi sadja ka 
rena bahan2 jang diperlukan ham- 
pir seluruhnja didatangkan dari lu- 
ar negeri. : 

Usaha partikulir masih ter 
bakas Tara i 

Kegiatan inisiatip partikulir dila 
pangan kesehatan sementara baru 
terbatas pada perdagangan obat2 
sadja, demikian diterangkan selan 
djutnja. Sedjak permulaan 1950 
hingga sekarang djumlah peda: 
gang besar jang diidzinkan tidak 
kurang dari 89, sehingga djumlah: 
semuanja mendjadi 107. Adapun 
djumlah Apotheek partikulir dise 
luruh Indonesia hanja berdjumlah 
115, dan djumlah Apotheek-Dok 
ter ada 87. 

Usaha? partikulir dilapangan ke 
sehatan jang diselenggarakan oleh 
masjarakat Indonesia adalah sedi 

| kit sekali. Bahkan usaha2 tadi pa 
da waktu ini relatif kurang dari 

Ipada usaha sebelum th. 1942. Pa 
| da waktu ini di Indonesia ada 662 
buah Rumah Sakit, diantaranja 
141 buah Rumah Sakit Partikulir, 
135 buah R.S- partikulir jang di- 
selenggarakan oleh Pemerintah. 

Dibandingkan “dgn. tahup 1953, 
kegiatan Pemerintah dilapangan ke 
sehatan dalam ' tahun 1954 “adalah 
lebih madju. Untuk urusan keseha- 
tan dalam th. 1953 djumlah penge 
luaran jg direntjanakan adalah Rp. 
297.118.000, “atau 1,796 - dari se- 
mua rantjangan pengeluaran 1953. 
Tetapi pengeluaran sebenarnja ha- 

'nja Rp. 224.546.000, atau 1,495 da 
ri semua pengeluaran Pemerintah 
sebenarnja. Untuk urusan kesehatan 
th. 1954 direntjanakan: pengelua- 
ran sebanjak Rp. 328.663.000 atau 
2,490 dari rantjangan pengeluaran 
semua untuk tahun 1954. 2 

  

Kelahiran Di Semarang 
Diusulkan Supaja Walikota Adakan Pa- 

| Yatat ada 1379 dokter, diantaranja “ 

» gres tabib2, eh maaf keliru, kong- 

dan ditiru oleh masjarakat. 

# $ “tee IP 

      

   Seboorte-Overschot 
N Dr. R. Speharin, Kota PB 
g nk F n um per 
hetar Tekajia inesia, atau pa 

ut 

  

k mengetahui dengan pasti keada 

diri, Detadiat kesehatan rakiat In 

tjam penjakit jang penting, ag ah 

dapat d'perting dengan | sempurna dengan Tn 1 eta Maen TAN Tn aan, pa euemiah Sig. Keat” dan 
i n bahwa meskipun m dikemukakan hasil2 health dan | Vita Matt "deradjat kesehatan pada waktu Ini'adatah Tebih Dal | me Gjika d banding dengan keadaan sebelum th. 1942. 

     

  

RAZENDE INSPIRATIE: 
Bung Karno dalam resepsi kong- 

gres dokter2, lantjarkan istilah anjar: 
razende inspiratie. 2 

“ Biasanja tiap kali Bung Karno 
lantjarkan istilah baru, terus di-oper 

| Djustru karena itu Sir-pong &ha- 
watir banget, djangan2 nanti akan 
banjak kaum lelaki: bangsanja Sir- 
pong ini jang mendadak terus dapat 
razende inspiratie utk. kerandjingan 
s€tan setengah mati tjari obat ata- 
wa. Gjapa-mantra bagaimana tjara- 
nja bisa tetap gagah, bergas, —. 
theng dan tetap berseri-seri tampak 
muda kaja bung Karno. Ondanks 
53 tahun?!?! 8 

GUBERNUR DI-DJOTOS 
Ada precedent baru. | 3 
Gubernur Rusian di-djotos orang.' 

. Sir-pong, deg-degan banget, Tas 
ngen2 ekses ini nanti  djuga tertis 
mendjalar, i.c, setiap gubernur kan 
Giadi object diotosan. £ 

Maklum, dulu kantor berita ,An- 
Ori 

    

4 

tara” Semarang  digempur 
       

   

  

   
   

Tjontoh serbuan ini terus di-djay ak | njataan kepada Wali Kota Sema- 
dimana-mana. Di Malang, Djakarta, | 21 jang berisikan a.l bahwa 
Jcgja, banjak kantor-redaksi diserbu. tia Hari Ibu merasa menjesal 
Wartawannja di-sotho  sampik ada 
jang kepalanja setengah benthet ka- 
jak duren mateng............... : 

Djustru karena itu, dan 
mendjaga diri, Sir-pong mau a 
kan “pada pak Gubernur Mangu 
nagoro, supaja lekas-lekas bela 
kunthauw di Gang Lombok 
»Gjurus tigapujuh” dari pak Wong 
sonegoro. 5 
Dan untuk lebih selamatnja lagi, 

mulai sekarang didepan kantor 
nja supaja dipasang papan: , Awas, 
dilarang keras mendjotos Guber- 
Ba Sa 

Sir-pong, | 

TAMBAHAN PEMBAJARAN 
TRANSFER (T.P.T.) B3 

Pimpinan Lembaga Alat2 Par 
bajaran Luar Negeri permaklum | 
kan, bahwa untuk pengiriman 
uang ke luar negeri — berdasar- 
kan baik suatu idz'n devisen 1 
pun suatu idzin umum dari L.A. 
P:L.N. jang dilaksanakan dengan 
tjara membeli traveller chegue, 
uang kertas asino, dsb. djuga 
harus dipungut T.P.T., sekedar 
ini merupakan djenis pengiriman 

karang dikenakan T.P.T. . 

       
     

  

“Ipuan GP menggunakan formulir da 

Iban mudah terpedaja. Darj bulan 4 
Isampai dengan bulan 11, G.P. sudah 

| menerima Rp. 145.649,— buat ,.ps 

(setelah. ketjele menjambut keda- 

— (kundjungan Ibu Fatmawati dan 

-|beberapa orang dari organisasi jg : T 

| waf-Sukarno adalah 

Idian itu tidak ternlang lagi, Surat 

uang jang menurut peraturan se- 

    

Korban    Penipuan Sampai | 

Djumlah Rp 145 000: 

  

ditangkap seorang bernama G,P. 
direktur dari perusahaan dagang 
sPUAS” di Djalan Sabangan Uta- 
ra 18, Djakarta karena dituduh 
tih melakukan penipuan terhadap 
beberapa orang dan perusahaan jg 
merugikan mereka itu sebanjak 

45 ribu rupiah. Menurut ke- 
gan pihak polisi, kepada 

an perusahaan jang ber- 
4 G. P, mengaku mem. | 

li hubungan dengan ,,Penu- 
” dan menjanggupkan untuk 

irus permintaan2 
(han tenaga aliran lis 
|mah atau perusahaan2. 
| Kabarnja dalam melakukan peni 

  

  

   

  

ri .Penuditet”, sehingga para  kor 2g 

'kerdjaannja” iru. Dim pemeriksaan 
pendahuluan ia mengaku telah meng 
habiskan uang itu dimedja roulette 

| dalam Pasar Malam. di Bandung ba 
|ru2 ini. Menurut kererangan, djuga 
dua perusahaan persuratkabaran di 
Djakarta islah Keng Po dan Sin Po 
turut tertipu olsh G.P. (Antara) 
  

31 Organisasi | 
Wanita Menjesal 
Karena Bu Fatmawati 

Tak Datang. 

PANITIA Hari Ibu Kota Be- 
sar Se ng jang meliputi 31 
organisasi wanita di Semarang, 

tangan Ibu Fatmawati d$ Kali- 
banteng berdasarkan atas berita, 
bahwa Ibu Fatmawati akan da- 
tang djuga hari Rebo pagi jl, 
kemudian rombongan para wani- 
ta itu lalu menudju ke Balai Kota 
untuk .menjampaikan sebuah per 

      

   sbagai masjarakat wanita Kota 
ar : atas keurungannja 

tengemukakan adanja tindakan 

ak beri ng dijawab seh'ng- 
'ga menimbulkan kegagalan jang 
tidak dfinginkan dengan meng- 
ingat. bahwa funksi Ibu Fatma- 

Ibu Presi- 
den, Ibu Rakjat. Achirnja Panitia 
Hari Ibu mengharap dengan sa- 
ngat akan kebidjaksanaan Bavak 
Wali Kota untuk menjelesaikan 
soal tersebut diatas, hingga kedija 

rernjataan itu dik' mkan pada 
Gubernur Djawa Tengah dan Ka 
binet Presiden di Djakarta. 

Sambutan Wali Kota Smg. 
angan sambutannja Wa'j Ko 

ta Semarang Hadisubeno Sosrowerdo 
jo.al. ditekankan 'supaja  peristiwe 
itu dapat diselesaikan dijalam kala 
ngan kita sendirj dan djangan sam" 
pai keluar. Beliau dapat menggam 

| barkan isi hati para wanita jang men 
. tjintai Ibu Fatmawati. Achirnja “be 
liau menjanggupkan diri untuk mem 
perdjoangkan kedatangan Bu Fatma 
weti. diikalau hari kedatangannja di   KABAR P.T. T. 

Pada tgl. 25 Desember (hari Na 
tal pertama) dan tgl. 1 Djanuari 
1955 (Tahun Baru), Kantor Pos dan 
Telegrap Besar ditutup. . '“Telegrap 
“dibuka djam 8 — 10.00. Pengang- 
katan bis2 surat djam 07.00 dan | Menara mentjapai hasil pembestelan surat? djam. 14.30. i gemilang. SA ia Trommol  d kotak dibuk | Selandjutnja dinjatak ah gj Aa aon ena 

  

wa taraf pendidikan dan pereko- 
nom'an rakjat Indonesia, ilmu pe- 

. ngetahuan, tehnik kedokteran 
dan kebidjaksanaan Pemerintah 
dilapangan kesehatan memperli- 
hatkan tendens kemadjuan jang 
njata. Kemadjuan ini dibuktikan 
dengan angka2 statistik dari kota 

| Semarang. Angka kematian da- 
lam kota Semarang ternjata tu- 
run dari 22 dalam. tahun 1950 
mendiad' 14 ver 1000 pada per- 
tengahan 1954. Angka kematian 
dikalangan baji berumur 1 tahun 
kebawah, menurun dari 3026 da 
lam tahun 1950 mendjadi 11,395 
dalam pertengahan 1954, Angka 
kematian karena bersalin menu- 
rns dar" 7 mendiadi 314 per 
1000. Karena angka kelahiran 
naik, ia'tu dari 27 per 1000 men 
diadi 42 per 1000, maka vendu- 

“Guk Semarang kini bertambah de 
(ngan 2,890. Berhubunc dengan 
Lita, Pr. Suharto mengusulkan, | 
209r Walikota Semarang menga- 
akan Panitya Penampungan Ge 
boorte-Overschot jong agak biasa 
itu. Djawatan Kesehatan Kota Se 
mar?ng dapat mentjanai hasil ig. 
rem'lang, meskipun tenaga dan 
alat adalah sangat terbatas, demi- 
kian Dr. Suharto mengachirj ke- 
terangannia. Sa 

TJIREBON 
BALAI PENGOBATAN 

D GARONG. 
Baru2 ini pada tengah malam, se 

banjak 3 orang gerombolan bersen- 
djata telah berhasil memasuki Ba- 
lai Pengobatan Rakjat ketjamatan 
Lohbener (Kab. Indramaju) Mere: 
ka telah menggondol obat2an utk. 

