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(0 IT. Blank terutama untuk mendapat 
kan keterangan? tentang soal2 mili 

      

  

| pekerdjaannja ketika dibawah djen- 
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| Pada Selasa sore tgl. 21 Desember 1954, di Komplek Tandjung Gerogol 
Djakarta telah dilangsungkan Hari Peringatan Ibu, jang djuga dihadiiri oleh Njonja Fatmawati. Dalam peringatan Hari Ibu tsb. Njonja Fatma- 

hari Sukarno menjanjikan sebuah lagunja jang ta” asing lagi» ialah: Buah hatiku mengarang djant ung. Pada gambar tampak Njonja Fatmawati tengah menjanjikan lagu tsb. jang menjebabkan ba- njak para kaum Ibu jang mengeluarkan air-matanja membasahi “Pipi. 
  

Djerman Barat Hendak 
Menguasai Eropa Lagi 
| Akan Gunakan Tentaranja Utk Lawar Negeri2 
Barat Maupun Timur—Seloma Ini Benjak Me- 
»gabui Blok Barat—Keterangan2 Bekas Kepala 

: Dinas Rahasia Djerman Barat 
—.. PEMBESAR" MILITER di Bonn kini mengadakan persiapan 
tentang kemungkinan untuk menggunakan angkatan perangnja jg. 
akan datang melawan Barat dan djuga Timur, 
ngan Jacob Kolb kepala dinas rahasia Djerman Barat jang telak 
melarikan diri dari Dierman Barat ke Dierman Timur. Kolb njata 

demikian ketera- 

kan, bahwa pembesar2 Djerman Barat telah mengadakan kegiatan? 
intelegence-nja 

Ia njatakan telah “ dapat ketera- 
ngan2- itu ketika dalam kedudukan 
nja sebagai kepala dinas intelegence 
dari komisaris keamanan " Djerman: 
Barat Theodor Blank (antara 1950- 
1954) delam pembitjaraarnja den. 

pembesar2  lainnja seperti - major 
Ester dan  kolonet Kirsch. Para: 

pembesar tsb. berpendapat bila Per 
dijandjian Paris membolehkap Dier- 
man Barat untuk bentuk tentara | 
12 divisi, tentara tsb. akan hania 
didjadikan inti guna membentuk 
lentara jg lebih “besar.  Theodor 
Blank telah mentjatat semua pemu-   “da antara 16-30 tahun di Djerman| — 
Barat je 
.kata Kolb. 

' djumlahnja lebih 3 djuta, 

Djerman Barat beri kete- 
rangan2 palsu kpd. Barat. 

Kolb selandjutnja njatakan, bhw 

dral Schwerin, jg digantikan oleh 

ter serta ekonomi Djerman Timur. 

besar2 dinas intelegence itu selaku 
berusaha untuk mengabui negeri2 
Barat lainnja dengan mejakinkan 
mereka bahwa bahaja dari Timur 
“adalah lebih besar daripada sebe- 
narnja. 

“ Kolb katakan, bagaimana ia men 

  

dapat dampratan, ketika ia membe     Ti laporan bahwa djumlah pasukan2 
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| herankan, karena gedung itu bu. 

Ha Waktu orang2 dari suku Irian | 
| jang kebetulan tidur dikantor 

iro Irian datang, orang Belanda 2 itu lari. Tidak diketahui dengan | pasti, apakah ini djuga orangni 
. jang datang dua kali sebelumnj 

3 

D0 tuntutap mereka untuk membentuk 
161 Sea Tea ka 

   

     

  

|. "sekali". Udah “adu wanita Ba 3 

6 Ad Djerman Timur kepada negeri2 
0 Barat dengan maksud memperkuat 

2 

kaftan dekat pa sama2 
m uda Indonesia. Wak- | 

. keterangan2 (dokumen2). 

Sovjet Uni diperbatasan  Djerman 
Timur telah dikurangi. Pemerintah 
Adenauer .telah berikan laporan? 
palsu tentang pemusatan2 pasukan? 

—. Angka2 itu, kata Kolb, sering 
diambil dari tjatatan2 segera sete- 

Ih perang dunia ke-Il berachir 
dengan Dina baik2 dan 
diberikan | kepada - pemerintah 

MA TANI 

aktu satu minggu ini telah 3 
“kali siltr oedng: Belanda ig waktu 
malam kedapatan dibagian bela- kang dari kantor Biro Irian Dja- karta deng k-gerik . jang: na Petani Belanan 

: keterangan, bahwa dalam 

itu belum pernah sampai dipeka- 
. kanto ken lah 

tu pendjaga menanja, untuk ke- 
| perluan apa mereka itw berad: 

  

takan, bahwa dia mentjari  se- 
orang wanita bernama Annie 

. jang tinggal | digedung ditempat 

itu, “Diawaban ini tentunja meng- 
kannja tempat tinggal, dan sama 

  

        

   ataukah orang lain. Djuga tidak- 
Jah dapat dikatakan dng. pasti, | 
apakah dia betul2 mau mentjari : 
Annie, ataukah dengan maksud ' 
tidak baik, jaitu untuk memasuki 
kantor Biro Irian guna TG, 

Kala- 
ngan Biro Irian sendiri berpenda- 

Jiang bersangkutan dan jang 

Ikan pada bulan Pebruari 

di Peranti's, Italia, Austria, Yugoslavia dan 3 nega- 

Bonn oleh dinas rahasia lainnja. 
terkenal sebagai organisasi Ghelm. 
Kolb njatakan, bahwa kol. Wes- 
sel akan diberi tugas sebagai ke- 
pala missi dinas intelegence di Pe 

| rantjis dengan kedok kedudukan 
oleb : iang diberikan - kepadanja 

Nato. Seterusnja Kolb mendjelas- 
kan tentang alasan, mengapa 'ia 
lari ke Djerman Timur. dengan 
bekas kepala dinas  intelegence 
Djerman Barat, Fredrich Wilhelm 

| Heinz. jang telah kembali lagi ke 
Djerman Barat. (Antara-AFP). 

  

'edaksi 1228, Rumah 1798 Smg. | ministrasi-Ekspedisi 2087 Smg. | ' 

»NEDERLAND 

Soal Irian Barat hapus 
dari agenda PBB. 

Selandjutnja Luns memberikan 
suatu pemandangan “umum menge- 
nai pembitjaraan soal Irian Barat 
didalam Sidang Umum “ PBB dan 
menegaskan, bahwa dengan 
kesudahan pemungutan suara di da 
lam Sidang Umum itu maka, menu 
rut Luns, soal Irian Barat sudah hi 

'lang dari agenda. Pembitjara mene 
rangkan, bahwa kesudahan pemu- 
ngutan suara itu ialah hasil dari pa 
da pengertian jg bertambah baik 
mengenai . ,,bahaja” jg terkandung 
didalam. interpretasi mengenai per- 
djandjian internasional seperti jg 
tampak dalam Panitya Politik dan 
Sidang Umum PBB. Kedudukan Be 
landa mengenai Irian Barat, demiki 
an Luns .selandjutnja, politis ber- 
tambah kuat. Kedjadian2. belaka- 
ngan ini dan kegiatan2 serta perun 
dingan2 internasional " adalah buk- 
ti2nja. Nota. mengenai hal2 tsb. 
akan diumumkan, terutama perlu 

“dalam hubungan Nederland dengan 
Australia dap Nieuw Zeeland. De- 
mikian Luns. 

SEATO dianggap penting. 
Tentang kemungkinan pengga 

bungan Nederland dim. SEATO, 
Menteri Luns berpendapat, Ne- 
derland telah menundjukkan 
sikap, bahwa Nederland terang 
berkepentingan amat” dengan 
SEATO, akan tetapinja waktunja   untuk masuk kedalam organisasi 

! tsb. belum tiba. Atas suatu perta- 
njaan apakah Irian Barat ada 
kemungkinan untuk menerima 
bantuan tehnik, Luns mendjawab 
,ja”. Sesudah mengadakan pem- 
bitjaraan jang pandjang-lebar ten- 
tang bantuan2 jang telah dan jg 
akan . .diterimanja, maka Luns 
menjetudjui keinginan  Tweede 
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Maksud 

Kua2 1 
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Untuk Neutraliseren 
nya Blokvoorming 

tama Kon : 
njak Kesulitan2 Jang Akan Dihadapi— 

5 Diplomat Dan 40 Wartawan 
Akan Tiba Di Bogor 

PERSIAPAN” UNTUK mengadakan konperensi 5 P.M. di 
Bogor pada tgl. 28 dan 29 Desember jad. sudah selesaj dikerdja- 

P- Afro-Asia— Ba 

" k. " 2 4 " "1 — Ta : 

sal Sidak Mengenai Kedaulatai 
Barat—Mr. Luns Chawaii: Aksi2 Anti| 
Belanda Mengandung Bahaja — Sos 
Irian Barat Hapus 

(Oleh: Wartawan Kita) 3 
BERSEDIA bertukar p'kiran dengan Indo- 

inesia mengenai setiap soal, ketjuali mengenai kedaulatan : 
Barat. Djuga mengenai keamanan Indonesia, djika Indones'a me- 
rasa terantjam dengan adanja suatu daerah Belanda 
Nederland berspdia bertukar pikiran,” demikian Menteri: 

(Negeri Belanda Luns didalam perdebatan mengenai anggaran be- 
“Jandja luar negeri d'dalam Tweede Kamer. 
t aki : 

adanja . 

| 1 aa , € susila | 

'katanja. Telah dua Kai dalam se- 
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Dari Agenda PBB ? 

Irian, 
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didekatnja 

Kamer, agar supaja rentijanz 

1» 3 Nursala 

| Mundur: 

   
    

| Tjukup Dengon Ke- 
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Teratur 
Keliling Dunia Tidak 

beranjan Sadja — 
Katanja 

PNI Hindarkan P 
binhkarantan 

| mokrasi-Rakjat 
Dgn Demokras 

  

Sampai 

       
barkan oleh ,,Antara”, pemuda 
Nursalam peladjar Taman Madya 
Malang, beberapa hari jang lalu 
ia telah Daan an kampung 
halamannja dan berniat. mengeli- 

| lingi dun'a dengan berdjalan kaki 
« fatau liften bersama pemuda Dju- 
“hari berasal dari Semarang. Pe- 

muda Nursalam hari Kemis ke- | 
(Il maren telah berada di Djakarta 

|dan kepada ,,Antara” menerang- 
|kan, bahwa ia sengadja mengu-   “bantuan d selenggarakan didalar 

rangka PBB, karena perdjandjian” 
untuk memberikan bantuan se: 
tjara bilateral untuk negeri2 jang 
masih belum madju sering seka 
dilihat orang sebagai bentuk pe 
djadjahan baru. . - 

Protokol pembubaran 
3 Un sea OT 

Selandjutnja ia berdjandji selekas 
mungkin akan mengadjukan Proto- 

kol Den Haag kesidang Tweede Ka- 
mer, tetapi ia tilak sanggup meng 
rima saran Welter untuk memang- 
gil kembali Komisaris Agung dari 
Indonesia, malahan  sebaliknja ia 
akan selekas2nja mengirimkan kem' 
bali Van Bylandt ke Indonesia. 

     

     

   

  

Pal2 itu diabaikan   Menteri Luns selandjutnja menja 
takan, bahwa Pemerintah Indonesi 
tidak mau memberikan sanksi ter- 
hadap aksi2 anti-Nederland di Indo 
nesia dan tidak mau melindungi 
orang2 Belanda disana. Ia kewatir, 
bahwa aksi2 jg didjalankan terus- 
menerus itu mengandung bahaja. . | 

|. Mengenai infiltrasi2 di Irian Ba- 
“rat Luns menerangkan, bahwa tak 
lama lagi Nederland akan menjam 

Irungkan niatnja semula, karena 
pengalamannja selama satu-dua 
minggu ini telah memberikan ke- 
gann kepadanja, bahwa untuk 
erkeliling dunia orang tidak 

tjukup dengan bekal keberanian 
| sadja. 

Disamping keberanian masih ba- 

njak soal2 lain jg harus dimiliki 
seorang tjalon" globetrotter, ialah 
terutama. harus memiliki pengetahu 
an umum, pengetahuan tentang 

bangsa2, bahasa, sedjarah serta ke- 

budajaan bangsa sendiri. Selain “itu 
segi2 untuk mentjukupi 
lam perdjalanan djuga harus  men- 
djadi perhatian jg chusus. Diika so- 

dan orang men- 
djeladjah negara2 asing hanja ber- 

i modal keberanian sadja, maka saja 
kuatir, demikian Nursalam, maksud 

jg utama untuk” mendjundjung ting 

gi negara dan bangsa itu akan ber- 
buah sebalikaja, - jaitu memerosot- 
kan nusa dan bangsa Indonesia. 

Selandjutnja Nursalam mengatz:- 
kan, bahwa hingga waktu ini ia 
mentjatat sudah ada 16 orang . jg 

SEBAGAIMANA pernah dika 

bcaja da- 

Menurut Sidik, jang terpenting 
dewasa ini jalah mempertahankan 

| keutuhan kabinet sampai pemili- 
han umum jang akan datang. 
P.N.I, akan bekerdja keras dalam 
memelihara keutuhan kabinet ter- 
sebut. ,Memang sesudah parle- 
men menjelesaikan mosi-tidak per 
tjaja dari Mr. Jusuf Wibisono dkk, 
keadaan boleh dikatakan sudah 
'al| clear”, tetapi untuk selandjut- 
nja apakah keadaan ini akan te- 
tap demikian, belum lagi djelas, 
mengingat bahwa masih banjak 
kesulitan2 dihadapan kita”, Demi- 
kian Sidik Djojosukarto. 

F PNI hindarkan perang 
dunia. 

Sidik Djoiosukarto  djuga mene- 
yrangkan, bahwa kongresnja di Ban- 
» 2 . a 
dung disamping membitjaraka,, soal2 
dalam negeri, djuga telah mengada- 
kan 'analisa jang luas disekitar per- 
kembangan internasional dewasa ini. 
Menurut Sidik Djojosukarto, kongres 
PNI ber pendapat bahwa perang du- 
nia ketiga masih bisa dihindarkan 
dan karena itu PNI tidak akan die- 
mu2 berusaha menghindarkan ke- 

  
mungkinan timbulnja perang dunia | 

ketiga. Konperensi Afro-Asia dika-! 
takan sebagai aanloop kearah mem- 

paikan nota baru kepada Pemerin- ingin berkeliling dunia dengan ber bendung kemungkinan timbulnja pe- 
tah Indonesia disertai ,,bukti2 ig matjam2 djaian, termasuk. Lawa- rang dunia ketiga itu, kata Sidik 
amat kuat”. Nota tsb. akan diumum latta jg sudah meninggalkan Indo- Djojosukarto. 
kan. Demikian Menteri Luar Nege 
ri Belanda Luns didalam sidang 
Tweede Kamer. (Antara). 

4 -a - 

@.. 

Gulat Wanita 
2 Fi 

Dilarang | 
Oleh Polisi Singapura 

POLISI Singapura tidak mau 
melihat wanita bergumul, karena 
tontonan ini 

minggu djurubitjara polisi itu 
menegaskan, bahwa mereka tetap 
pada pendirian semula. Pertama, 
Sekretaris Djawatan Kepolisian 
mengumumkan, bahwa kundju- 
|ugan rombongan djago gulat, jg 
terdiadi Cari wan't42 Amerika 
Serikat, Swedia dan Amerika Se- 
Iztan, akan dilarang masuk dija- 

| djahan Inggris itu. 
Pemimpin rombongan itu, Mr. 

Leo Levitt, mengatakan bahwa pe- 
rasaannja tersinggung dan heran 
melihat sikap polisi ini. ,,Baru per- 
tama kali inilah gadis2 itu tidak di 
beri izin untuk mempertundjukkan 

kepandaiannja bergumu!”, katanja. 
Tapi, ia tidak putus asa. Diandiur- 

“saja mendjadi 
sbahaja”, dari mode baru ini, kare 

  

nesia, dan mungkin masih banjak 
lagi jg akan menjusul. Kekuatiran 

besar akan. adanja 

na orang melupakan sjarat2nja. De 
mikian Nursalam. 

Achirnja Nursalam ' menegaskan, 
'Ebahwa niatnja untuk berkeliling du 

nia tidak akan dilepaskan, tapi se- 
karang ini diurungkan perlu meng- 
umpulkap sjarat2 jg diperlukan dan 

(sebagai persiapan pertama maka ia 
terlebih dahulu akan berkeli:ing In 
donesia.. Ia akan berangkat dari 
Djakarta lusa tgl, 25 Desember me 
inudju Djawa . Timur,. terus Bali, 
'Lombok,.-Sumbawa, Maluku dan 
pulau2 Jainnja di Indonesia. 

emikian Nursalam. (Antara). 

Kongres Masjumi 
Ke VII. 

Kemis malam diam 8 telah di- 
buka Kongres Masjumi ke VII 
di Surabaja. Berbeda dengan ke- 
biasaan beberapa kongres2 lain2- 
nja. Pembukaan Kongres Masju- 
mi ini dimulai dengan rapat tertu- 
tup. Kongres dihadiri oleh 1200 
orang utusan, dari seluruh Indo- 
nesia. Djuga hadir dalam kongres 

kan oleh Pemerintah. Dipilihnia Bogor sebagai tempat untuk ber 
konperensi itu jalah karena suasana kota Bogor tidak terlalu ramai 

seluruh anggota2 parlemen dan kannja supaja djago2 gulat wanita E : 
fraksi Masjum', mengadakan pertundjtkan istimewa 

ini mereka akan 

| Konperensi di 

minggu ini dan pada permulaan 

beberapa wartawan. 

Dikira2kan, bahwa jang akan 
mengundjungi konperensi ada se- 
banjak 15 orang diplomat, se- 
dangkan wartawan2 luar  neveri 
berdjumlah k-I- 40 orang- Ke-4 
P.M. itu akan bermalam di Istana 
dan selama berdiam di Indonesia 

Sulau- Bali dll- 
5 Sa ena | Hingga saat ini belum lagi di- 
— Annie, Dimana- ext kes pa ses 
kah Engkau? 
| DARI kalangan Biro Irian di 

lepaskan kepada pers apa sesung- 
yuhnja jang mendjadi atjara dari 
pada konperensi 5 PM itu. Seba- 
gaimana diketahui, pertemuan di 
Bogor itu adalah kelandjutan dari 
konperensi jang pernah dilang- 
sunrsan di Kolombo pada bulan 
April jl. 

  

Kolombo telah 
mentjapai. beberapa pertemuan 
pendapat mengenai beberapa ma- 
salah internasional. Antara lain 
mereka sependapat tentang soal 
"kolonialisme di Asia dan Asia 
“Tenggara, perbaikan ekonomi dan 
keuangan dari rakjat dan negara2 

ter- 
penting adalah masalah  perten- 
tangan antara kedua blok,- jaitu 
blok Rusia dan blok Amerika. 
“ Menurut keterangan2 jang da- 
bat dikumpulkan oleh ,Suara 

| Merdeka” dari kalangan2 jang 
dekat dengan Pemerintah, konpe- 
|rensi di Bogor jang akan datang 
sangat mungkin sekali untuk men 
tjari djalan bagaimana  sebaiknja 
(mengadakan konperensi  Afro- 
Asia jang inisiatipnia diambil oleh 
Pemerintah Indonesia dan jang 
|direntianakan akan dilangsuns- 

tahun 
“Span di Bandung. 
ERA Banjak kesulitan2. 
|. Dalam hubungan ini jang per- 
tem    

  

  

  

konperes.£ Afro Asis itu: Menge- 
mai S9”1 jang pertama, orang me- 
neo adanja banjak — kesulitan 
mengingat nerbedaan2 dalam pan- 
dangan politik luar negeri dari 
beberapa nezara Afro Asia. Kita 

    ea bahwa mentjari ,,Annie” itu | 
dalah ,.flauwe kul” (tidak be- 

nar). (Sumber) 1 

ingat umpamanja kepada Filipi- 
na, Pakistan Muang Thai, Viets 

| nam jang sudah terikat dalam 

mengundjungi - 

Utk. tjari djalan. 