  

  

-keperluan rakjat jg ada. Kerugian 
ditaksir Rp. 2000,—. Fihak jg ber- 
wadjib kini sedang giat . mengada- 
kan penjelidikan2. : 

. 104 EKOR KERBAU MATI 
DISERANG PENJAKIT. 

Selama tiga triwulan tahun ini 
dalam “daerah: kares'denan Tjire- 

. bon telah tertjatat 104 ekor ker- 
- bau jang mati akibat. menderita 
penjakit chewan jang menular 
»septical”. Diantara kerbau seba 
njak itu, djumlah terbanjak jang 
mati dalami pada triwulan perta 
ma, jaitu 87 ekor, Penjakit .,sep- 
tical” ini berdjangkit apabila mu 
sm penghudjan dimulai, sedang 
tanda2nja kerbau jg, terkena pe- 

Pnjakit itu ialah keluar darah dari 
hidung dan . telinganja. Untuk 
mentjegah mendjalarnja penjakit 
teb.. maka djawatan  kehewanan 
telah melakukan penjuntikan2 ter 

  

pung trigu 

» Mulai hari Rebo 

djam 12.00 — 15.00. Telegrap di 
, arang Karangturi dan Tjandi 
dibuka djam 9.00 — 10.00. 

TEPUNG TRIGU JG TELAH/ 
SEDANG DIBAG.KAN BER- 

|. DJUMLAH LEBIH DARI 
| 1.180 TON. 

Atas pertanjaan ,,Antara”, pihak 
Djawatan Perindustrian Djakarta- 

| Raya menjatakan, bahwa dalam bu- 
lan Desember ini djumlah tepung 
trigu jang telah dar sedang dibagi- 
kan terdapat sebanjak 1.180 ton. 
Dari djumlah tersebut telah dibagi- 
kan kepada perusahaan? roti dan 

. kueh sebanjak 280 ton dan kepada 
. Perwabi, P & D, warung bond, dan 
sebagainja meliputi djumlah kurang 
lebih 200 ton. Dengan demikian si- 
sanja jang sedang dibagikan itu ada- 
lah 700 ton. 2 

|. Selandjutnja dnjatakan, bahwa da- 
lam bulan ini djuga akan masuk di 
Tandjung Priuk sedjumlah 
trigu, sehingga djumlah seluruhnja 
nanti akan mentjapai angka tidak 
djauh dari pada ajokasinja untuk 
wilajah Djakarta-Raya jang djumlah 
nja 2.000 ton sebulan, 
Dalam hubungan ini diperoleh ke 

terangan selandjutnja - dari toko? 
dan warung2 bond, 
hari ini mereka belum mendjral ts- 

setjara hebas kepada 
orang2 jang memzriukannja, 
tetapi baru terbatas kepada para ang 
gota2nja sadja. 

Tiap anggota memperoleh sebanjak 
20 kg. dengan harga Rp. 2,28 per 
kg.-nja. 

|. Harga tepung triga diluaran kini 
tertjatat diantara “ Rp. 6,— dan 

(Rp: 8— 
“isinja 67,50 kg. "netto mentjatat har- 

| ga diluar sampai Rp. 405,— lebih, 
sedangkan harga resminja 

"Rp. 147,— lebih sedikit, atau harga 
' pendjualan warung bond Rp. 153,65, 

KES. DJAKARTA RAYA — 
MAKASA 3—2 

sore kemaren 
capangda  Ikadla. Djakarta dilang- 
sungkan pertandingan sepakbola un 
tuk. merebut ke'uaraan PSSI  selu 

jaraan tadi akan diachiri sampai pa 
da tgl. 26 Desember 1954, sedang 
kan kesebelasan2 jang ikut da'am 
perebutan itu, ialah kesebelasan? ko 
ta Malang. Surabaja, Solo, Djakar 
ta Raya, Medan dan Makassar, So 
re ku jang bertanding ialah kes. 
PS:M. (Makassar) melawan ' kes. 
Djakarta Raya 'ang berachir dengah' 
kemenangan 3—2 utk. fihak Djakar 
ta, sedangkan angka p'da waktu tu 
ru. minum menundjuk 1—0 utk. 
Makassar, 

Sore “ini kes, Malang berhadapan   hadap kerbau2 la'nnja jano  ma- 
sih sehat dan selama 9 bulan itu 
telah tertjatat 3048 ekor kerbau 
tersuntik,   dgn. kes. Solo. Tgl. 24 Des.: Me 

Can .— Suraba'a: tgl. 25: Djakarta 
«« Surabaja: tgl 26: Djakarta: 
Medan, 

& kan. Mungkin disebabkar karena ti- 

bahwa sampai. 

akan 

per kg. Per karung jang 

adalah : 

ruh Indonesia: Pertandingan2 kedju ! 

tetapkan dan mengharap pula supaja 
peristiwa itu diterima . dengan di-$ 

.ngin, Kemudian para wanita 'itu“me 
ninggalkan Balai Kota untuk menga: 
dakan peringaian  Harj Ibu " dige 
dung bioskoop Indra. : 

|. Sebelum ketua Panitia Hari Ibu 
menjampaikan surat pernjatain tsb. 
diatas kepada Bapak. Wal: Kota, k 
bih dahulu diruang Balai Kota “se 
orang war:awan telah minta keterang | 
an tentang isinja suret  pernjataan 
tsb. kepada nj. Sumarman,- Ketua 
Panitia Hari Ibu, Oleh nj. Sumar 
man pertanjaan tadi didjawab, Yhw. 
surat pernjataan itu akan dibatja- 
kan dihadapan Bapak Wali Kota. Ti 
ba2 datanglah nj. S. jang sesudah me 
ngetahui, bahwa nj. Sumarman bitja 
ra dengan seorang wartawan, ia ber 
kata: ,,Wartawar djangan dilajani du 
fu.” 

Suasana peringatan meng- 
harukan. 

Gedung bioskoop jang terbesar di 
Semarang itu . tidak dapat memuat 
semua pengundjung jang berdjumlah 
ribuan, hingga banjak sekali dianta- 
ra mereka jang terpaksa berdiri di- 
sela2 deretap kursi dan diluar gen 
dung. Peringatan dilangsungkan da- 
lam suasana jang sangat mengharu- 

dak djadi datangnja Ibu Fatmawati 
ke pertemuan peringatan itu. Lebih? 
pada pidato pembukaan oleh. Nj. 
Sumarman jang diutjapkan dengan 
rasa terharu,. jang menguraikan 
usaha2 delegasi ketika menghadap 
Ibu Fatmawati di Istana Merdeka, 
Ibu Fatmawati pada waktu itu telah 
sanggup akan datang ke. Semarang. 
Tetapi. pembitjara tidak menerangi 
kan apa sebabnja kemudian dengan 
mendadak Ibu Fatmawati tidak da: 

.pat datang. Djuga pidato sekretaris 

mengharukan bagi pengundjung, di: 

OLEH POLISI Djakarta telah | 

|'ang dilahiikan pa 

Panitya Nn. Tri Sutanti jang sangat | 

utjapkan dengan tetesan air mata. | 

Pada waktu Kongres dimulai, 

djonegoro sebagai Kesua Badan Kon 
gres ini, antara lain dikatakan, bah 
wa sebenarnja Kongres jang  dilang 
sungkan itu, adalah kelandjutan aa 
ripada Kongres pendidikan Nasiona | 

tahun 1935 atas 
andjuranaja Ki Hadjar Dewantoro. 
Badan permanent ini pernah menga 
dakan kongres2nja pada tah. 1937, 
1947 dan jang terachir pada “tahun 
1949. Isi dan djiwa Unjang2 Peme 
rentah No. 4 tahun 1950 jang menen 
tukan tentang djiwa pengadjaran dan 
pendidikan Nasional, harus diakui 
adalah hasil2 daripada kongres? itu, 
demikian djuga tentang lahirnja UU 
pengadjaran No. 12 1954, jg. meng 
haruskan rumah? perguruan seluruh 
Indonesia memakai dasar pendidikan 
dan pengadjaran Nasional. 

Sungguh demikian, ia. anggap 
bahwa kewadjibap para ahli pendi- 
dik masih belum selesai. Hal ini 
orang akan bisa mengerti dengan 
mudah, bila mengetahui bahwa kini 
adalah masa peralihan, dari dja- 
man2 pendjadjahan, djaman feodal, 
kearah djaman kemerdekaan, dalam 
mana tentulah kita mengalami peru- 
bahan2 struktuur  masjarakat dan 
massa psychologie, hingga karena 
itu banjaklah orang2 jang telah ke- 
hilangan ,,pegangan” hidupnja, dan 
tidak diketahui akan kemana cerah 
jang ditudjunja. Malahan marhum 
Pudjangga Ranggawarsita telah mem 
buat sindiran dengan kata2 bahasa 
Djawa: ",nir sat esthining 
djanma”, jang artinja kira2: ma- 
nusia telah kehilangan dan kehabi- 
san pegangan hidupnja, hingga men- 
djadi kebingungan. 

  

    

Pengaruh pendidikan dan 
kekuatan watak pembawa- 
an manusia. 

Selandjutnja Brodjonegoro menga 

takan, bahwa dengan pendidikan, 

orang tidak bisa mengharap akan bi 
sa tertjapai semua keinginannja, ini 

disebabkan tiap2 anak selalu dileng 
keti dengan dasar pembawaan, mes 
kipun demikian, arti pendidikan da 
lam kehidupan manusia, tidak bisa 

diabaikan, dan kepentingannja tidak 
bisa dibantah lagi. 

Pembitjara sangat menghargai isi 
dan harapan UU Pengadjaran dan 
pendidikan jang merupakan djiwa da 
Tri politik pengadjaran  Pemerentah, 
karena tudjuannja adalah “membsn 

tuk ,.manusia susila jang tjerdas, su 
paja bisa hidup bersama dalam ma 
sjarakat, dan dapat pula mendjalan 
kan dan menemui dharmanja masing 

masing dalam masjaraka:. Sungguh 
sun demikian, ia masih pula meng 
harap, supaja dalam peratura, itu 
dilengkapi dengan sari2nja  Panija 

Sila dan kebudajaan. . .. “ 

Lahir utusang6 batin. 
Lebih djauh pembitjara menga. 

satuan antara lahir dan batin, jg 
satu dengan jang lain tidak bisa 
dipisahkan, .Djustru karena itu 
pula, maka segala jang kita sak. 
Sikan dengan mata kepala, sebe. 
tuinja adalah berasal dari pantja- 
ran batinnja orang jang bersang 
kutan. Djuga berdasarkan dengan 
itu pula, maka Laksmi Pandit be. 
lum lama telah menjatakan, bah 
wa baik dan buruknja PBB, se. 
betulnja hanja tergantung dari 
»menusianja” Negara? jang sama 
mendjadi pendukungnja. Dan ka. 
rena itu pula, maka kita harus ber 
usaha untuk mendidik anak2 kita, 
supaja kemudian hari bisa mendja 
di menusia susila jang berbudi 
luhur, sebab bila dunia ,,manusiz 
nja” sudah mempunjai sipat2 de 
mikian, keadaan tentu tidak se. 
bagai sekarang ini. 

Pembahartan pencidikan 
dan pengadjaran setjara 

| Infegraal, 
Sebagai preadviseur pertama da- 

lam atjara sebagai jang kita tjan- 
tumkan diatas ini, adalah Professor 
Drs. Sigit Ketua Fadulteit Sastra 
dan Paedaaogie dari Universiteit 
Gadjah Mada. Ia bitjarakan praead- 
viesnja Ik. 2 djam, dengan tiara ig 
sangat  populair sekali, 'Sebagaian 
dari isinja hampir bersamaan dengan 
pidato psmbukaan Brodjonegoro, ia: 
lah mengharapkan supaja Sistim pe- 
ngadjaran dan pendidikan kita, ditin 
djau lagi selekas mungkin, karena 
apa jang kita telan sekarang, sebe- 
narnja pengadjaran dan pendidikan 
asing, jang sama sekali tidak sesuai 
dengan dasar kehidupan, kebudajaan 
dan kebutuhan kita. Dan djustru ka- 
rena itu pula, maka kita sebagai ha- 
sil, productie” pengadjaran dan 
pendidikan itu, harus berlaku kritis 
dalam memandang sesuatu soal. 