dan ikiimnja iang sedjuk jang dapat membantu para diplomat2 itu 
untuk memetjahkan soai2 jang penting dan sulit. Dalam achir 

minggu jang akan datang akan 
tiba di Indonesia ke-4 P.M., jaitu dari India, Birma, Pakistan dan 

Sailan, masing” akan disertai oleh dug ataw tigu penasihat dan 

perdjandjiano. dengan negara2 
besar. Konsepsi jang dimaksud- 
kan tentunja akan bersifat suatu: 
perumusan pfndirian untuk baer- 
sama2 menghadapi  blokvorming 
jang sudah terdapat di Asia Teng 
gara dengan adanja perdjandjian 
SEATO. » 

Untuk neutraliseren biok- 
yorming. - 

Berhubung SEATO sudah djelas 

anti komunis, maka mengingat si- 
fatnja jg demikian itu sudah tentu 
djurusan jg hendak ditempuh oleh 
konperensi Afro Asia ialah bersifat 
neutralisering dari biokvorming itu. 
Dengan demikian diharapkan, bah- 
wa peperangan. dapat dihindarkan 
ig hakekatnja bisa timbul disebab- 
kan blokvorming tsb. Aspekt lain 
jg djuga penting dalam kerdjasama 
antara ke-5 PM .itu ialah soal per- 
baikan ekonomis dari negara2 mu- 

“da jg biasanja disebut under deve- 
loped countries atau negara2 ig ma 
sih terbelakang. Usaha bersama un 
tuk meninggikan deradjat penghidu 
pan rakjat Asia Tenggara dapat di 
lakukan dengan djalan mengadakan 
perhubungan ekonomis, pemindja 

man atau penukaran tenaga2 tehnis 
dan ahli dalam berbagai2 lapangan. 
Negara2 Asia Tenggara dapat 

bersama2 memetjahkan - kesulitan2- 
nja sendiri sehingga tidaklah merg 

gantungkan diri semata2 kepada n2” 
gara2 Barat. Bantuan ig diterima 
dari negara2 Barat atau negara? be 
sar. itu biasanja didasarkan pada si 
kap jg mempunjai tendens hendak 
menggandengkannja dengan sesuatu 

didepan anggota2 kepolisian Singa- 
pura. ,/Tidak mungkin”, kata djuru 
bitjara polisi itu dengan tsgas, ,.Dji 
ka pergulatan wanita itu tidak pan 

tas ditonton oleh chalajak, djuga 
tidak pantas bagi polisi. Kami ha- 

rus mendjaga kesusilaan mereka”. 
g k ! (Antara). 

  

Mati Bersawa 
Karena Rebutan Seorang 

Wanita 

BEBERAPA hari jang lalu di- 
kampurg Kubupadi Ketjamatan 
Siantan seorang Tionghoa berna- 
ma Ah Hiong kedapatan mati da- 
jam hutan 200 meter dari rumah- 
rja. Dalam suatu surat jang di- 
tinggalkanrja dan ditudjukan ke- 
pada keluarganja, ia mengakui 
bunuh diri dengan minum tjuka 

Pokok aftjara jang terpenting 
dari Kongres Masjumi ini ialah: 
Soal pemilihan umum dan soal 
bagaimana tjara menghadapi sua- 
sana sekarang ini. Menurut atjara 
selama kongres Masjumi jang ber 
langsung dari tg. 23 s/d tg. 28 
bulan ini, hanja akan diadakan 
satu rapat umum dan satu rapat 
undangan. Kongres dilangsungkan 
setjara sederhana sadja, dengan 
biaja 300 ribu rupiah. Dengan 
tiada ada hubunganrja sama se- 
kali dengan kongres Masjumi se- 
karang ini, pada Kemis siang di 
Kemajoran Surabaja berlangsung. 

|Yapat umum jang diselenggarakan 
oleh front anti komunis. 

Dalam rapat umum tadi jang 
mendapat kundjungan ramai se- 

bitjara utama  menjatakan d'- 
antaranja, djika betul2 Bung Kar- 
no itu pentjipta Pantja Sila, ma- 
ka seharusnja beliau tidak mem-   getah. Sebab2nja tidak diketahui. 

Sementara itu dikampung Pung- 
gur Ketjamatan Sungai Kaka 
hari Senin t terdjadi perkela- 
hiar antara Samarwan dan Dja- 
min dengan sendjata tadjam. 
»Perang-tanding” ini berlangsung 

  
lama dan seru, tapi -k. sedjam ke , 
mudian keduanja mati ditempat 
itu. Pokok perselisihan diduga 
soaj wanita. (Antara). 
NA AM AL AA 

ikatan. Tjontoh2 tentang soal ini 
dapat kita Iihat umpamanja pada 
"Marshall Plan, bantuan 
kepada Pakistan 
ini kiranja tjukup untuk memper- 
kuat pendirian negara2 Asia Teng- 
gara jg ingin mendjalankan suatu 
politik bebas, agar semua masalah 
sebaiknja .ditjoba untuk diselesaikan 
setjara intern dengan usaha dan ke 
kuatan sendiri. 

benarkan PKI, karena PKI tidak 
kenal Tuhan. Sedang salah satu 
-SILA” dari Pantja Sila jalah ke- 

P Tuhanan. 
Selandjutnja Isja Anshari menja- 
takan kita membentji  komunis- 

kali Isja Anshari mendjadi pem- | 

Apa jang disebut demo- 
krasi rakjat oleh PNI? 

Berbitjara tentang pengertian ,.de- 
mokrasi rakjat” jang djuga mendia- 
di salah satu dari apa jang harus di- 

laksanakan oleh PNI- (lihat pidato 
Sidik "Djojosukarto pada resepsi kon- 
gres. — Red.), Sidik  Djojosukarto 
mengatakan, bahwa demokrasi rak- 
jat itu baru akan dapat dilaksana- 
kan di Indonesia sesudahnja pemili- 
han umum selesai. 

Menurut Sidik Djojosukarto, de- 
mokrasi rakjat jang oleh negara? 
Eropa Barat: dipahamkan sebagai 
ipermulaan kearah sosialisme. atau 
ikomunisme, adalah. agak berlainan 
dengan apa jang dipahamkan oleh 
PNI 

   

Tapi Sidik Djojosukarto me- 
ngatakan, hahwa tidaklah terlalu 
meleset djika dikatakan adanja ti- 
tik persamaan dengan demokrasi 
rakjat jg kini dilaksanakan oleh 
Eropa Timur dan RRT. Persama- 
an ini terletak pada memahamkan 
tafsiran filsafat historis materia- 

Djadi Kaja 
Mendadak 

Seorang Miskin Mene- 
mukan Intan 22 Krt. 

Di Sungai Lahung 

SEBIDJI intan besar ukuran 
22 karat, baru2 ini telah dikete- 
mukan oleh seorang pentjari intan 
di Sungai Lahung, kabupaten Ba- 
rito, sehingga orang ig menemu- 
kan itu, jang tadinja miskin, men 
dadak mendjadi orang jang ber- 
uang. Intannia didjualnia Rp 335. 
000.— Sebelum diketemukan 
intan besar itu, pernah pula di 
ketemukan oleh pentjari2 intan 
lainnja di Sungai Lahung itu 
intan jang besar2, antaran'a 30 
karat jang didjual dengan harga 
Rp. 500.000.—, 25 karat didjual 
dengan harga Rp 400.000, dan 27 
karat dengan harga Rp. 450.000. 

Dalam pada itu intansjang me- 
megang rekord selama beberapa 

| tahun jang achir ini, ialah jang 
didapat di Tjempaka, kabupaten 
Bandjar, jang besarnja berpuluh2 
karat, sebagaimana pernah ,,An- 

|tara” kabarkan, jang didjual dng 
harga Rp. 850.000.— Sebelum 
itu ditambang intan 'Tjempaka 
pernah djuga diketemukan intan 
jang sebesar 35 karat dan  di-   me, tetapi kta tidak membentii 

orang2 jang menganut faham ko- 
munis.: 

Kepada. hadirin Isja — Anshari 
menjerukan:  djika ada #etangga 
sdr. menganut. komunis dan ke- | 
betulan. ja membutuhkan pertolo- 
agan, maka berikanlah pertolo- 
ngan: kepada da“ 

Achirnja Isja Anshari menge- 
Amerika ytjam kabinet sekarang ini jang di 

dll. dan tjontoh2! katakannja kabinet jang hiduv 
karena sokongan komunis. Isja 

! Anshari bertanja: kenapa djustru 
dengan kabinet is disokeno ko- 

| munis ini di Indonesia lebih ba- 
.njak kaum buruh iang menvang- 
sur. sedangkan katania PKI itu 

' kampun dari kaum buruh? 

“diual dengan harga Rp. 600.000, 
40 karat dng. harga Rp 650.000, 
25 karat dng. harga Rp 400.000. 

(Antara) 
INN ANA t      

Selandjutnia dapat dikabarkan 
bahwa, pada Rebo malam Isja Ans- 

hari telah mengadakan suatu tjera- 
mah umum, tjeramah tadi hanja da 
pat dikundjungi dengn surat undang 
an. Sedemikian besarnja terhadap 
tjeramah tadi hingga banjak orang? 
jang tidak menerima undangan2, se 
dia membeli undangan tadi, dengan 
harga sampai “ratusan. rupijah. 
Demikian wartawar kita Agus Su 

judi kemarin malam  menilponkan 
dari Surabaja.   

  

Djen. 'Lasjkar Ca 
| DALAM perundingan? kiiat 

mil didaerah Fhang Rang. Setand'u: 
nja hari Kemis telah. dimadjukan 
kepengadilan pula seorang pemimpin 

p'nting Lasjkar  Cao Dai dan 39 
orang lain jg dituduh melakukan 
“pengchianatan.” Selardjuinja — di- 
umumkan bahwa mulai tgl. 26 De 
sember jad. akan diadakan ,,kam 
panje propaganda” jang kuat terha 

  

Ikarnerensi Afro Asia nanti dan jah dapat mengachiri pemberontak ' kepala gabungan kepala2 staf. AS, 
4 kedua mentjari ko-sepsi jang ki-fan setingah bataljon sentara disebe Laksamana Radford, jang | sedang 
“ra2 dapst diksmukakan dalam lah Timur iaut Saigon sedjauh 140 mengunfjungi Indoyjina, giat mela 

  

'kuLan perundingan? mengenai berba 
gai masalah Indotjina jg penting. 

Sebagai telah diwartakan set:lah 
mengadakan perundingan2 selama 
beberapa minggu, opsir2 entara 
mendesak kepada suatu pasukan se 

besar setengah bataljon seban'ak 300 
oran dan komandannja, kol. Trang 
Ouang Hoang, untuk kembali ketem 

rontak sedjak tgl. 21 Ncpember jl. 
telah meledakkan sebuah diembatan. 
merampas harta benda sebuah sro 
vinsi dan merebut sebuah pos Pz 

"rantjis di Cona, Me:cka meniatakan 
ouhwa mereka berdioang untnk ks 
pen:ingan PM Ngo Dinh Diem dan 
su   "awan komando tinggi tentara. 
Neo Dinh Diem berssru kepada 

“mereka “upaja kembali pada ming 
gu jl. dan perundingan2 
itu menghasilkan bahwa mereka ms 
njerah. 
Sementara itu di Saigon bekas ke 

  

  

ibawa K ka P 1 o-Dai Dibawa Kemuka Pengadilan 
: pe dap kaum komunis dan:semua orang pa djabatannia. Mereka ini msmbs 

12 sekali akan dipikirkan ialah merintah Ngo Dinh Diem dari Viety jang mentjela pemerintahan. Selan 
apa2 jang ekan diundang dalam nam Selatan hari Kemis kemaren te! djutnja pada hari Kamis kemaren 

pala staf pada djenderal Phuons 
p mimpin lasjkar Cao Dai sebanjak 
211000 orang, hari Kamis dimadju 
kan Fesingadiian dengan 28 orang 

“rerdeda Cao Dai dan orang2 Iin 
nia daoi kareng dituduh elah berchi 
anar. Djenderal Ls Ouan Te dan 

kawan2nia dituduh telah menghasut 
tentara Cao Daj jang beroperasi di 
darerah Cochin China, sebelah Se 
latan Saigon, untuk menjerang pos 

sember j.l, dengan merampas 150 
putiuk senapan, sendjata2 otomatik 
dan bazooka2, (Antara-UP) 

N
a
 

  

Perang-Dunia — Kabinet Harus! 
Pemilihan 

' Model BNI Ada Titik Persamaan 
-Rakjat,Eropah Timur Nan RRT 

— Beberapa Keterangan Sidik Djojosukarto 

SIDIK DJOJOSUKARTO, setelah terpilih lagi mendjadi ketua 
umum PNI pada kongres P.N.I. ke-VII di Bandung, kepada war- 
tawan2 di Bandung memberikan keterangan, bahwa terpilihnja lagi 
itu mengandung konsekwensi ia harus bekerdja lebih berat dan 
bersama-sama dengan 8 anggauta Dewan Pimpinan Partai lainnja 

| harus segera menganalisa setjara tepat perkembangan dalam negeri 
dewasa ini, djusteru dalam menghadapi konstelasi politik dalam 
negeri jang belum stabil dewasa ini. 

  
Bandjir Besar Di M'pura 

  

    8 Adv. Rp. 0.80 

Walau Sudah AU Clear: 
“litan Masih Banjak 

n Umum-—.,De. 

lisme. Hukum ekonomi seperti jg 
Gipahamkan oleh historis materia- 
lime adafah hukum ekonomi jg 
dianggap tidak bisa lain oleh PNI 
dan karena itu adalah tidak ada 
manfaatnja kita mengingkari ke- 
njataan ini. 

Demikian keterangan pendek Si- 
dik Djojosukarto sebelum ja pu- 
lang ke Djakarta. 

  

Bukan ,Tan- 

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

Hargg etjeran 60 sen p. lembar, 

- 

per m.m. kolom 

  
xXx 

  

Mean ega 

“Tapi Kesu- 

- Tobing 
, Pertjaja 

Pemuda Akan Sanggup . 
Ambil Inisiatip Untuk 
Adakan ,,All Indone- 

sian. Congres” 

MENTERI Penerangan Dr. F. 
L. Tobing atas pertanjaan war- 
tawan2 bagaimana pendapat Pe- 
merintah tentang seruan Presiden 
Sukarno untuk membentuk ,,Al 
Indonesian Congress”  menerang- 
kan, bahwa Pemerintah akan 
memberikan segala bantuan jang 
d perlukan . bagi 2mbentukan 
sAIl indonesian Congress” 924 
hingga tertjapai pelaksanaan tu- 
djuannja. Menteri Tobing menja 
takan, bahwa andjuran Presiden 
Sukarno adalah suatu hal jang 
menggembirakan dan merupakan 
suatu langkah ang baik sekali 
dalam keadaan sekarang, dimana ' 
seolah-olah sudah tidak bisa ter- 
dapat titik pertemuan antara go- 
longan2 masjarakat jang berten- 
tangan. Menurut menteri Tobing, 
hal ini lebih2 lagi menggembira-   da Djasas 

Tapi Tanda Peringatan 
Kawan-kawan Lama 

Bung Karns 
BERHUBUNG adanja berita2 | 

mengenai ,,Lentjana Tanda Dja- | 
sa” jang akan diberikan oleh 
Bung Karno, maka »Panitya Pe- 
ringatan Genap 25 tahun ditang- 
kapnja Bung Karno” menegaskan, 
bahwa pada hari peringatan itu, 
panityalah jg. akan memberikan 
lertjana peringatan kepada ka- 
wan2 lama, djadi bukan Bung: 
Morno. Selain itu djuga sebagai 
tenda peringatan” dan bukan 

cal serai »fanda-djasa”. 

kan, oleh karena andjuran Presi- 
den Sukarno itu dapat sambutan2 
baik dari kalangan pemuda. 

Dap sudah semestinja, demikian 

kata menteri Tobing, karena Pemu 
dalah jg dapat dipastikan sanggup 
ambil inisiatipnja. Menurut Mente- 
ri Tobing kekuatan jg kelak dapat 
dihimpun dalam . All Indonesian 

| Congress” itu bukan sadja ditudju- 
kan Keluar terutama kepada  per- 
djoangan merebut Irian Barat, akan 

tetapi djuga dapat ditudjukan keda 
lam. Demikian menteri Tobing. jg 
achirnja menjatakan, bhw. ia merm- 
punjai harapan besar jg ,,Alt Indo- 
nesian Congress” itu dapat terben- 

tuk sebab dia menaruh  kepertjaja- 
an besar terhadap kesanggupan 'pe- 
muda. (Antara). 

  

Tampak herisan pemadam apiddi A 
bertindak utk. memadamkan keributa 

  

thena, Junani, jang terpaksa harus 

n2 dim. demonstrasi2 anti Amerika 
dan anti Inggeris belum lama berselang, Demonstrasi2 ini terdjadi se- 

bagai protes dalam penjelesaian masalah Cyprus.   
  

    

Karang Intan Digenangi A:r Sampai 

  
sesudah , tentara di Cailay dalam bulan De, 

z Meter — Ribuan 

Beratus-ratus R 
Ternak Mati 
umah Hanjut 

Dan 

BUKAN SADJA diberbagai tempat di Djawa dan Sumatra, 
tetapi djuga di Kalimantan rakiat 
jang terus-menerus menjebabkan 

dan mengakibatkan Muara Teweh, 

dirugikan oleh bandjr. Hudjan 
bag. hulu kali Barito meluap, 
ibu-kota kabuvaten Barito, ke- 

bandjiran. Waktu berita ini dituls, hampir seluruh kota Muara 
Teweh digenangi air sampai ada 

air itupun makin bertambah na'k karena 

Akibat bandjir itu, ratusan hektar sawah dan ladang rusak, 
bzrnja djuga banjak ternak mati. 

jang setinggi 1 meter, sedang 
hudjan terus turun. 

ka- 
Kerugian d'wa manusia tidak 

ada. Pemerintah setemuvat di Muara Teweh sed'ak mulai bandjir 
memberikan peringatan kepada penduduk 

dir', keluarga, harta, baran92 dan 

Berita jang diterima ,,Antara” 
dari Martapura, ibu-kota kabupa- 
ten Bandjar, djuga. menjatakan, 
bahwa kali Martapura jg sebelah 
kanan, sudah meluap djuga, dan 
menjebabkan Karang Intan, ibu 
kota kawedanan Riam kanan, di : 
genangi air, dibeberapa tempat 
bahkan lebih 1 meter. Riam | 
K wa, kali Martapura jg sebelah j 
kiri, jg hingga kini masih belum ' 
meluap, diduga dalam sehari dua : 
ini akan djadi meluap, karena ' 
hudjan terus-menerus mulai bebe 
rapa hari jang lalu. Djka kali 
Martapura pada bagian  kirinja, 
Riam Kiwa meluap, maka Marta- 
pura, ibu-kota kawedanan  Ban- 
djar, akan kebandjiran pula. 

Dapat ditambahkan, bahwa kali 
Martapura berhulu dua, Riam Ki- 

wa dan Riam Kanan. Kedua hutu 
kali Martapura itu bertemu dekat 
Martapura, ibu kota kabupaten 

Bandjar, sedang muaranja menudju 
kali Barito. Pada sebelum perang, 
tahun 1937, Pengaron, ibu kota ka 
wedanan Riam Kiwa dan Karang 
Intan, ibu kota kawedanaan  Riam 

Kanan pernah mengalami  bandjir 

besar. Disamping kerugian harta 
benda jg bukan sedikit, dengap ri- 
buan rumah hanjut, ribuan hektar 

sawah/ladang rusak, ribuan ternak 

mati, ketika itu djuga terdjadi kor-' 
ban djiwa. 