Pengaruh swasana rumah 
tangga   Tetapi suasana ini kemudian be: 

robah karena pidato sambutan dari: 
Walikota, jang uratannja diselingi | 
.membanjol”. Walikota mengatakan, 
bahwa para ibu dam wanita tidak 
usah berketjil hati. Insja Allah Ibu 
Fatmawati akan dapat berkundjung 
ke Semarang pada besok tel. 2j 
April 1955 untuk menghadiiri pe- 
ringatan Hari Kartini. 
Kemudian meniambut - Gubernur 

Djawa Tengah Mangunnegoro. 
Pada peringatan tersebut dirwai- 

kan setjara singkat sedjarah Hari 
Ibu oleh Nj. Saparmin, dan per- 
djoangan wanita oleh Nj. Rubjjatin. 

  

“Dipersilahkan” duduk di 
lain tempat, 

Dapat ditambahkan, bahwa “be 
berapa saat sebelum upatjara di- 
mulai, telah terdjadi sesuatu hal 
jang menarik perhat'an para pe- 
ngundjung. Nionjah Judonegoro jang pada mulanja duduk dide- 
retan kursi untuk undangan para 
pembesar, oleh Panitya .dipersi- 
ahkan” pindah duduk dideretan 
kutsi bagi para” pengindjung, Se mula Ibu Judonegoro duduk se- 
belah kanannja Gubernur Diawa- 
Tengah, Para penggadjung jang 
melihat adanja peristiwa ini pada | 
umumnja menjambut dengan ,,se 

  
  

Bukan ahli. pendidik Timur sadja, 
tetapi djuga ahl:2 pendidik Barat sa- 
ma mengakui tentang pengaruh swa- 
Sana rumah tangga. Tidak hanja ter- 
batas anak2 selama mereka masih 
mendjadi anak sadja, tetapi djuga 
sampai mereka mendjadi orang tua, 
pengaruh itu memegang peranan 
penting - dalam . penghidupan dan 
alam  pikirannja orang2 jang ber- 
sangkutan. Oleh sebab itu,” maka 
Prof. drs. Sigit mengharap Supaja 

  

Mi Dan kursi jang semula 
ditempati oleh Ibu Judo tadi se- benarnja kursi persediaan untuk 
Walikota jang pada saat itu be- 
lum datang, 

Lebih djauh dari Antara Diakarta 
diterima kabar, bahwa Selasa jbl. nj. 
Fatmawati beserta nj. Kartowijono, 
ketua PB. Perwari telah menghad!i- 
ri upatjara peringatan Hari Ibu ber 
tempat diruangan Studio-film Boro 
budur di Tandiung Gerogol, Dalam 
upatjara tadi nj, Fatmawati membs ' 
tikan wedjangan2 mengenai tugas? 
terutama kaum Ibu dalam mendidik 
anak2nia, Upetjara tsb, diachiri de 
ngan atjara bergembira, menianji 

  

SEBAGAI PERNAH DIKABAR 

banjak sekali 

  
Lan jang melalui . 
Jindustrian telah dapat berhatsil. 

takan bahwa menusia adalah ke-| 

  

(Dari Wartawan Sendi) 

Dalam pidato pembukaannja, Bro orang berusaha benar2 untuk mem- 
perbaiki sfcernja rumah tar gg9, kas. 
rena djelek dan baiknja sfeer rumah 
tangga, akan merupakan factor jang 
turut menentukan djiwanja anak2 di- 
masa datang. : 

Bahasa daerah dan pendi- , 
didikan. j 

Ia sangat menentang Harap "ang 
sekarang berdjalan, bahwa anak2 ke- 

tjil diperkosa memakai bahasa jang 

berbedaan dengan bahasa Ibunja. 
Pengaruh ini, membawa akbat2 jg 
sangat merugikan.  Pembitjara mei 
nundjukkan beberapa bukti, terusa-s 
ma didalam mata 'peladjaran sedja-: 
rah. Sangat keliru sekali orang jang 
mengchawatirkan bahwa, karena pe-! 

ngadiaran bahasa daerah didalam | 
rumah2 perguruan, akan menimbul: 

“en: Teri? | kan rasa kedaerahan, karena hukt'2 
jang sekarang bisa dilihat, telah ter- 
djadi dibeberapa Negeri, dalam ma- 
na sekolah? rakjat. sama memakai 
bahasa daerahnja masina2, dan ba- 

hasa Unitarisnja dimasukkan dengan 
tjara pelahan. 

Mufu pendid kan harus 
diperbaiki 

Pembitjara jang pernah mensaksi- 
kan sendiri, di Inggris pendidik2 sa- 
ma mendapat kebebasan untuk me- 
njusun dan mengatur leerrooster dan 
mata peladjaran sendiri, sebab mere- 
ka “dirasa adalah fihak jang lebih 
mengetahui tentana keadaan anak2 

jang akan mendjadi . muridnja dari- 
pada kantor2 Djawatan pengadjaran. 
Sudah tentu sadja untuk mendjalan- 

kan kewadjiban itu ' membutuhkan 
mutu jang tinggi. Dan djustru kare- 
na itu, ia mengharap supaja ada usa- 
ha2 untuk mempertinggi  mutu?nja 

: l KAN, bahwa pada bari Sen em malam tanggal 20 'ini bulan, di Jogjakarta telah dilangsungkan Kongres Pendidikan, bertempat d' Padan aa Pena Ten njata Kongres itu mendapat perhatian sangat besar sekali, ini bisa Ea N NAMNG "Ojaga” pare pengadjaran dan pendidikan seluruh Indonesia jang Ba ke Sena telah terdaftar 450. seorangan, jang terdiri dari para ahli Bg Ba diterima, sebag'an 

perguruan2, tidak ketinggalan dari Universitas2 seluruh Indonesia. 

  

. 

Dari Konggres Pendidikan : i 

Sfeer Rumah Tangga Besar Pe- 
ngarahnja Dalam Pendidikan 

20 ini bulan, 

besar dafi Lembaga 

Personalia. 
AT AT 

PEGAWAI TUGAS BELADJAR 
LULUS UDJIAN UNIVER- 
SITET GADJAH MADA. 

Menurut pengumuman Kemente- 

rian Dalam Negeri, maka baru2 'ini 
beberapa pegawai Kementerian Da 

lam Negeri jang mempunijai tugas 
beladjar telah lulus udjiannja. Me- 
reka jang “lulus itu ialah: Untuk 
Baccalleaureat: 1. B. Luhukay da 
ri Sulawesi. Untuk Propadeuse-Bac 

caleaureat : “1. Jimmy Mohd. Ibra- 
him dari Kalimantan, 2. Matyas Me 
dah dari Nusa Tenggara, 3. Helan 

Soewarno dari Djawa Barat dan 4. 
Radja Roesli dari Sumatera. Selan- 
diutnja mahasiswa ikatan dinas Ke- 

menterian Dalam Negeri jang lulus 
udjian propadeuse-Baccaleaureat ia- 

lah Barjadi Prapantja dari Djawa Te 
ngah. 

LULUS UDJIAN UNIVER- 
SITET. 

Pada Fakultet Hukum dan Penge 

tahuan Masjarakat Universitet In- 
donesia telah Tulus Udjian Sardjana 
Muda Moh. Aoem Aribasah. Udji- 

an Sardjana Tingkat I Gan Gina 
Liong dan Nono Sanjoto Harsono. 
Udiian Sardjana Hukum - Sardjoe 
Soeprapto, R. Hadi Moentoro Ko 
Eng Han dar Waroto. 
MAL AN AA RK 
para pendidik, karena hanja dengan 
pendidik jang demikian bisa diharan 
akan bisa menghasilkan "produksi" 
sebagai jang kita inginkan. 

     

  

Hit 

BLORA 
MESIN PENGGERGADJIAN 

MODERN. 

Kemaren telah tiba di Blora. 
berpeti-peti mesin penggergadjian 
modern untuk Perusahaan ,.Ex- 
pra” Blora. Menurut  Djawatan 
Perindustrian mesin2 tsb. diusa- 
hakan menurut saluran mekani: 
sasi sedang harganja mesin ada- 
lah-Rp. 310,000,— dengan pem- 
bajaran berangsur2 selama 3 ta- 
hun. Dengan tibanja mesin tsb: 
maka sebagian dari usaha bantu- 

Djawatan Per- 

- 
- 
sz 

  

ULAR SEBESAR POHON 
PINANG. 

Pada tanggal.19 Desember jl., 
kepala Desa Adiredjo - Ketjama- 
tan Yundjungan Blora, telah me 
njerahkan kepada fihak Pemerin 
tah Daerah Kabupaten Blora, 
se-ekor ular jang besarnja Lk. 
.Sepohon pinang”. dan pandjang 
6 M. 

Menurut keterangan ular tsb. 
didapat pada malam Djum'at te- 
ngah “ malam, jang” kebetulan 
masuk didalam sebuah rumah 
seorang penduduk desa Adiredjo. 
Karena ular, ini berbahu harum, 
maka menurut beberapa orang 
ular tsb. bernama ,,Puspa kem- 
bang”, 

Selandjutnja ular itu akan di- 
tempatkan di Taman Tirtonadi 
Blora, sesuai dengan permintaan 
kepala Desa Ad'redjo tsb. 

Perhatian orang2 terhadap» ular 
ini sangat besar. mungkin karena 
besar dan pandjang ular tsb. 

    

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 24 Desember 1954: 
Djam 06.10 Pengadjian: 06-16 

Lima Serangkai: “07.10 Orkes Ma- 
lando, 07.30 Lagu2 Sumatera: 13.15 
Carmen suite: - 13.30 Orkes Pura: 
Kentjana: 14.10 Hiburan siang 
17.00 Konsert untuk biola: 17.40 
Aneka warna Indonesia: 18.09 La-   gu2 ta' bersjair, 18.30 Hidangan Dj: 
kad, 19.30 Senandung merdu: 20.39 
Wajang Orang: 22.15 Wajang orang 
(landjutan), 23. Missa Sutji: 23.39 
The. Messiah Handel: 24 Tutup. 

Surakarta, 24 Desember 1954: 

Djam 06.10 Lagu2 Chasidah: 06.15 
Pengadjian: 06.30 Irama Indonesia: 
07.30 Tjipt. Ismail, Hardjokahar & 
Utjin: 12.03 Edah, Ramlee dan Ach 
mad, 13.15 Didi dan Nien: 13.45 
Dari Amerika Selatan: 14.10 Raju- 
an siang, 17.05 Klenengan. Gadon: 
18.15 Apa arti Hari Natal bari Um. 
mat Manusia: 18.30 Ruangsh Pe- 
muda Pemudi: . 19.30 Irama Tango 
dan Bolero: . 20.30 Suara Istane: 
21.15 Sandiwara Radio, 22.15 Irama 
Krontjong Asli: 24.00 Missa Sutji: 
01.30. Tutup, 

Jogjakarta, 24 Desember Y954: 
Diam 06.10 Pembatjaan: - 06.30 

Arab klasik: 06.45 Paul Weston: 
07.10 Langgam Krontjons: 197.30 
Permainan Piano duet: 12,50 Lagu? 
Mesir: 13.10 Musik. ringan: (3.45 
Tango Argentina: 14.10 Sara Asta- 
na: 17.00 Taman Kepanduan: 17.40 
Rajuan tak bersjairs 18.00 Imbauan 
Ade dan Andy: 18.10 Bahasa dan 
Sasteras 18.28 Musik salon: 18.30 
Peladjaran njanji: 19.40 Krontiong 
dan Langgam: 20.15 Rajuan2 Hari 
Natal: 20,30 Suara Putra mesgge- 
ma di angkasa, 21.15 Obrolan pak 
Besuts 21.30 Ujon2 . Monostiko: 
22.10 Uion2 Monosuko (landjutan): 
24.00 Missa Malam: 01.00 Tutup. 

Djakarta, 24 Desember 1954: 
Djam 06.10 Pengadjian: 13,30 Or- 

kes Puspa. Kentjanas 16.15 Pertan- 
dingan sepak bola kes. Medan —-   kes, Surabaja: 19.20 Orkes Gambus: 
21.00 Sandiwara Radio: 22,15 Orkes bersama dengan Ibu Fatmawati ikut Krontjong Irama Baru, 23,45 Musik 

Barat, 24,00 Tutup. 
serta, 
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AA - 5 

PURWOREDJO 
1 HA DAPAT HASILKAN 133 
KWINTAL GABAH BASAH 
HASIL PERLOMBAAN DI 

KUTOARDJO 
Dengan dihadiri oleh” wasit 

"Notojuwono dari seksi pertanian 
DPDS propinsi - Djawa Tergah, 
residen Sukardji,  Darjadi . dan 
Sujatno Sastrow-djojo dari kan- 
tor. Inspeksi Djawatan Pertanian 
Djawa Tengah dan tamu lainnja, 
maka hari Djum'at jang lalu ber- 
tempat di Balai Pendidikan Ma- 
sjarakat Desa (PBMD) Kutoardjo, 
kabupaten Purworedjo telah d'a- 

pembagian hadiah 
dia on mbaan 

menanam padi tahun 1954. 
Hadiah2 pertama dan kedua 

djatuh pada desa Dukuhredjo 
dan Djono ketjamatan Bajan ig 
masing2 mendapat uang Rp. 
2.500,— dan Rp. 1.500,—. Ha- 
diah perseorangan diterima Karto 
dimedjo dari desa Kemanukan, 
ketjamatan Bagelen dan Djono 
dari Bajan jang masing? meneri 
ma Rp. 750,— dan Rp. 500.—- 

Menurut bupati Purworedjo S. 
Sastrodiprodjo dalam perlombaan 
tersebut ternjata, bahwa produksi 
jang paling rendah - jalah 35,07 
kwintal dan jang “palng tinggi 
133 kwintal tiap hektar berupa 
gabah basah. Padi jang ditanam- 
1ja dienis Gendijah Ratji. 
Pengolahannja ialah sbb.: mu- 

la-mula sawahnja d'taburi daun2 
trembesi, pupuk kandang, kemu- 
dian digenangi air. Tiap2 pemudi 

ekan menanam  disawahnja 
"n'pto simhbengan pupuk kan- 

dang 1 bakul dengan diberi ketu 
zian Rp. 0,25. 

Menurut. tjatatan Kantor Ins 
sbeksi Diawatan Pertanian Diawa 
Tengah 'hasil 133 kwintal buat 
tian hektar tersebut adalah hasi ' 
tertinggi di Indonesia selama ini. 

TJILATJAP 
KEAMANAN DI KAWUNGAN- 

TEN AKAN SEGERA 
TERDJAMIN. 

Dengan kegiatannja alat? Negara 
di Kawunganten, terutama dari fi- 
hak Tentara kita, maka keamanan 
di Kawunganten akan dapat segeta 
pulih kembali. Ini terbukti telah ba 
njak dari fihak gerombolan jg mes 
njerah, berturut-turut: 

Pada tgl, 8-12-54 telah menjerah 

an 

  

1 orang, jang telah mengikuti 
selama 8 bulan dalam  ge- 
rombolan D.I. di. hutan-hutan, 
pada tgl. 10-12-54 telah menjerah 
6 orang pengikut D.I. jg telah 8 bu 
lan tinggal di hutan2, 11-12254 te- 
lah menjerah lagi 5 orang pengi- 
kut DT. jg djuga telah 8 bulan 
tinggal di hutan2. 
Kemudian ketika TNI Bn. 433 

mengadakan operasi didesa Grugu, 
telah dapat menangkap 54 orang 
pengikut D:T. ig.telah 2 tahun ber- 
tempat tinggal di hutan2. 
Diadi djumlah pengikut D.I. ig 

menjerah baru2. ini ada 66 orang. 
Tentunja akan menjusul lagi. 
USAHA RAKJAT SETJARA 
GOTONG-ROJONG JG AMAT 

1 SEDERHANA. 
| Biasanja orang mengadakan 
Koperasi, terlebih dahulu meren- 
tianakan anggaran-dasarnja, dng- 
garan rumah tangganja, memben- 
tuk Panitya penjelengecara, meng- 
adakan rapat anggauta, | hingga 
pengesahan anggaran2 tersebut. 
Banjaklah diantaranja usaha tsb. 
betjah sebelumnja berdiri. Lain 
halnja usaha gotong-rojone  di- 
grumbul Gebangsari, desa Tam- 
baksari termasuk Ketjamatan Ke 
dungredja (Tjlatjap), dengan pe 
ngetahuan2 jang masih murni, 
rakjat digrumbul tersebut telah 
mengadakan usahanja jang amat 
sederhana, dinamakan DJIRAK 
(Djiwa sidji seperak). Uang pen- 
Gapatannja terkumpul, sediumlah 
Rp. '745y—  dibel kan piring, 
tjangkir dan datjin, untuk disewa 
kan kepada orang2 jang mempu 
njai hadjatan dan pak tani jang 
akan menimbang padinja, 
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ke. | dilapangan industri jang sangat 
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Costa Rica, jang 
lahirkan 

: baji 
: ng? dasa' sir. sedang ditengok oleh 
— Agaknja njonja Shafik tidak mem- 

peroleh simpati dikalangan kaum wa 
nita Hongkong mengingat, bahwa kz 

  

oh 5 Di Dunia? 

Hampir2 sukar dipertjaja. Tetapi menurut kantor berita. 
jang mengirim gambar ini kepada redaksi €i 
adalah gambar Felicia Delgado Gomez (kiri) dari kota Puerto Limon, 

baru berusia 10 (sepuluh) tahun tapi baru2 ini telah me 
seorang anak lelaki, dengan djalan pembedahan Caesar. Anak! 

jang dilahirkan, beratnja 5 pond 12 ons. Pada gambar: Felicia (kiri) 
ibunja (kanan), dug hari setelah melahirkan anak 

tadi. Perhatikap dalam gambar ini, ibu jang masih sangat muda tadi ma- 
sih gemar djuga bermain-main dengan “permainan “boneka-nja. 

  F Tbu Tenuada 
  

    

       

   
    

  

   

      

    

    
  

1 Pit Internationat” 

»Suara Merdeka”, gambar ini 

  

  

   
   

  

datangannja dalam perdjalanan keli 
Eng dunia ng menurut rentjana 
akan berlangsung selama 80 hari, ti 
dak disambut oleh satu wakit pun 
dari organisesi? wanita Hongkong. - 
Demikian. UP. (Antara). 

. 4 SERDADU DJEPANG ME- 
NYERAH KEPADA BE- 
LANDA DI HOLLANDIA. 

Pemerintah Djepang akan segera 
merundingkan dengan pemerintah? 
Nederland dan Australia soal pemu 
langan 4 orang serdadu Djepang io. 
sampai bulan September jl. telah 
menjembuniikan diri da'am hutan 
Irian mengira bahwa perang Pasi- 
fik masih berkobar. Serdadu2 Dje 
pang itu telah menjerah kepada pe- 
merintah Belanda dan kini ditahan 
di Hollandia. Didapat kabar bahwa 
serdadu2 itu akan dipulangkan ke 
Diepang dengan menumpang kanel 
”Taisei Maru” jang akan - bertolak 

Petilasan2 Manusia? T 
gal 5000 Tahun Sebel 

Nenek Mojang 

de Sieveking, 
nja, dan Mr. Michael Tweede, 
ngapura, te.ah melaku 
belah barat daja kota 
gua tersebut ditemuin ja bukti- 
sia jang hidup di Malaya bah 

laya sewaktu tanah 
dari Djepang dalam bulan depan de wi. 
ngan tugas mendjemput abu serda- 
du2 Djepang jane telah tewas dalam Menurut hasil penjelidikannja, 

penduduk Malaya  dizaman purba 
terutama adalah penghuni gua, kare 
na mereka masih terlalu primitif un 
tuk membuat gubuk-gubuk. Sebab 
itu mereka mengambil mana jang 
gampang sadja, “jang telah dibuat 
oleh alam, ber gua-gua dan rua 
ngan-ruangap ditebine bat, tempat 
nja berteduh bila hari hudjan. 

Pada waktu ahli2 purbakala 
memulai penggalianrja ditempat jg. 
penuh berisi bukti2 kehidupan dima': 
isa jang lampau itu, didjumpaifja 
gendi2 Tjina, jang sudah biasa dite 

mui di Malaya. Gendi mungkin ber 
asal dari abad ke-14, sewaktu orang 

an orang Tionghoa mulai datang “di 
! Malaya dan diam di-ina. 

Dengan dibantu oleh penggali? 
bumiputera, ahli2 itu menggali lebih 
dalam, dan didiumpainja petil:San 
dari zaman neolithik, termasuk djim 
bang jang berukiran Junani. Meli- 
hat ini timbul dugaan mereka, bah 
Wa manusia neolithik tetap hidup'di 
Majaya sampai 400 atau 500 tahun 
sesudah Masehi. AA 

Achirnja setelah mereka mengga- 
li dari empat Sampai lima kaki 'ke 
dalam tanah, bersua olehnja petila 

peperangan Pasifik. (Antara). 

Kesatuan 
Istimewa RRT 
Utk Hantjurkan" Gerilja 
KMT Akan Dikirim 

| Ke Birma? 
20. KANTOR - Berita Kuomintang 

8 Se baba PM Na 
Bb 

telah 
dan PM RRT Chou En Lai 

    
  

     

    

ce Tiongkok se 2 Du. 
dan kabar ini telah didapat dari 
sumber2 dibawah tanah (Ant). 