Sementara itu dikota Bandjarma- 
Sin dan sekitarnja selama sebulan 
ini boleh dikatakan terus turun hu 
djan, siang-malam hampir tak ada 

henti2nja. Hudjan seperti ini jg be- | 
lum pernah dialami pada' tahun2 jg 
lalu. (Antara). 

Kabar terachir ' menjatakan, “bhw 

akibat  melwtapnja Riam Kiwa dan 
Riam Kanan, maka Martapura di 
serang bandjir. Dibeberapa tempat 
di Martapura air sudah naik 1 me- 
ter, Dafam pada itu Karang Intan 

agar selalu mendjaga 
sebagainja dari ,,serbuan” ajr. 

Gerombolan D.I. 

Merembes Ke 
Sidohardjo ? 

DARI KEPALA public relation 
Kantor Besar Polisi Surabaja ,,An 
tara” memperoleh keterangan. bah 
wa pada hari Djum'at pagi djam 
03.60 rumah seorang bernama Re- 
ben alias Pak Sunoto didesa Se- 
pande (Sidohardjo), telah didata- 
ngi tiga orang perampok diantara 
nja seorang membawa sendjata 
api. Kemudian ketiga pendjahat 
tadi berhasil menggondoi barang- 
barang pakaian seharga Rp. 315.- 
Waktu gerombolan perampok itu 
meninggalkan rumah mereka ka- 
takan kepada penghuni rumah ter 
sebut, bahwa mereka adalah ang- 
gota Darul Islasi bernama ,,Ge- 
rombolan Daim”. Patut didjelas- 
kan, bahwa diantara anggota2 ke 
luarga ramah tersebut tak ada jg 
dianiaja (Antara), « 

“ 

SNN NY LK 

. 

den Pengaron sudah digenangt air 
ig tingginja 2 meter, Tampaknja air 
makin naik karena hudjan terus ber 

i langsung. 

Sementara 'tu akibat hudjap le- 
bat, maka  banjak tanah longsor. 
Korban jg sudah diketahui seorang 
wanita penduduk Karang Intap, ma 
ti tenggelam, beribu2 hektar. sawah 
rusak, ribuan ternak mati dan bera 
tus2 buah rumah hanjut. Hari Sela 

sa Djawatan Sosial Kalimuntan Se- 
lata, dan Prop. Kalimantan bersa- 
ma2 Pemerintah Daerah pagi ke Ka 
rang Intan dan Pengaron untuk me 
nindjau tempat malapetaka. 

(Antara), 

  

Pe 
a
a
n
 

m
a
 

On 
aa
 
(
N
e
 

"c
an
 d
i
 A
a
 

ON
 

ae
 i

nt
 

Ain
 

  

Ne 
al
ke
ra
da



    

  

    

    

    
    

    

    

  

   

  

bin
 

iN
 

  

  

  

  

    
Lelangan dimulai pada djam 9 pagi dan    “bertempat di: 

o UXo ex .. 

NG SEMARAN 
1 25 NT 3 ' Ka 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa 
Kajubabar .jang terle 

KEBONHARDJO, MANTINGAN, dan RANDUBLATUNG. 
Daftar kapling dapat diperoleh di kantor': 
Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan. 

» Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. 1, di Bandung. 
» ” 2 3, 2 2 » ni, ” Semarang. 

$ » IV, , Surabaia. 
» Djakarta. 

   
    

      

ke 5 "3 Haa Kajudjati-pertukangan, 
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» Besar Djawatan Kehutanan 
“en 

     

tak di 'penimbunan2 dari Daerah' Hutan: : 
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ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN: 
NJA DITANGGUNG 10095. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP A. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPA1 
“"MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 4 MATJAM: 
Re A3 

. Kuat Lelaki — Kuat Wanita — 

Hamil dan Branak 
# 

Harga: 2 

Sebotol Besar Rp.12.50 

Botol Ketjil Rp. 1.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2. PASAR2 Di 

SELURUH INDONESIA. : 

Perusaha'an Aoggur Obat Kolesom 

Tjap,,Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No, 1472. 
KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.1V1 

Tiba : | TELP.1881 
SEMARANG. 

| 

v 

— VPiranol 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdia berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 

tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 1007o berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
Kah seen esisen, PeNU On Pil Ghigoybira Ls » Rp. 15,— Minjak Tang- 
Ian una Rp. 10,— Pit Viramin untuk penjakit keputihan , 

Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
ngkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... 

. 20,— NO. 2 sancesesee RP: 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak luntur 2 gram, ............ Rp, 10,— dan 5 gram ......... Rp. 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10,— Minjak. 
pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ........... 3 
Rp. /0,— Salp'Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ Rp. 10,— 
pil Diabetes (sakit gula) #enbatssenea RP: 90,— Pik Bntjok Lini Wise... ... 
Rp. 25.— Obat dikirita sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1576. 

     

    

      

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 
AGEN-AGEN : : 
Universal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat Eng: Tay Hoo, Pe 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longanj Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5 Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, en Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogja, Toko Obat Eng Njarr Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91,  Tjirebonj Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. ya pa jpelas 217, Tiirebons Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Bi, Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Mo Tong 
Dil. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo", Pekodjan 85 
Semarang, 
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la Lemon Dorkarga 
Bendamu 
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| lah untuk pertama kalinja bagi" dae- 

Korps Pasukan Perawat 5 
dari DAAD Djawa Tengah. Dalam) 

: DJATA API, 
|- Fihak Kepolisian Karesidenan 
mengumumkan, bahwa semua peme 

Itanja untuk th. 1955, di Kantor Be 

# nja. Demikian 

| Krontjong sore: 

'| Gamelan Bali: 22.10 Aneka 

| Harry Gaarenstroom, 09.00 Kebak- 

| Orang oleh kel. Studio: 13.10 Irama 

118:05 Peter Yorke, 18.15 Pertanian 

| Manusia, 21.15 Klenengap mot2-xn: 

(0815 Njanjian Kristen: 08.45 Buah 

    

   

   

   

   

     

yang Tr 

ba 
embata 

| LATYIAN , AIR DROPPING? | 

Tgl. 22 Des. jbl. untuk selama 4 
diam di Djangli Semarang telah ber 

Hangsung latihan mendjatuhkap ba-/ 
| rang2 dari udara. Sebagaimana per 

nah kita kabarkan, latihan ini : 

rah Terr. IV dan dilakukan oleh 
Perawatan Udar:    

  

latihan tersebut dipergunak 
wat AURI C-47 jang terbang 5 
li, dan setiap kali terbang mendja- 

»I mengikuti Kongres PNI di Bandung 
'Ibawa oleh2 tjerita dari resepsi Kon- 

| gres. 

“ | dikeluarkan djamuan. 
» ||dalam doos jang besar, pakai lam- | 

par “'Ibang PNI tjap Banteng, 

'Irekan, setelah doos iang pedeteeee | 

'Idah-mudahan PNI diuga tidak tiu- 

  

    

    

      

Itapi ketjil isinia. 

   
   

     

WADAH. 1 
Kerabat Sir-pong jang baru sadja || 5 

Berhubung dengan makin 

Katania dalam resepsi ini diusa | 
Ditempatkan 

   
   

   

  

    
   

| Yengah jang tergabung didalam 
| Mulai 1 Djanuari Tapi. ampunnnnn, Pong, kata 'itu 

2222    
banget itu dibuka, isinia tiuma...... Ki 
l.. beberapa gelintir kuwih. Tok 1 Ty : 
se-imbang dengan besarnia wadah. D engan Rp. hi 

Komentar Sir-pong: Beeeee, mu- |         
   T 

S.P.S. 

Gjangan terlalu memberatkan. 

ma besar wadah ideologie-nja sad'a, IN 

        

Jang perlu kan isinja, bukan mas 
idik!!!!1! 

    

    
       

  

ira 1 sampai 2 ton, berupa bahan? 
makanan, sajur majur. alat2 perhu- 

didjatuhkan dari udara tac 
pat 2 buah sepeda jang kemudian 
mendjadi ringsek-rusak 1 
jungnja” tidak dapat berkembang. 

PENDAFTARAN S£N- 

gang sendjata api, jang telah terdaf 
tar sebagai pemilik maupun sebagai 
pemimdjam sendjata api, diwadjib- 
kan ndaftarkan kembali sendia- 

sar Polisi Karesidenan,  Bodjong 
123/125 Semarang. Pendaftaran pa 
ling lambat tgl. 31 Maret 1955. 
PARTAI KATOLIK PERTA- 

HANKAN R.S.U, 
AMBARAWA. 

Dalam konperensi Partai Katolik 
Wilajah. Karesidenan Semarang ig. 
berlanggan, di Semarang baru2 ini, 
al. telah diputuskan untuk mengi- 

    
   

|tuhkan barang2 jang beratnja anta 

bungan dan lain2, Latihan ini disak | 
sikan pula oleh pembesar? sipil dan |) JU: 

militer, dan akan diadakan pula pa Zeus 
da tgl. 23 dan 24 Des. disuatu dae FRA: 
rah di Djawa Tengah. Patut ditam-| 
bahkan, bahwa diantara barang? je | 

tadi, terda |: 

karena ,,pa-| 

     

  

      

    
   

UR 

DN Semarang, 21 Desember 1954 
| | Harian "SUARA MERDEKA” Semarang 
1 1 2 »”TYanah Air” , ” 

- | 2. ”Daulat Rakjat” 2 
? 8 | 228i Min? » 

: 1 99:32 ”Kuang Po” ? ” 

i | 2. “Kedaulatan Rakjat” Jogja 
| ? . ”Nasional” 2 
: Solo 

AN 

      
   

Masjhud dari Kudus. Dengan pan- 
djang lebar pembitjara memben. 
tangkan arti N.U. besarta symbool- 
nja jg berudjut gambar dunia dan 
bintang 9 itu. Menurut pendapat | 
N.U. -gambar (symbool) Dunia itu 
berarti luas, jg maksudnja segala 
sesuatu sudah ada didalamnja. Se- 
landjutnja pembitjara mendjundjung 
masalah pemilihan umum. Dalam 
|pada itu diterangkan bahwa N.U. " 
tidak akan mentjela, mengolok2 ! 
dan mengupas PENA Keburukan | 
partai2 lainnja. Karena dirasa ti- | 
dak ada gunanja saling kupas me- ' 
ngupas itu. Hanja diseruka, kepa- ' 
da golongan Islam maupun perse- 
orangan j merasa dirinja tjinta pa | 
da N.U., sudilah mengenal betu!2 

rang djadinja : 

    rimkan resolusi mengenai status Ru' 
mah Sakit Ambarawa, berkenaan de 
ngan adanja resolusi dari SB Kese- 
hatan Tjb. Ambarawa. Resolusi da 
ri Partai Katolik jang disampaikan 
kepada Pemerintah Pusat dan in- 
stansi lainnja jg. bersangkutan, isi- 
nja a.l. sbb.: Mempertahankan Sta- 
tus Rumah Sakit Ambarawa sebagzi 
milik Misi Katolik-Roma. Memben 
tuk suatu Panitya Chusus jang di- 
pimpin oleh Komisaris Partai Kato 
ik Djawa Tengah, untuk memperta 
hankan Rumah Sakit di Ambarawa 
tetap sebagai milik Misi Katolik-Ro 
ma. , 

ORDONNANTIE TENTANG 
ANDJING GILA. 

Terhitung mulai tgl. 20 Des. 1954 
dilakukan peraturan ,,Ordonnantie 
tentang andjing gila” dalam daerah 
Kab. Grobogan untuk 4 bulan Tama 

pengumuman Residen 
Semarang. : 5 5 

TJERAMAH. 
Hari Minggu, tgl. 26 Des. 1954 

di Gedong Kong Tik Su Gg. Lom- 
bok 60, djam S sore Sam Kauw 
Hwee akan mengadakan 2 tjeramah 
jaitu ,,Perkembangan Sam Kasuw 
Hwee” oleh Lie Ping An dan ,,Tan- 
pa keluar pintu dapat mengetahui 
keadaan dunia” oleh Pai Ching Tze. 
Tjeramah2 itu untuk umum.- 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 25 Desember 1954: 
Djam 07.10 Hallelujah: 07.25 Ra: 

juan pagi: 07.55 Hidangan Seri Pus- 
pa Irama, 08.45 Konsert dalam Bes: 
terts Besar, 09.00 Njanjian Sutji: 
10.00 Chacone Sonata: 10.15 Tri 
Irama: 10.45 Krontjong Asli: 11.15 
Dari film Meratjun Sukma: 
Klenengan Pahargjan: 14.10 Klene- 
ngan Pahargjan (landjutan): 17.00 

17.40 Irama Seni 
Klasik: 18:00 Obrolan pak Patrol: | 
18.15 Hidangan Irama A.D. Djakad: 
18.45 Sal Saulius: 19.30 Hammond 
Organ: 20.10 Pesan Hari Natal: 
20.25 Gesekan Albert Sandler: 21.15: 
"Hidangan Periang Sukma: 21.45 | 

: Warna 
malam, 23.00 Tutup. 3 

Surakarta, 25 Desember 1954: 
Djam 07.30 Irama gembira: 08.15: 

Permainan Orgel Tunggal: 08.30 

tian dari Geredja: 10.00 Wajang 

klasik: 14.10 Raiuan siang: 17.05 
Rajuan Putri: 17.30 Disco Varia: 

'dewasa ini, 18.30 Sekitar Pulau Ha 
waii: 19.30 Orkes Horas: 19:45 Kon 
tak dengan Pendengar: 20.15 Irama 
Seriosa: 20.45 Budi Pekerti dengan 

22.15 Klenengan' mat2-an 
tan): 23.00 Tutup 

Jogjakarta, 25 Desember 1954: 
Djam 07.15 Tjeritera Hari Natai 

untuk kanak2: 07.30 Pagi meraju: 

(landja- 

tjipt. Handel, 09:00. Sorap “diterus- 
kan Ujon2. Njamleng, 11.45 Siaran 
Ulangan Panggung Radio Jogjakar- 
tas 13.10 Penjanji2 Barat: 13.40 Ge- 

ma siang, 14.10 Lagu? Makassar: 
17-00 Gending2 untuk kanak2: 17.49 
Njanjian Tionghoa modern: 18:00 
Bingkisan malam Minggu: 1845 
Dwi Gitar, “18.45 Sembutan Hari 
Natats 19.40 Rhapsodie Seni Sasteru: 
20:05. Instrumentalia klasik: 20.15 
Sam Saimun: 20.30 Rajuan malam: 
2115 Varia: Dari dan untuk Pzn- 
dengar, 22.10 O.K. Penghibur Hati: 
23.00 Tutup. 

Djakarta, 25 Desember 1954: 
Djam 10.30 Orkes Studio Ban- 

dung, 13.10 Lembaran - Wanita: 

  
(berarti padi jang masuk dalam ta- 

| membeli padi berdasar S.P.M.U. Bu 

. #hingga kini djumlah uang jang dike- 
Iduarkan untuk membajar padi 
masuk itu, sebesar Rp. 1138.285,11. 

12.091 

pada symbool N.U. dan untuk itu FN 
Supaja ditjamkan sungguh2 dalam 
hati sanubari. 

Pir biara kedua K.H. Zober da 

Tentang Kenaikan Harga 
Lenggauano Harian? 

dan perongkosan lainnja, sesuai dengan andjuran ”S.P.S.”. 
pusat jang mengandjurkan untuk menaikkan harga langga- 
nan tap bulan Rp. 2,— maka surat-surat kabar di Djawa 

| Harga Langganan Tiap Bulannja 
: | Kita naikkan harga langganan hanja Rp. 1,— tiap bulan- | 

nja itu berarti kita hanja memenuhi separohnja andjuran | 
pusat, dengan maksud agar kena'kkan ini. pembatja 

Dengan demikian, kita pertiaja bahwa kenaikan harga 
ini akan dapat diterima oleh pembatja. 

7 “Dwi Ww arna” 

PENDJELASAN HARIAN "SUARA MERDEKA” 
Se bl. dengan Setan IP Sebagai “dioaumkam dleh Wahang Ai Diawa Tengah diatas, 

R3 .Diuwana, N.U. Ma- || maka dengan sendirinja harga 
Band n, Biuvana te 3 mplaj 1 DIANUARI 1985 naik Rp, 1y— (Satu Rupiah). 
k “oleh ie bon Baar “4 Sebagai para pembatja maklumi, hingga sampai pada waktu 
'Pembitjara pertama adalah sdr. | ini, harga lengganan "Suara Merdeka” adalah : 

Utk Dalam kota Semarang : Rp. 11,— (Sebelas Rupiah), 

sudah terhitung materai. Kalau diperintji harga "Suara 
Merdeka” dalam kota Semarang sampai waktu ini dja- 
dinja: Rp. 10,70 -- Rp. 0,30 Matera'. 
Utk Lengganan luar kota Semarang, 

”Suara Merdeka” sampai waktu ini adalah: Rp. 12,— 
(Dua Belas Rupiah) terhituns materai. Peprintjennja jg 
benar : Lengganan luar kota Semarang tadi adalah : 
Rp. 11,70 -- Rp. 0,30 Materai. 

Mulai 1 Djanuari 1955, dengan kenaikan SATU RUPIAH 
tadi harga lengganan "Suara Merdeka” untuk KOTA Sema- 

Rp. 11,70 4 Rp. 0,30 Materai, 

Untuk lengganan luar kota djadinja : | 
Rp. 12,70 -- Rp. 0,30 Materai, | 

   
meningkatnja harga bahan 

"S.P.S.” telah memutuskan : 

1955 Menaikkan   
(satu rupiab.-) 

harian ”Suara Merdeka” ini 

harga lengganan 

Djadinja Rp. 12,— | 
(Dua belas Rupiah) | 

Djadinja Rp. 13,— 

(Tiga belas Rupiah)           
ri Salatiga ketiga K. Masikur dari Hapuskan Swapradja sbg In- 
Tiepu dan keempat K.H. Abd. Dja- | 
Ji dari Kadjen (Pati) ig pada po: stir uut Keloniaal Jz Sudah 
'koknja mengemukakan soal2 seki 
tar pemilihan umum. Dia menghen 
daki supaja umat Isiam memilih 
pemimpin2 Islam, djangan keliru ! 
memilih pemimpin lainnja. 'Keme- 
nangan Nahdatul Ulama adalah ke- 
menangan djuga bagi orang? petjin 
ta N.U. demikia, pula kemenanga 
partai2 Islam lainnja. 

BANDJARNEGARA 
DJUMLAH PADI DARI P 

BELIAN PEMERINTAH. 
| Sampai penutupan tahun 195 
| djumlah padi dari pembelian Peme- 
rintah didaerah Bandjarnegara jang” 
masuk ada 1440,430 ton dari djatsh!| 

“Seluruhnja jang sebanjak 2.500 ton.) 
Dengan djumlah pemasukan ini 

    

    
    

   ditentukan dan harus disesuaikan 

hun 1954 hanja 57,696. 
: La pembelia, padi oleh Peme- 
5 wa telah disediakan Rp. 2175. 

Diambil oleh organisasi2 

Selandjutnja dikemukakan, supaja 
pemerintah dengan tegas mengambil 
tindakan terhadap siapapun djuga 
jang njata2 dengan sengadja lang- 
sung atau tidak langsung melakukan 
perbuatan2 jang menghambat ke- 
Tantjaran pemilihan umum. Kepada 
mereka hendaknja diperlakukan ke- 
tentuan2 jang tersebut daiam pasal2 
113 sampai dengan 129  Undang2 
No. 7 tahun 1953. Djuga diusulkan 
supaja pemerintah menetapkan sua-| 
tu peraturan jang memberikan ke- 
mungkinan kepada buruh2 jang du- 
duk di badan2 penjelenggara. pemi-/ 
lihan untuk dapat meninggalkan pe- 
kerdjaannja bagi keperluan tersebut 
dengan mendapat upah penuh. 

untuk 

pati sebesar Rp. 1356,843,92 Dan 

jang 

' “Jang telah dikembalikan ke Bank 
Ra'jat. Indonesia Bandiarnegara, se- 
djumlah Rp. 207.920,23. 

DJEPARA 
KEDATANGAN KAPAL MS. 