Nehru Bangga Akan 
Hasil? India Selama 

.. Tudju Tahun Isi 
| Kata Nehru: Keadaan Di India Lebih 4 5 

Baik Dari Di Tiongkok 
— DALAM SIDANG PARLEMEN India pada hari Selasa Ph 

Jawaharlal Nehru mengatakan bahwa ia bangga akan hasil2 bai 
oleh Ind'a dalam 7 tahun belakangan ini dah jang telah ditjapai oleh : menurut pendapatnja India dapat dibandingkan dengan setiap nt- 

| gara di Asia atau bahkan djuga dengan Sovjet Un'. Nehru memberi 
| pernjataan ini dalam debat mengenai politik ekonomi pemerin 

| India, Dikatakan selandjutnja oleh Nehru bahwa keadaan di India 
terang lebih baik daripada di Tiongkok. Nehru mengemukakan b 
wa india mempunjai keuntungan adanja pemindahan kekuasadh 
setjara damai sedangkan Tiongkok telah mengalami perang intet- 
nesional dan perang saudara dalam waktu 40 tahun. Tag | 

  

Nehru mengatakan bahwa ke) 
tik terhadap India hanja datang 
(dari .saudara2 kita setanah-air” 
jang ia maksud ialah kaum ko- 
munis India dan ,,beberapa pihak 
sangat reaksioner jang tertentu di 

| Barat”, Nehru tidak mendjelas- 
— kan pernjataannja ini.. GT 

|. Menurut Nehru. India telah 
Mmentjapai pertambahan produksi 

Ke Mad an 3 kia : 

Dim Sisteem 
. . 2 

Distribusi BP 
Pengusaha Nasional 

sa Ikut Serta: Tapi 
Kemungkinan Tipis: 
MR, R-S. SURIADINATA Wa- 
Nan jajanan, “BIN Meme berknan, (isi is meat pertnjaan Amar” sekar 

nambahkan bhw ia dalam pada itu engusaha2 nasional dim sistim 
ia'ah orang jang pertama jg akang beribapian (distributie “apparadt) 
mengikui bahwa India masih peri Bp menjatakan, bahwa oadaba 

mungkin utk memenuhi kehendak 

   

  

lu mempergiat langkah-kemadjuanf 

Penemuan Barang? 
# Purbakala Di Malaya 

ype Hoa Binh Jg Ting- 
um Masehi Di Malaya — 

Dojan Makan Manusia Dan Sedjenis Dengan 

TIGA ORANG AHLI PURBAKALA di Malaya, dr. G.A. 
anggota staf Museum Federasi Malaya, 

direktur Museum Raffles di Si- 
tan penjelidikan di Gua Chah, 90 m'l dise- 
ahru, ibu-kota negara Kelantan, 

bukti jang ditinggalkan oleh manu- 
Zaman Batu, 5.000 tahun sebelum 

Masehi, jang mempunjai type ma nusia Hoabihh, nja pula peninggalan dari manu sia neolithik ja ' 
Inggeris masih diduduki oleh bangsa Roma- 

' san2 jang ditjarinja, jaitu peningga- 

itu 

' pergunakan: sebagai alat makan di- 

ikan sadja 

|manusa didjumpai tjampur-aduk 

jini, Mr. Tweedie mengatakan bah- 

Penduduk Irian ? 

serta njo- 

Didalam 

Dan d'djumpai- 
ng mendiami Ma- 

lan dari manusia Hoabinh. Semen- 
tara manusia neolithik telah memba 
ringkan majat2 orang mnatinja, ma- 
musia Hoabinh kebanjakan meletak 
kan orang matinja bergelung diku- 
burannja. Didada dan dikaki majat 
itu terdapat gendi dari tanah, jang 
mungkin berisi makanan, jang menu 

(sangat Disetudjni 0! 

sional — Menurut 

timbangkan adalah golongan 

| | bari. sedapat2 harus'ah golongan? 
| nasional, agama dan komunis, 

P4 Hak 

     
Pertemuan Untuk M P 
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Jang djuga penting untuk diper 

ha jang turut serta dim All Ih 
| nesian Congress itu, menurut : 

(lan inisiatip pembentukannja 'ha- 
|rus diambil oleh pelopor2. Pro- 
klamasi Kemerdekaan. Djika ti- 

: pat semua golongan :itu di 
himpun, maka menurut, Diapari, 
boleh'ah jang mana sadja. misal- 

| nja golongan nasional sadja, jang, 
severti golongan2 jang lain, djuga 
bs'um bersatu. ! Li , 3 

Persatuan jang dapat dihimpun 
cleh salah: satu golongan itu akan 
dapat mendjadi dorongan bagi.go- 
tongan2 lain untuk bersatu. Seba- 
gai tjontoh dikemukakannja keada- 
an di India. All Indian Congress di- 
sana tidak terdiri dari Pa ag 
ngan, jang ada dinegeri itu. Dr. Dia- 
pari selandjutnja menerangkan, bah- 
wa apabila pembentukan All Indo- 
nesian Congress ini inisiatipnja di- 
ambil oleh partai2, maka sudah se- 
pantasnja pemerintah — memberikan 
bantuan jang sebesar2nja- terhedap 
pembentukannja itu, demikian djuga 
terhadap pelaksanaan Yita2nja. | 

saja arar 2 Pendaovat Arudji Kartawi- 
nata (PSN). 2 , “ 

Sementara itu dapat ditambahkar 
bahwa dalam hubungan ini, ketua 
putjuk pimpinan PSIT jang djuga 
mendjadi wakil ketua TT Parlemen 
menjatakan pada ,Antara”, bahwa 
pada prinsipnja ia persoonlijk buka 
sadja sangat menjetudjui jur 
Presiden tentang pembentu ' 
Indonesian Congress” (A.LC), 
kan djusteru karena suasa 
didalam perkembangan ji: 
ini telah mentjapai ciimax keruntji- 
ngan, maka Arudji pun merasa ber- 
kewadjiban untuk mengusahakan 
bersama2 dengan lain? partai “da 
organisasi massa dengan tidak 
mandang tjorak aliran atau i 
gie politiknja untuk turut mel 
nakan terwudjudnja tjita2 “pe 
tukan A.I.C. itu. Saba 

Menurut Arudji, AL.C itu “dapat 

    

   

  

   

    

      

x        rut kepertjajaannja diperlukan oleh : 
orang2 mati diachirat. ' 

Hoa Biuk lebih banjak 
berburu. j 

Disekitar tulang-belulang  purba- 
kala itu terdapat kapak dan pemu- 
kul dari batu, jang umurnja lebih da 
ri 7.000 tahun. Bikinannja masih ka 
sar, bentuknja belum bagus, dan ke 
banjakan dipergunakan untuk mem 
bunuh. Benda2 ini. menundjukkan, 
'bahwa manusia Hoabinh belum pan 
dai membuat alat? keperluan hidup 
nja, dan mereka lebih banjak berbu 

“ru binatang' daripada bertani. 
'Yapi pada kerangka? neolithik di 

djumpai alat2 dari batu jang lebih 
halus bikinannja, 'digosok-gosok sam: 

jang 
“terdapat ditangannja — mungkin di 

achirat — menundjukkan bahwa ma' 
nusia neolithik di Malaya itu ada-' 

'meskipun ahli2 purbakala itu belum ' 
dapat menerangkan apakah jang di 
tanam oleh orang2 neolithik itu. 

Dojan makan manusia: se 
. djenis dengan nenek mo- 

jang penduduk Irian? 
Manusia Hoabnh dinamakan 

demikian, karena bekas-bekas da 
ri manusia type ini d'djumpai 
orang di Hoabinh di Indo-Tjna. 
Dari bukti-bukti jang diperoleh, 
ah''-ahl: purbakala itu berpenda- 
pat, bahwa manusia Hoabinh bu 

suka memakan daging 
binatang, tapi djuga dojan makan 
daging. manusia. Tulang-belulang 

dengan tulang-belulang binatang. 
termasuk jang paling digemari 
oleh manusia Hoabinh. 

Menurut dugaan, manusia Hoa 
bnh adalah sedjenis dengan ne- 
nek-mojang bangsa-bangsa Mela- 
nesia, penduduk Irian, kepulauan 
Salomon dan pulau-pulau lain di 
Pasifik Barat. 

Hasil penjelidikan ini sangat pen 
ting, disamping banjak bukti jang di 
peroleh”, kata. Mr. Tweedie, ,,kare: 
na semuanja dapat menegaska, apa 

jang sudah diduga orang tentang mz 
nusia Hoabinh jang hidup di Malz 

Menguraikan  tudjuan ' expedisi 

wa ,semua penemuan ini akan me 
nambah pengetahuan modern ten- 
tang gerakan2 manusia dipermuka- 
an bumi ini. Daiam hal ini Malayz 
mendapat kedudukan penting, kare 
na daerah inilah satu diambatan ba- 
Zi gerakan-gerakan pembojongan me 

nusia dari benua Asia. Semenandjung 
Malaya telah mendjadi salah satr 
djalan raja jang dipergunakan oleh 
manusia2 purbakala untuk membo: 

! sar saling mengerti dan bahu 

-pai litjin dan lebih bagus bentuknja. 
$Perkakas2 mereka dan: lokan : 

khngan PSIT itu nanti. 
4 

lah kaum tani jang tidak aggressif,! 

nja. 7 4 

  

salah satu rintangan besar dalam 
kemadjuan India ialah antiaman 
kasta jang tidak dapat dileniavkan 
dengan penerimaan suatu undang? 

pemerintah Indonesia penempatan | jong ke Pasifik Selatan dan kewile   Selandjutnja ia mengatakan bohwa pengusaha2 Indonesia dlm sistim 
pembagiannja akan diusahakan. 
Penempatan pengusaha2 Indonesia 
dajam sistim pembagian BPM itu 
berlaku utk segala hasil2 BPM 

,jah  Austratlasia”. 

M. France 'Bi- 

  

€mata' Aa memertabar: tu deng diperdagangkan jang sekira- 
Seo 9 Pan Ta Magi hara ah “hah nja dapat ditakukan setjara prak- 

jang bertalian erat dengan kenaikan 18. 
taraf idupan rakjat dan kema- Mengenai pendirian pompa2 ben 
djuan negatas Ag sin baru, dinjatakan, bahwa | ntuk 

MEP Apa “0 .sementara ini kemungkinannja sa 
Nehru kemudian mengatakan bah ngat tirbatas, dan pendiriannja hanja 

wa rentjana 5 tahun India tja- dadakan di-tempat2 jang betul2 me 
pai kemadjuan jang sungguh2 dalam merlukannja, demikian Mr. R.S, Su 
'hal pekerdjaan. Ia mengemukakan riadinata. Keterangan selandjutnja da 
bahwa berbeda dengan keadaan di ri djuru-bitjara Stanvac mengenai pe 

“India di Tiongkok terdapat pengang- nempatan pengusaha2 nasional da 
| guran hebat, dan hal ini diakui sen- lsm sistim pembagiannja djuga ham 
| diri oleh pembesar2 RRT. | pir serupa dengan keterangan jang 

nh btn “ cidapat dari fihak BPM. Sekitar pen 
“Di lapangan ekonomi seperti di- dirian2 pompa2 baru dinjatakan, bah 

lapangan politik India mengikuti wa untuk sementara ini keadaan 
stiara2 kerdja-sama setjara damai pompa befisin Stanyac sudah dipan 
untuk mentjapai tudjuan2nja, demi- dang mentiukupi untuk. dapat meme 
kian Nehru, (Antara), nuhi distribusi. (Antara) 

  

  

      

   

  

sa Terguling 
Per-| Setelah Ratifikasi 

djandjian Paris 
PARA PENINDJAU di Paris 

hari Selasa berpendapat bahwa 
perdana menteri Perantj's, Men- 
des-France, akan memperoleh ra- 
tifikasi persetudjuan Paris oleh 
parlemen, tetapi ada kemungkin- 
an pemerintahnja akan terguling 
dalam soal lainnja jang akan di- 
(adjukan dalam parlemen setelah 
perdebatan2 mengenai  ratifikasi 
tersebut. 

Sepert! d'beritakan, ' Mendes- 

didjadikan tempat bertemunja segals 
pihak untuk menjelesaikan berbe 
seal, baik jang mengenai 'm 
Cam ataupun “luar negeri atas 

   

     
bohu serta didukuag oleh 
potensi nasional: L 

,Andjuran Presidep itu 
sesuai dengan haluan politik 

emaduka 
Diapari Peagambilan 

tepida Golongan Nas: 

    

  

sungguh, OPOSIST Sist tidak ada 

    
   
Kepentingan? Na- 

    
   

DENGAN ”Antara”, ketua Biro 
jatakan setud'u andjuran Presiden Sukarno 

| Indonesian Congress guna me- 
nerdjuangan merebut Iran Barat. 

All Tea Congress itu dapat diharap- 
lahirkan kristalisas' dari s'kap semua partai2 

apkan konsepsi “tentang berbagai masalah 
imasalah keamanan, dasar2 kene- 

uk mengadakan All Indonesian Con' | 

  

    

  

begi PKI pasti akan dibantu 
dan disetudjui ' 
lam pelaksan 
ha kearah pembentukan kekuatan na 
sional tak akan ditolak oleh partai. 
Demikian Lukman. ! 