PADEA DARI PELNI. 
Berhubung “dengan  rentjana 

'akan dibukanja kembali pelabu- 
han Djepara, maka sebagai per-' 
tjobaan pada tgl. 20 Desember! 
1954 telah didatangkan oleh Pelni 
sebuah kapal ms: PADEA diba- pemerinteh supa/a segera. mengadju 
wah p'mpinan kapten Daedrich. | kan Ranijangan Undang? tentang 

Kedatangan kapal tsb. disam- ' penghapusan swapradja (zelfbestuur) 
but dengan hangat oleh rakjat: sebagai suatu institut kolonial jang, Djepara. Dari pihak Pemerintah tidak dapat dipertahankan Iebih 1a, 
hadlir Bapak Bupati, Kepala Pu-' mp lagi dlrn. ketatanegaraan R.I. jg. 
lisi, Wedana Kota dan Kepala2 | merdeka dan berdaulat. Swapradja2! 
Djawatan lannja niveau Kabupa | jang ada jang mempunjai s'arat2 un' 
ten, dan djuga murid2 Sekolah | tuk dapat dibentuk mendjadi daerah 
Menengah. otonom, diberi kesempatan melaiui | 

Turut menjambut pula bebera- djalan jang demokratis untuk didjel pa tokoh2 penting dari Semarang, | makan mendjadi daerah ,,swantara” 
diantaranja Perwakilan Pelni Se- | pasa, : 1: : 

Penghapusan Swapradja 
Dalam pernjataan kongres meng: 

nai otonomi telah didesak kepada: 
  

Pemerentah Harus Bertindak Terhadap 
bat Pemilihan Umum — Beberapa Keputusan 

Lagi Dari Konggres PNI an 
MENURUT KONGRES PNI Bandung, jang telah selesai hari 

Rebo, pem'lihan umum adalah satu2nja djalan menudju kearah 
pembangunan negara demokrasi dan kabinet Ali Sastroamidjojo ini 

| adalah satu2nja kabinet iang benar2 berhasrat dan akan dapat me- 

“Jaksanakan pemil han umum. Kongres menjatakan, bahwa pemili- 

han umum harus dilaksanakan menurut djangka waktu jang telah 

  'marang, Van Beur, Sjah Bandar | Sejandiutnja kongres itu telah mel Semarang, Wakil dari Dharma netapkan pokok pendirian mengenai ' 
Veem Semarang | dan beberapa otonomi entara lain sbb.: Susunan orang lainnja. 5 dan kedudukan pemerintah dipusat 

maupun di-daerah2 otonom — harus nalkan Konggres LD.I: 21:15. Kton- anelu dan disempurnakan: pelak 
an KT -. Sa Man San- Kanaan pemerintahan baik dipusat iwara Radio, 23. utup. PL Tale Pi gama 

Surakarta, 26 Desember 1954: Menpan Me ana #raaaah 
Djam 07.20 Imbauan pagi: 07,45 

'Missa Sutjis “09.15  Rajuan - pagi: 
10.00 Suara bersama: 10.15 Carry | 
dengan teman2nja: 10.45 Samba gem 
bira,. 11.00 Lagu2 Maluku: 11.30 
Lagu2 Krontiong Asli: 11.45 Lagu? 
O.H. Penghibur Hati: 12.03 Klene- 
ngan lengkap: 14.10 Klenengan leng 
kap (landjutan), 17.05 Dunia ka- 
nak2: “17.30 Aneka warna Barat: 
18.15 Mimbar Kesehetan: 18.30 Nja 
njian Sutjis 19.30 Djenak Djenaka: 
20.05 Pesanku! 20.15 Klenengan 
Djawa Timur: 20.45 Sandiungan Pu 

djangga: 21.20 Gema Malam: 22.15 
Tutup. 

  

an politik luar negeri seluruhnja. 
Tentang RUU pokok pemerintah 

an daerah dikemukakan sbb.: Dalam 
menghadapi penjelesaian Rantjangan 
UJndang-undang pokok pemerintah 

BLORA 
PERINGATAN HARI IBU. 
Pada tanggal 19 Desember '54 

bertempat di Gedung Rakjat Blo 
ra oleh Panitya  teiah diadakan 
rapat gabungan untuk memper- 
ingati Hari Ibu jang semestinja di 

  

  

dalam hubungan kerdja-sama jang, 
Jantjar, agar memperkuat pelaksana | 

  Jogjakarta, 26 Desember 1954: 

Djam 07.10 Pagi meriah: 07.30 
Lambang Pulau Ma'uku: 08.15 War 

na warni: 08.45 Serba-serbi Minggu 
pagi: 09.00 Kebaktian pagi: 10.00 
Double .Concerto: 10.10  Wajang 

adakan pada tgl. 22 Desember ' 
1954 dan Hari ke 9 tahun Per : 
Wari jang  semestinja - diadakan ' 
pada tgl. 17 Desember 1954. 
Rapat dihadliri Ik. oleh 600 ka- 
um wanita dan wakit2 instansi,   16.15 Pertandingan sepak bola kes. 

Djakarta — kes. Surabaja: 18.15 " 
Orkes Melaju Kenangan: 20.05 
Chotbah dan Njanjian PPKI: 21.00 ( 
India peserta Konperensi: 21.15 Wa- 
jang Gelek di iringi Seni Sunda Stu- 
dio Djakarta: 23.00 Tutup. 
Semarang, 26 Desember 1954: 
Djam 07.25 Disco Varis: 08.10 | 

Permainan Organ: 08.15 Kebaktian | 
Umat Katolik: 09.15 Sonata untuk | 
seruling, biola dan piano: 09.30 Ta- 
man kanak2: 10.00 Ludruk Suraba- 
ja: 11.30 Ulangan Peladjaran Bek- 
sans 12.30 Pekan datang: 13.15 Hi- 

buran siang: 14.10 Irama Indonesia 
populer: 17.00 Taman Kepanduan, 
17.45 Gending2 Dolanan: 18.15 A 
Ziegler dan W Booth: 18.30 Pela- 
djaran Njanji, 19.30 Suara bersama: 
20,10 Mendjelang malam: 20.05 Ke- 

Uruna: 20.05 Memenuhi Pilihan Per- 

Orang: 13.10 Njanjian Timor: 13.40 
Konsert ringan, 14.10 Hiburan si- 
ang, 17.00 Taman Ksatria, 17.49 
Puspa Remadjas 18.00 Suara mer- 
du: 18.15 Organ Tunggal: 18.30 Nja 
njian Katholiek: 19.40 Kwartet Te- 

serta partai/organisas'. Nampak 
hadlir puia bapak/ibu Bupati. | 

Dalam peringatan ini selan di 
utarakan tentang sedjarah Hari 
Ibu dan Perwari, kepada para 
anggauta Perwari chususnja dan 
kaum wanita umumnja diserukan 
agar turut actef dalam menjele- 
saikan revolusi nasional kita, 
dan supaja mentjapai kemadjuan 
dalam lapang politik, sosial dan 

| ekonomi. | 
Disamping itu diadakan hibu- 

ran dengan orkes, njanjian dan 
tari2-an. Djuga diadakan barang? 
hasil pekerdjaan tangan murid2 
S.K.P. dan kuweh2 jang d'usaha- 
kan oleh Perwari Blora, 

Adapun pendapatan keuntung- 
an 10096 untuk “kepentingan S. 

|K.P, Blora, 

dengar, 20.30 Siapa mau bo'eh ikut: 
21.10 Djawabap surat2: 21.30 Si- 
terati: 22.10 Batjaan Buku: 23.30 
Tutup. 

Djakarta, 26 Desember 1954: 
Djam 07.10 Kwartet Harry Gaa- 

renstroom, 10.00 Seni Djawa Studio 
Djakarta: ” 11.00 Mimbar Katholik: 
12.30 Orkes Puspa Kentjana: 16.15 
Pertandingan sepak bola kes. Dja- 
karta — kes. Medan: 18.00 Ruangan 
Kepanduan: 18.30 Mimbar Protes- , 
tan, 20.05 Tjerdas Tangkas: 21.30 

Enam Serumpun, 22,30 Tutup, 

idak Bisa Dipertahankan 
Pengham- 

dengan djangka waktu jang di- 

tentukan dan harus disesuaikan dengan djangka waktu jang d:ten- 

tukan un P.P. No. 9 tahun 1954. Pemerintah hendaknja mem- 
beri perlengkapan dan alat2 jang diperlukan agar pemilihan umum 
dapat diselesa'kan dalam waktu sebagaimana jang telah disebutkan 

faerah baru jang kini sedang dalam 
pembit'araan Parlemen, kongres me 
wadjibkan Fraksi PNI dalam Pari: 
men untuk mengadakan perobih 
an-perobahan/perbaikan2 sedemikian 
rupa hingga pemerintahan Cazrah ha 
rus didasarkan dan dilaksanakan 
atas dasar2 jang ricel dan konkri'. 
Kongres djuga mendesak agar sege 

ra ditetapkan Undang2 perimbangan ! 
antara pusat dan daerah : keuangan 

  
lang dapat memenuhj segala kepen ' 
tingan daerah2 otonom dengan ms 
ngingat perkembangannia. 

Masalah tani, masalah ne- 
gara. 

Dari laporan kongres mengenai 

|IMati Dalam Pe- 
lukan Kekasih 

(Suatu Kisah Jang Menjedihkan Ditepi 

  

Pantai Swedia — Gadis Irmgard”/Tidak ' 2 
Dapat Menolon 

Sven M 
g Tuoangamnja, 
ati Beku 4 

DIA TIDAK DAPAT berbuat apa-apa selain mengutjapkar 
selamat djalan. Gadis 'tu membu ngkuk dan ment) 
ngannja dan kemudian tunzngannja itu terbenam dan diseret 

Dan ketika sebuah kanal mendekati perahw nelajan jaug 
ketjl itu tiga belas diam kemud'an, gadis itu masih sadja mere- 
hungi air dan tangannia masih memegang seutas tali jang telah 
kendur, sedjak dia memberikan tj uman iang penghabisan, 

Minggu jg lalu badai is me 
ngamuk didekat Malmo, Swetia. Se 
orang nelajan muda Swedia, Sven 
Norin, jg berumur 31 tahun, berka 
ta kepada tunangannja j2 berumur 
25 tahun, Irmgard Monsom,. bahwa 
ia akan pergi berlajar ke Laho'm 
dengan menjusur pantai. Irmgard 
sebenarnja tidak mengizinkan tuna 
ngannja pergi. Sven berkeras hen- 
dak pergi dan Irmgard pergi kep- 
labuhan untuk mengantarkannja 
dan mengutjapkan selamat djalan. 
Achirnja, pada saat jg terachir, ga- 

    

   

dis itu mengambil keputusan 'akan | 
ikut. Irmgard lebih pandai menge 
mudikan perahu daripada Sven. 