Dalam melaksanakan tjita2 ini 
— demikian Lukman 'leb'h lan-' 
djut sudah selajaknja' apabila par 

bersama-sama partai2 lain “dan 
organ Sasi2 massa mengadakan! 
inisiatief tentang hal itu. Dalam 
hal ini Lukman mengambil tjon- 

telah kita ketahui 'KSPO' hanja 
terbatas pada ugaha2 “setempat ' 
atau sedaerah, tetapi untuk men- 
tjiptakan Kongres Nasional seper 
ti jang diandjurkan oleh Bung 
Karno itu haruslah diselenggara- 
kan bersama oleh organisasi? dan 
partai2 pusat. 

Persatuan nasional ini sangat 
perlu sekali kita tundjukkan pada 
waktu ini, kata Lukman selan- 
djutnja, karena dengan dorongan 
kekuatan nas'onal itu dapatlah 
kita mendesak kepada pemerintah 
untuk bertindak dalam lapangan-: 
lapangan jang penting, misalnja 
ekonomi, keuangan dan termasuk 
pula pembentukan propinsi Iran 

dalam Republik Indonesia. Per 
satuan Nasional dan pemerintah 
itulah merupakan kekuatan selu 
ruh rakjat jang akan dapat me- 
lahrkan sesuatu jang besar. 
Mendjawab pertanjaan bagaiman: 

pendapat PKI . mengenai andjuran2 
atau pendapat2 pihak oposisi bahwa 
persatuan nasional dapat ditjiptakan 
serta All Indonesian Congress dapat 
dilaksanakan djika terlebih dulu ka- 
binet Ali sekarang ini dibubarkan: 
Lukman berkata, bahwa andjuran? 
itu tidak sesuai dengan maksud mem 
persatukan pemerintah dan rakja' 
kalau dibawa kepada soal kabinst. 

»Banjak orang berpendapat . hah- 
wa antara pemerintah dan pihak 
oposisi terdapat djurang jang lebar, 
tapi saja ada pendapat lain”, kata2 
Lukman jang selandjutnja menesas- 
kan, bahwa mungkin dalam  bebe- 
rapa hal ada perbedaan djauh anta- 
ra pendapat pemerintah dar oposisi, 
tapi “dalam menghadapi soai Irian 

  

    

i dgn. Kesungguhan da-j 
aannja, “dan setiap usa! 

Te 

tai2 besar seperti PNI, Masjumi' 

toh usaha KSPO,  Sebaga'mana | 

wanja, maka ummat Katolik d 

berdoa di' lapangan St 

  

1 s 
A Kana 1 - : 

Waktu sakitnja, Paus memuntjak dan celah dichawatirkan dii- UUS 1 3 
i 

menudju kelapangan geredja St Pieter, untuk mendoa 
" Smemudjikan kesembuhan bagi Paus jang mere- 

ka tjintai itu. Gambar: waktu tengah malam 
masih banjak djuga orang2 Katolik ig 

Pieter, 

  

       

      

. 

Roma “"berdujun-dujun 

  

        

  
      

Dari Kongres PNI Bandung 
    

Barat dan kembalinja daerah tsb 

  Barat'ini antara pemerintah dan 
€ selisih pendapat 
Demikian Lukman mengachiri ke- 

dianut -oleh partai saja (PSN) dan ferangannja. (Antara). 
oleh karenanja, maka saja akan ber- 

andjuran Presiden usaha dapatnja 
itu dipertimbangkan dengan seksama 
dalam kalangan  PSH”, - demikian 
kata Arudji Kartawinata jang atas 
pertanjaan tentang pihak mana jang 

. mesti ambil initiatief untuk pemben- 
tukap All Indonesian Congress itu 
hanja mendjawab, bahwa soal ini ini 

perlu dipertimbangkan dalam kala- 

Selandjutnja Arudji' men'atokan 
betapa pentingnja A.I.C. untuk mem 
pertemukan tenaga, “usaha dan ke- 
sanggupan memetjahkan berbagai 
masalah nasional, a.l. sengketa Irian 
Barat, jang menurut Arudji hanja 
dapat dihadapi dengan kebulatan te- 
kad seluruh bangsa Indonesia 
ngan tidak memandang ideologie 
politiknja dan atas dasar inilah Aru: 
dji menjetudjui andjuran Presiden 
mengenai pembentukan AC. jang 
akan dapat mempersatukin tenaga 
dan usaha antara partai2 dari segala 
matjam tjorak dan aliran dalam se- 
gaia persoalan dengan tetap meme- 
lihara dan menghormati kedaulatan 
ideologie masing2. 1 
Dalam hubungan dengan sikap 

partainja (PSII)  Arudji ' memper- 
ingatkan, bahwa sudah sedjak 1917 
partai tersebut. selalu .mempbelopori 
berlangsungnia 'berbagai ' Kongres 
Nasional 1917 — 1923), kemudian 
pembentukan PPPKI (Persatuan Par 
tai2 Poritik Kebangsaan Indonesia, 
1928) dan GAPI (Gabungan: Politik 
Indonesia, 1939). 

PKI menjetudjui seruan 
Kepala Negara, 

Diuga M.H. Lukman Wakil I Se 
kertaris Dienderai CC PKI dalam 
pertjakapan singkat dgn. ..Antara” 

senuh hati akan menjokong setiap 
asaha untuk menti'ptakan persatuan 
nasional. Seruan Kepala Negara un 

PGRI Pero- 
tes CC PKI 

  

tes kepada CCPKI berhubung dg 
dipergunakannja istilah ,,Ketua PB 
PGRI” dan .Wk. Ketua PB 
PGRI”, masing2 dibelakang nama 
Soedjono dan Hermanu Adi jang 
teah ditjalonkan oleh CC PKI 
selaku ,/orang tidak berpartai” de- 
ngan permintaan agar istilah2 ter 
sebut segera ditarik kembali baik 
dari pengumuman2 maupun dari 
pemberitahuan kepada Panitia Pe- 
milihan Umum Indonesia, 

en 
Dalam statement itu diterangkan 

djuga. bahwa PB PGRI tidak pernah 
Serhubungan baik formil maupun in 
formil dengan CC PKI mengenai pen 
tialonan tsb, Dalam pada itu dite 
rangkan, bahwa PB. PGRI memberi 
kebebasan kepada semua anggauta, 
hja. — termasuk para anggauta PR 

— untuk setjara perseorangan aktisf 
ikut serta dalam pemilihan umum.   | France kini menghadapi kesulitan 

walaupun ja memperoleh suara 
kepertjajaan dari parlemen me-   ngenai budget Indotjina, (Antara) 

Ai
 

  

de-' 

menerangkan, bahwi PKI dengan s4 

PENGURUS BESAR PGRI da- 
lam statementnja menjatakan, bah 
wa PB. PGRI menjampaikan pro- itu, 

(litk luar negeri jang bebas dan 

MENJAMBUNG BERITA mengenai diterimanja resolusi2 ol 
“dite kan lagi, bahwa resolusi2 itu diterima setelah at oratha “ep Melo, kemudian d'rumuskan oleh sidang 2 

Ha ama lagi oleh sidang pleno. M engenai resolusi tentang polit:k luar 
damajan "dunia, menjetudjui konperensi Bogor dan konperensi Afr Oo 

mukakan pertmbangkan-pertimba ngan sebagai berikut : 

1) bahwa suasana politik dunia 

internasional dewasa ini diliputi oleh 

pertentangan? antara blok Barat dan 

blok: Timur jang maha hebat, jang 

setiap saat dapat menimbulkan pe- 
rang dunia lagi: 2) bahwa perang 
dunia ketiga ini sudah tentu mem- 
bahajakan kemerdekaan dan kedau- 
latan Republik Indonesia jang men- 
djadi sjarat mutlak bagi rakjat un- 
tuk membangun negaranja dan mem- 

pertinggi taraf hidupnja sesuai de- 
ngan dasar marhaenisme: 3) bahwa 

untuk menjelamatkan dan menjem- 
purnakan kemerdekaan dan kedau- 
latan Republik Indonesia haruslah 
didjalankan suatu politik luar negeri 
jang bebas dan aktif, jang berdasar- 
kan kepentingan rakjat dan menudju 

ke perdamaian dunia: 4) bahwa te 
a - 

tip itu membawa akibat, bahwa In- 
donesia tidak akan mengikat diri ke- 

  

4 

Saja Lahir 

M
e
n
d
e
m
 

Di Menara 
| Eiftel-Paris..... 

termasuk pada salah satu aspect jg: 
MADJALAH ,ILLUSTRATED” di London mempunjai trad'- : 

ri pembatjanja. 
iSi, jakni satu-satu waktu mengabulkan idam-idaman seorang da- 

Sekali ini jang beruntung ialah Catherine Feller, 
Seorang gadis Inggeris. Dia datang dengan keterangan jang aneh, 
jaitu da lahir di Menara Eiffel di Paris jang terkenai itu, dan 
ingin sekali mel'hat tempat lahir nja itu. Djuruwarta »Illustrated” 
jang dengan isterinja menemani Cather.ne ke Paris, menulis seba- 

| gai berikut: y 

»Mulanja saja kira, Catherine 
berolok-olok. Tapi Catherine mene 

“ rangkan dengan sungguh, bahwa ia 
dilahirkan tgl. 3 Mei 1939 di Me- 
nara Eiffel. Dan ibuaja sendiri, 
Njonja Margot Feller mentjerita- 
kan, bahwa ditahun 1939 diam di 
Paris, dan kira2 dua bulan lagi dia 

mengharapkan akan melahirkan se- 
Orang 'anak. | 

|. Pada suatu hari timbul keinginan ' 
nja hendak naik Menara Eiffel. De 
ngan liat dia naik ketingkatan ke- 
dua, dan ketika ia menekur keba- 
wah memandangi sungai Seine, tim 
bul perasaan agak gandjil dalam di 
rinja. Dia masuk kedalam restoran 

' disitu, dan duduk disebuah kursi 
menghadapi medja. Seorang pelajan 
datang . mendekatinja' ' seraja ' berta- 

|nja, apakah jg akan dihidangkan 
Luntuknja... do. SK 11 

Njonja Margot Feller mendja- : Wab: ,,Saja kira, saja akan me- 
lahirkan anak”, Pemimpin  resto- 
ran itu dipanggil, dan dimintanja 
semua pengundjung restoran 'itu' keluar, disuruhnja turunkan krej 
dan dimintanja seorang dokter datang. Dokter mengatakan, bah- wa Njonja Feller ta Pa 
bawa ketempat lain. Dan dua 
djam kemudian Catherine lahir. 

Baji itu setelah dibungkusi de-: 
ngan selimut, segera dibawa ke: 
sebuah rumah sakit jang terdekat. | dan disana d'rawati beberapa ha. 'ri. Empat bulan kemudian petjah ' perang, dan Njonja Feller pulang 
ketanah Inggeris sambil menggen- 
dong bajinja jang masih lemah 

    

'rine 'telah” 

Pertjaja 
Apa Tidak? 
Ikan Emas Berat 18 

Kilogram 

. DIDANAU  MANINDJAU 
oleh nelajan disana dalam ming- 
gu ini telah dapat ditangkap se- 
ekor induk ikan mas besar jang 
berukuran pandjang 90 cm, Jebar 
47,5 cm dan berat 18 kg. Ikan 
tersebut ditangkap dengan djar.ng 
jang bermata 20 cm. Mungkin 
sekali ikan tersebut adalan hasil 
usaha Djawatan Perikanan Darat 
jang semendjak beberapa tahun 
jang lalu melepaskan bibit ikan 
mas kedalam danau tersebut. 

  

Setelah besar, Catherine di» wa 
oleh 'orang' “tuanja ke Yugoslavia 
dan Italia, dan diam disana. Dia ra 

SN ea untuk mendjadi 

k 

djin “betu 
| seorang pemain: tonil, 

  

“Jang diidaridamkan Cathe- 
) Meapa 'dan sudah me- 

naiki- Menara' Eiffel, dan melihat 
restoran” tempatnja' lahir. Dan ma- 
lam 'dia' berditi dilangkan kamar ho 
telija, melihat” Tampu2' kota Paris 
jang berdjuta-djuta . banjaknia, te- 
lah. didengarnja janjian — Maurice 
Chevalier dan dilihatnja pula orang 
nja pendeknja Catheriene merasa hi   

       

  

sioner Rakjat untuk Pembebasan 
Irian Barat jang berkedudukap di 
Bandung mengetok kawat kepada 
Presiden untuk menjatakan persetu 
diuan sepenuhnja terhadap tjita? 
Konggres Nasional Indonesia “ se- 
Suai dengan andjuran Presiden. — 
Ketua Umum Angkatan Muda Islam, 
Darono, berpendapat bahwa soal 
Irian Barat harus. benar2 dihadapi 
oleh seluruh rakjat “jang bersedia 

sional akan - mudah  diwudjudkan   Patut diterangkan, bahwa Sbedjono 
dan Hermanu Adi tsb. ditjalonkan 
untuk keanggotaan DPR dan Kon 
stituante, (Antara) 

apabila Kabinet “sekarang 'ini diro- 
bah djadi Kabinet Koalisi, karena 
tiap partai merasa turut bertanggung 
djawab dah mendukung ipeterih 

Se
p 

  

PUTJUK Pimpinan Front Revolu 

berkorba rasaan, Konggres Na- Da 6 ai | Organisasi2 bekas pedjoang bersen: 

dup dalam alam. dongengan”. 

tah, — Bung Karno tidak menjetu- 
djui niat membagikan 500 lentjana 
.marheinis” dalam ,.pertemuan ke: 
nang2an” memperingati 25 tahun ji. 
ketika ia ditangkap pertama kali 
oleh Belanda pada besok tg'. 29 
Des... di Bandung. — Dalam perte- 
muan antara. Pusat 

Pimpinan . Corps Demobilisan seluk 
ruh Indonesia telah dikeluarkan per 
njataan bersama, jang — mengadjak 
kepada semua perseorangan maupun 

djata dari semua golonga, dan ali- 
ran untuk adakan pertemuan nasio- 
nal jang luas guna membitjarakan 
penjelesatan masalah. Bekas Pedjo- 

  
Hlandjutnja dinjatakan, 

Perbepbsi dan ' 

pada salah “satu pihak jang berla- 
wanan didunia pada'saat ini dan dju- 
ga - (selandjutnja) 

nialisme dalam bentuk apapun-dju- 
ga: '5). bahwa dalam melaksanakan 
politik perdamaian ini Indonesia jg 
berdasar atas Pantjasila, harus be- 
kerdja sama dengan negara manapun 
djuga, jang politik luar negerinja 
mengandung azas2 dan unsur? per- 
damaian dunia: 6) bahwa untuk itu 
sangat berfaedah dilandjutkannja po- 
litik  ,goodneighbourpolicy” dan 
»politik Afro-Asia” dalam dan di- 
luar PBB, diperkuat dengan perdjan- 
djian2 persahabatan: 7) bahwa ber- 
dasarkan politik bebas dan “aktip jg 
menudju kearah perdamaian dunia, 
maka disetudjui azas2: a. ko-eksis- 
tensi setjara damai, b. sesuatu nega- 
ra. tidak boleh. mentjampuri “urusan 
dalam negeri lain negara, c. masing2 
negara. dan. perhubungannja harus 

saling menghormati kedaulatannja, 
d. perhubungan “antara bangsa2 ha- 
rus berdasarkan “azas untung-meng- 
untungkan, e. sesuatu negara tidak 
akan melakukan agresi dalam bentuk 
apapun terhadap negara2 jang lain. 

Seperti diketahui, preadpis tentang 
politik luar negeri ini diutjapkan 
oleh Perdana Menteri Ali Sastro- 

amidjojo selaku 'anggauta Dewan 
Partai PNI, 

Gangguan keamanan ha- 
rus diberantas dgn sega- 
la kekuatan. 

Tentang resolusi mengenai ke- 
amanan (menjetudjui tindakan te- 
gas kabinet Adi-Arifin), Kongres 
PNI setelah mendengar preadpis 
Mr. Ali Sastroamidjojo menjata- 
kan pertimbangan2 sbb: 1) bahwa 
keamanan didalam negeri adalah 
sjarat mutlak utk melangsungkan 
pembangunan: 2) bahwa karena 
iti pemulihan keamanan mendja- 
di tidak sadja kewadjiban peme- 
rintah. tetapi mendjad? pula uru- 
san seluruh rakjats 3) bahwa gang 
guan keamanan oleh gerakan2 
ilegal. jang  njata2 mengantjam 
sendi2 negara harus diberantas 
dgn segala kekuatan negara dan 
masjarakat. 

Dapat diterangkan, bahwa se'u- 
ruh pertimbangan jang diputus- 
kan oleh kongres PNI itu adalah 
seutuhnja seperti burji preadpis 
Mr. Ali Sastroamidjojo kepada 
kongres tersebut, 

Opposisi dihadapf dengan 
persatuan, $ 

Pernjataan mengenai kabinet jang 
' Fantara lain memutuskan tetap mem- 

pertahankan kabinet Ali-Arifin sam- 
pai sedikit-dikitnja selesai pemilihan 
umum, kongres PNI berpendapat 
bahwa kabinet “Ali-Arifin'  ternjata 
mendapat dukungan Dewan Perwa- 
kilan- Rakjat, sebagaimana terbukri 
dalam penolakan mosi tidak pertjaja 
dari Mr. Jusuf Wibisono dkk. Se- 

bahwa hasil 
tersebut dapat ditjapai berkat persa: 
Tuan jang kokoh antara fraksi? 
tai jang mendukung pemerintah: bah 
wa PNT tidak menjanggah hak Op- 
posisi, asal dilakukan menurut tjua2 
dan pertimbangan2 'jang Lonstruktip: 
bahwa “ dalam menghadapi  opposisi 
itu. sangat perlu mengkorsolidir per- 
sautan, sesuai dengan pendapat raki 
jat jang senantiasa menghendaki sta- 

ang Bersendjata. —— Djuhari 
Nursalam: jang berasal dari: Sema 
rang dan Malang telah tiba di Ban 
dung dalam perdjalannja hendak ke 
ling dunia dengan djalan “litter” 
— Pusat AMI'di Djakarta minta ke 
pada setiap orang warganegara Indo 

dan 

nesia jang tidak menjutudjui  kali- 
mat ,,dan orang tak berpartai” diba 
wah gambar palu-arit, supaja mengi- 
rimkan referendumnja kepada Pp 
AMI dengan kartupos dengan ala- 
mat Djl R. Saleh 51 Djakarta. — 
Konggres Desentralisasi Seluruh In 
donesia menurut keterangan, akan   dilangsungkan di Bandung pada ki- 
ra2 bl, Maret 1955 din berrangsiung 

vs 

menentang kolo-., 

Ganggaan Keamanan! Harus Dibe- 
rantas Dengan/Segala Kekuatan 
Ko-Eksistensi Setjara Damai — Oposisi Dihadapi 

Dengan Persatuan 

&h Kongres PNI ketudjuh di Ban 
preadpisur2 mengemukakan pen 
seksi dan, selandjutnja diperde- 
negeri (memperkuat azas per- 
Asia) oleh kongres telah dike 

bilitet. dan konstinuiteit pemerinta- 
han. : 

Persengketaan Indonesia - 
Belanda sudah meruntjing 

|. Seperti telah kita ,kabarkan, 
gres PNI di Bandung 

|'politiek-beleid pemerintah” Ali-Arifin 

kon 
menjetudjui 

jenepaSapi Uniz Indonesia-Belanda. 
Sebagai pertimbangan mengenai 

masalah ini telah dirumuskan sbb.: 
1Y“bahwa sjarat mutlak untuk. me 

| njempurnakan kemerdekaan dan ke- 
| daulatan Indonesia ialah membubar 
- Unie Indonesia-Belanda: 2) bah 
wa pembubaran Unie Indonesia-Pe 

landa iharus disertai dan diikuti &e 
ngan penghapusan c.g. penggantian 
segala perdjandiian KMB mengenai 

finansiil-skenomis jang ' merugikan: 
3) bahwa usaha delegasi Sunario un 
tuk -maksud: tsb. harus dilandjutkan 
dengan dijalan: 

a. pengesahan protokol pembuba- 
ran 'Unie Indonesia-Belanda oleh 
DPR, b. penghapusan c.g. penggan- 

tian perdjandjian  finansii-ekonomis 
jang “masih berlaku dengan jang 
menguntungkan, 4) bahwa dalam 
pada itu kini telah meruntjing per- 
sengketaan “diantara Indonesia. dan 
Belanda mengenai Irian Barat: 

bahwa karena itu Indonesia mesti 
menindjau kembari segala perhubu- 
ngan jang bersifat politis, '' maupun 

finansiil-ekonomis. dengan Belanda: 
6) bahwa berhubungan dengan Be- 
landa itu bagaimanapun tidak dapat 
diteruskan seperti keadaannja pada 
zaman kolonial dan harus disesuai- 
kan dengan keadaan pada waktu se- 
karang. 

Perdana menteri U Nu dari 
Birma hari Minggu telah : tiba 
kembali ditanah-airnja setelah ber 
kundjung keluar negeri selama 3 
minggu, jaitu ke RRT, Republik, 
Demokrasi Vietnam dan Kambo- ' 
dja. Dilapangan terbang Rangoon 
ia disambut oleh para menterinja 
dan para kepala perwakilan2 di- 
plomasi, termasuk kuasa usaha 
dari Amerika Ser'kat. (Antara) 

  

KAMPUNG “,Gutara Jehova” 
(Kota Tuhan) kini ramai dikun- 
djungi oleh orang2 Afrika jang 
buta, pekak, bisu dan lumpuh, 
jang datang dari segenap pendju- 
ru dari Federasi Afrika Tengah 
dan Mozamb gue, Kampung jang 
terdiri dari beratus-ratus gubuk 
rumput itu dibuat dua minggu 
jang lalu, disatu hutan tjadangan, 
kira2 75 kilometer dari Salisbury, 
Rhodesia Selatan.   

|Jabuhan 

Pem'mpin kampung itu, Njonja 
Mayi Chaza, seorang wanita Afri- 

ika jang mengatakan bahwa dia 
par. dapat menjembuhkan segala pe- 

njakit dengan pertjaja dan doa 
sadja, 

Dia tidak mempergunakan 
Obat, dan tidak menerima baja- 
ran. Njonja Chaza telah berchot- 
bah dan mengobati orang dibebe- 
rapa tempat di Rhodesia Selatan 
sedjak 1949, 

    

    
“ 

(kira2 4 hari. — PHI Diawa Timur 
| menganggap sangat perlu untuk mu 

lai musim hadji th. 1955 mewudjud 
kan perhatiap kearah mempertinggi 
nilai djemaah hadji, dengan djalan 
memberi 'kursus Jebih dahulu sebe- 
lum mereka berangkat dari -kam- 
pung halamannja menudju kota Pe- 

. — Achirnja berita dari lu 
ar negeri hanja satu jang sajang un 
tuk dibuang. PM Junani marsekal 
Alexander Papagos menjatakan, bah 
wasJunani akan terus berdjoang ba 
gi pemberian hak menentukan nasib 
sendiri kepada rakjat Cyprus, dan 
Junani akan memadjukan lagi hal 
tersebut. kepada “ Madjelis — Umum   

" PBB, 
A 

  

SN



   

  

   

    

   

    

  

   

      

   

   

    

    

     
   

  

  

  
Diseubirasd Haa — kasar atau rata — hanja 
satu ban jang mendjadi. pilihan pertama untuk 
pelajanan awet dan penghematan. 
ulah ROAD LUG ban Goodyear Jang tere 
masjhur — ban untuk dua tugas jang paling 
baik jang pernah dibikin, Beli ban ROAD 
LUG — untuk pelajanan extra, djumlah km, 
extra dan Degapatan extra. 

DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN OIANGKUT DENGAN BAN? GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK ye 6 : , 

“Untuk Semarang: 
TOKO EXCELSIOR, 

Ka TOKO SELECTA, 

AUTOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen? 

    

  

TOKO AMERICAN, 
TOKO KAUW, 

TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR? 

diseluruh Indonesia, 

diatas dan diluar 

  

    - Baru terima buku 5g Nudjum : : 

DEWI PERU NTUNGAN 
Tagih mengetahui KEBRUNTU- 
GAN sdr. dikemudian hari ? 
Tn Peruntungan” 
kan dengan setjara ringkas dan 

— terang "persahabatan, 
DOAN, hari baik/djelek, dan 
1001 soal lain jang mengenai se- 
masa pena nan sdr, 

porto tambah Rp. 1,50 | 
Pengambilan : 2 

10 ex. 207o — 25 ex, — 28 
2 3 13090 — 100 ex. keatas 

To 

|“ KENG BOOKSTORE | 
Djl. Mataram 133 — Semarang AL 

  

2.
 

  

mendjelas- 

PERDJO- 

Djilid Rp. 6,— 

  

. Ne     djalan raya 

the advanced model 
with the fast five-element 
high-efficiency lenses 

Schneider 'Xenotar 

Zeiss Planar 

! 2.8/80 mm   
Ask Your Dealer for Demonstration 

            

or 

Pulang tamasja membawa tanaman bunga. 

'Giman gembira dan Ibupun bangga 

Dikebun pajah Giman menggali lobang, 

Ibu menawarkan roti berlapis Blue Band. 

  

        
  

  

  

    

  

  

        

       
    

  

    

  

Lihatlah hasil usaha Ibu ini. 

Giman tangkas dan tjekat kembali. 

Berkat usaha Ibuku 1 

        

“ih KUAT - SEHAT 

BLME BAND 

  

  
Tanaman bunga ditaman, menghias asri. 

Ajah Ibu bangga, tertawa berseri-seri. 

     

  

     

Teng TERannyn manjh 
DARI TumBun   
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ANGGUR BUNTUT 
MENDIANGAN 

  

IKAN MAS 

   
     

  

     

    

  

Orang lelaki jang badan 

lema pinggang sakit, ku- 

rang bibit, sering mimpi 

ikluar zat hidup dl., 

HH! kalau minum ini anggur 

-. badan djadi kuat, 

Ini anggur rasanja ha- 

rum dan bole diminum 

| saban hari, maka ada 

baek sekali buat sumba- 

ngan dan menjotjokin 

“kalau dipergunakan di 
waktu perajaan pesta. 

N.V. Toko Obat TAY AN HOO 
Medas Glodok No.10 Telp: 1620 Kota 

'DJAKARTA:KOTA 

Distributors : : 

Harmsen Verwey Dunlop N. V. 
Djuga dayat beli diantaro Toko2 di INDONESIA 

  

   

    

    

  

    
    

     

  

"Orion 

' Pesan. tempatt : 

IR EX   
    1 Here Come The Girls (Technicolor) 

  
  

bi pe Derii, "SEMARANG" Idzin Nov 2037/11/A/171, 

  

  

PEMBERIAN TAHU 
: Kepada para Lengganan dipermaklumkan, bahwa ber- 

hubung dengan pemeriksaan persediaan (stock-opname), kita 

punja Toko mulai: te, 27 DESEMBER 1954 sampai dengan 

tg. DJANUARI 1955 DITUTUP. 

 Firma TJENG LIEM & Co 
BODJONG 108 A — SEMARANG 

Pe nan at. —.. Tilpon No. Smg. 161.       

  

   

   
INI HARI 

PREMIERE BESAR! 
€ 

SHES THE ONLY DAME 
WITH A KISS OF FLAMET    

    

3.- 5-9 (47 th.) 2 

  

Ti iap hari 4 Xx 

pertundjukan. 

AA 
55 TECHNICOLOR | 

Based one story By 

pagi Ga Iu 
(Tidak terima pe- 
sanan-per Telefoon) 

     
& SOMERSET MAUGHAM 

 BECKWORTN CaRPORAHON mera io RAY 
  

/ WANITA PALING DIAHAT DARI KEPULAUAN LAUTAN 
SELATAN ! ! 2 
Tak patut' seorang seperti ia “dapat sebutan »wanita”?1? 
Seorang laki2 jang kesunjian dan seorang laki2 jang memudja Kecuriasi 
achirnja bertekuk lutut pada Rita jang lintjah “dan binal ! 

INI MALAM D.M.B.: BESOK MALAM .' 
5.00 - 7.00 - 9.00 (17 th.) PREMIERE!- 

RIS 
      

Extra: Saban pagi djam 10.00 

“ STHREE SAILOR AND A GIRL” 

Thornton was « 
Pulitizet Prize Winner NE 

BRIDGE OF || 

  
  

Meubel-Meubel untuk : 

Rumah Tangga- 

Rumah Sakit- 

Kantor- 

Toko- 
Industrie 

(RADIO KISTEN, MEDJA MESIN DJAHIT DLL.) 

MINTALAH BERHUBUNGAN DENGAN : 

CALIFORNIA 
BODJONG 53 — TILP. 1568 — SEMARANG. 

  

    
G . 

5.00 7.00 9.00 (17 th.) 4 

  

    | SAN LUIS REY 

Pasangan pertama kali dalam sebuah film 5 

$ Musical, Show dan Song film jg. terhebat 

/'. dengan TATA-WARNA jang Indah ! 

Lyan Bari 
Louis Calhern 

— Akim Tamirafi 
  

sGRIS: Francis Ledarer 

et Mazimeya 
Donald Woods 

Blanche Yorka 

“TNI MALAM PENGAB 
5 5.00-7.00- 9-00 (17 th.) 

Bob Hope — Arlene Dahl — Tony Martir)     
ReleasniFrider Filmg, 

  

Tjerita seorang paderi 
DIAGALAN INI MALAM PREMIERE: muda berhasil mempe- 

2. Ti Yak Nan Ing Ing — Lo Wie ladjari tjinta, bentji 
(47 th) dan kekerasan — dari 

dekat, tetapi tidak ber- 
hasil mengetahui mak- 
sud sebenarnja takdir 
Jang Maha Kuasa! 

Liang Mian Ren« 
Film Tiongkok jang paling baru !   

Barjatah Suara Merdeka 

  

Untuk mendapatkan His dan Njonjah punja KEINGINAN! 
Turutlah rebut KEUNTUNGAN !!! 
Tiap-tiap pembeli Arlodii — Lontjeng atawa Wekker 

mulai tanggal 22-12-1954 s/d 22-1- 1955. 

Di Toko AL GAOS (aa ana" 

Sweepstake Siswa Bhakti 
Dengan HADIAH2 jang sangat BERHARGA. 

A. GAOS 
Pasar Djohar 1 

Semarang 
  

  

Diminta dengan hormat supaja para langganan suka 

mengambil PAKAIANNJA jang perlu untuk hari raya 
sebelum tg. 30-12-1954, sebab AKAN TUTUP 
Ma TG. 30-12-1954 s/d TG. 2-1- 1955. 

Hormat dari 

Kawi SHE 
roko: 

DUWET 18 
Tilp. 1035 

SEMARANG     
    

  
    

”—CITY CONCERN CINEMAS — 
INI MALAM D.M.B. Berbareng ,,L UX” 5.15-7.15-9.15 

GRAND Film Terbesar jang Indah: dalam Berwarna 

5.-7—-9— (13 tah.) 
aa 

  

Our or acnan's 
MYSTIC PAST 
COMES ITS MOST 
EXCITING TALE! 

n Pedang Gaib 
Cari Damascus" 

Abad Emas avon- 
tuur di hidupkan 

Melingkan suatu 
orang jangtahu ra- 
hasianja Gaman 
Gaib ini ! Siapa jg. 
memakai mendjadi 
Sista DJEKDJAJA! : - 
Pertarungar hebat terdiadi ! Romance jang memikat angan keindahai 
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.: 

EXTRAMATINEE: SABAN PAGI ,L UX” djam 10.00 

  

  

5.00 7.00 9.00 INI. MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
2 ROA: 

  

an 

See 1 the Naa Mk And the Charge of the Cavalry T 
Penuh actie dan sensatie dari bermula sampai penghabisan ! 

INDRA 4.457.009.15 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah.) 
ROGELIO DE LA ROSA — LILIA DIZON — 

ARMANDO GOYENA — dm.: 
.BLOOD DARAH PAHLAWAN 5000, 

Film terbesar penuh actie — Pertarungan hebat ! 

INDRA” 5.00 7.00 9.00 »PUTRI GUNUNG 

ROX VY 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE u. 17 tah) 
ISMAH R.S, — HERMANTO — MIMI MARIANI — 

Gretiani Hamzah - A. Theys.- S. Poniman - Kuntjung - Rr. Sumiati 

sSBUTRI GUNUNG” 
Pasangan Lenggang Djakarta kembali dalam film “baru. 

Jang memikat dan mengharukan diseling banjak lelutjion ! 

Besok malam: BACHTIAR EFFENDI - KASMA BOOTY - D. HARRIS 
ND Y5 | $ , 31 

5.00 7.00 9.00 »P JSAU BEnAatJUnN 
Film Terkenal — banjak actie — Njanjian2 merdu — perkelahian — 

Menawan hati ! 4 

Besok malam 

Pa an BTN Bh Ga ab D3 MAU PAGE RT HER 2nd Ra Na 

  

(3 TS Ae 1 ERTHA C) E| 
NHERE (as HEADED,) Rasa HIM ON ja ITS BACK TH! Pp Nas OF 

LE? Nana NE Fa UTTE “BALL 
2 Fnona TONIC, ROYA 

IT TASTES GOOD, TO 

  

  

  
    

— Kamu mau menudju kemana lagi, Willie? 
— Biruang saja jang terlatih si ,HECTOR” kakinja patah, Rov! 

Sekarang Bertha tidak dapat bertanding denga, dia dalam pertundiu- 
kan keliling, dam kali ini kembali mempertundjukkan obat-obatan! 

— Saja akan mengadakan demonstrasi - tentang obat kuatnja 
. Pak Pendek jang mashur ini, Roy! Ini rasanja baik djuga! 

FT GUIT DRINKIN THAT 

  

PL MUST FNO AA WMy TO pEcoy 
STUFF, BERTHA! SAVE THE SHERIEF AWAY FROM OP 
IT FOR THE CUSTOMERS! J3GURGLE£ t JAIL - 3 
S0 LONG, ROY! sGurGLE: JI : 

  

        

i— KANTOR SHERIFF 
— Saja harus mendapatkan dja- 

lan untuk memikat Sheriff itu dari 
pendjara! (pikir seorang wanita tjan- 

tik jang selalu mengintip Sheniff) 

-— Djangan tergesa2 minum 

whisky itu, Bertha! Seperti bia- 
samu kalau minum! . Selamat 

djalan, Roy! 
ae NG lepy “elang Bee ra bak 

(dari nikmatnja Bertha minum 

hingga bersuara). ROY ROGERS No, 76, 
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