Baru mereka sampui diluar pa 
buhan, ketika Sven bekerdja 
ngembangkan lajar, tiang 
patah, den Sven terlempu 
Irmgand melemparkan sertas 
kepac'anja, dan Syen bergantung ke 
Isdi itu, mentijoba meilekati pera 
henia. Imrgard menarik tali itu ke 
pinggir perahu, tapi tunangannja su 

n1e- 

kelaut. 

  

dah kaku oleh air Ieut jang sangat | 
dingin. Ia tidak dapat menggerak- | 
kan kakinja lagi, dan djar.2 tangan 
nja jang kaku tidak sanggup 
memegang pinggir perahu. 

Walaupun berulang2  ditjobanja, 
Irmgard tidak kuat menarik tunang 
cnnja itu ndik keperahu, sebab ke 
kuatannja tidak tjukup. Sekonjong2 
motor perahunja matjet, dan perahu 
itu berhanjut2 ketengah. Sementara | 

I sebelah tengan gadis itu memegang 
kepala Sven, supaja diatas air sela 
manja, lengannja jang sebelah 
melambai2kaa sari tangannja me 

minta tolong. Tapi tidak ada kapal 

Ie Z1 

lewat jang melihat peristiwa jang | 
menjedihkap itu 

Sementara itu Irmgard berbi- 
tjara terus dengan  tunangannja, 
mengatakan bahwa pertolongan 
akan segera datang, dan dian- 
djurkannja Sven akan terus -ber- 
gantung ketali. Tapi Sven hampir 
tidak dapat berbitjara lagi men- 
djawab hiburan kekasihnja. Ia mu- 
lai kaku didalam pelukan lengan 
tunangannja- Setelah ia hampir 
sedjam lamanja terapung? 
lam air sangat dingin membeku 
itu, Sven berbisik: ,,Adjal - saja 
hampir datang”, dan ia Jalu meng- 
utjapkan selamat tinggal. 

Pertolongan baru datang -sete- 
lah Irmgard semalam berhanjur2 
ditengah Jaut. Satu2nia jang ke- 
luar dari mulutnja ialah: ,,Saja 
tidak dapat berbuat apa2. Saja 
ternaksa melihatnja mati, dan 
tidak dapat menolongnja.”  Ke- 
mudian Irmgard itu pingsan. Pada 
waktu ini ia sedang sakit keras. 

TJILATJAP 

BIBIT' TERNAK UNTUK 
PERTANIAN 

Salah satu usaha menudju kearah 
perbaikan pertanian didaerah Tjila- 
tjap barat, selain memberi pindja- 
man bibit2 padi, atas usaha Bupati 
Tjilatjap, kini ketjamatan2 dalam 

  

' wilajah distrik2 Sidaredja dan Ma- 

buruh dan tani dapat dikutip antara 
lain, bahwa P-N.I. mengakui masja-! ! 

- berikan uang untuk pembelian 49 rakat tani sebagai salah satu tiang 

negara jang terpenting dan masalah 
tani mendjadi masalah negara, 
dang tanah merupakan 
mutlak bagi perdjuangan tani. Se- 
landjutnja dinjatakan, bahwa P.N.I. 
mengusahakan adanja Undang2 po- 
kok agraria nasional jang mendija- 
min nasib kaum tani. 

Mengenai soal buruh antara lain 
disebutkan, ' bahwa pendidikan ke- 
ahlian/ketjakapan buruh/ pegawai 
harus diusahakan ditiap perusahaan 
da, djawatan serta mengakui hak 
kebudajaan bagi buruh dalam sege- 
nap lapangan hidup dengan men- 
dirikan lembaga2 ilmu dan seni. 

  

se- | ekor dengan ketentuan 
tuntutan ! ekornja Rp. 1.000,—. 

djenang sedang dilakukan - pembe!:- 
an bibit2 ternak (sapi dan kerbe). 

Untuk distrik Madjenang telah di- 

  

   ekor ternak dan untuk Sidareja 59 

harga tia 

Usaha ini adalah untuk mengatasi 
kesulitan2 mengenai kebutuhan bina 

tang ternak guna keperluan ps-tz- 
nian, karena dari dua distrik t:5. ti- 
dak sedikit djumlah ternak jang di- 
tjuri oleh gerombolan2 pengatjau. 

    

perahunja | 

1 
ra 

lagi | 

dida- | 

     KES. PERSEMA — PERSI 

Pertandingan sepakbola “untuk 
merebut kedjuaraan PSSI seluruh 
Indonesia jang berlangsung tgl. 

Djakarta "antara kes. Persema 
(Malang) dan kes. PERSIS (So: 
berachir dengan angka draw 2— 
Pada waktu istirahat Solo leadin 
!—0. Dalam “pertandingan 

k Malang pada babak per- 
ma kelihatan sial, hingga bebe 

apa ketika jang baik untuk meng 
set 

  

      

  

rgPaal sasa 

  

ann'a dan beberapa 
kali bola mengenai garang. “Tes 

  

tpi dalam babak kedua  fihak 
Malang merangsek setjara hebat 
Can. achirnja ' dapat. membikin 
an?ka mendjadi seri 2——2. 

ANGKA 4—b6, 7—5 6—2. 
Dengan disaksikan oleh 

penggemar tennis, Rebo sore dilapa- 

ngan tennis Ikada, Djakarta, telah 
| dilangsungkan pertandingan tennis 
antara seorang pemain 
Swedia, Stockenberg, melawan dja- 
202 “di ibu kota. 

dengan Ko Hong Boo, djuara junior 
Indonesia, dimana pihak tetamu de- 

ngan mudahnja dapat menundukkan 
(tuan rumah dengan angka 6—I, 
6—1, akan tetapi waktu berhadapan 

ji dengan Tan Liep Tjiauw ia harus 
mengakui keunggulan tuan rumah. 

i Dengan  kesudahan pertandingan 

| 6, 5—7, 2—6 pemain Davis Cup 
| Swedia itu harus menjerah kalah ter 
hadap Tan Liep Tjiauw, djudra In- 
denesia. 

  

i ATJARA KOMPETISI 
P.S. I. S. p 

Atjara kompetisi PSIS dalam pe- 
an minggu ini sbb.: Sabtu, tgl. 25 
Des. SSS I — Romeo I, Stadion, 
Garnizun U — Tjahaja Smg. IT, Ka 

| Iisari (Garn.): Polisi IL — Poris IW, 
"Kalisari (Pol): Tridjaja IL — SSS 
LI, Sidodadi, Union IV —TCS IV, 
Seteran. Minggu tg!. 26: Garnizun 

23 Des. 1954 dilapangan  Ikada 

  

ng Solo tidak me- 

n muka tuna- “ 

   
   

  

SN 4 

| LIEP TJAUW MENGALAH- 
| KAN DJAGO SWEDIA DGN ae 

NE 

banjak 

Davis Cup 

Sore itu Stockenberg berhadapan ' 

I — Union I, Stadion: Poris Y -—&- 
Tridjaja I, Seteran: TOR II — TES 
HI, Kalisari (Pol): Tjahaja Smg. Hg 

(Gan. “ $ — Garnizun HI, Kalisari 

|sss IV — Poris IV Sidodadi. 

  

  

| HARGA EMAS. 

1 Chusus ,.Suara Merdeka”, 
| Semarang, 23 Desember 1954: 
124 karat: dijual ...... Rp. 52,50 

beli ...... Rp. 52— 
!22 karat: djual ........ Rp: 48.— 
i ben ani Rp. 465.50 
Diakarta, 22 Des. '54: 
24 krt tiap gr. ........ Rp:..52,50 
22 krt tiap on... Rp. 51,75 
Surabaia, . 22 Des. '54: 

Tidak d'trima tiatatan harga 
Singapore, 22 Des. '54: 
Tidak ditrima tjotatan barga. 
Londen, 22 Des, '54: 
Emes Beirut tiap ounce 35.17 
Em:s Mac3o 
Emas 
Emzs 

Hongkong tiap ounce 37.26 
Bangkok tiap ounce 38.76 

TOKO MAS 

Yuda 
Telp 330 

     
  

  

PERINGATAN HARI IBU DI SEMARANG. Dengan mendapat  per- 
hatian besar sekali pada tanggal 22 Desember telah dilakukan Peringatan 
Hari Ibu bertempat di gedung bioskop Indra”. Tampak sebelah kiri 
nj. Sumarman selaku ketua panitia 
utjapkan pidatonja. Gambar kanan pemandangan dalam ruangan ,ndra”, 

  

Peringatan Hari Ibu sedang meng- 

(Gambar: ,,Suara Merdeka”) 

  

  

  

.Ekonomi-Marhaenis" Mnet. Konsep PNI 
SUATU URAIAN pandjang-lebar 

telah dibuat oleh kongres PNI jang 
ke VI di Bandung, mengenai po- 
litik ekonomi jang antara lain me- 
muat konsepsi perekonomian mar- 
haenis, susunan perekonomian per- 
alihan  terpimpin kearah ekonomi 
marhaen's, perobahan perekonomian 
kolonial mendiadi perekonom'an na- 
S'onal terpimpin sebagai peralihan 
kearah ekonomi marhaenis. 
Mengenai konsepsi perekonomian 

marhaenis antara lain  dinjatakan, 
bahwa sepandjang ketentuan2 "jang 
terdapat dalam kitab ,,Manifes Mar: 
haenisme”,  pokok2 ekonomi. mar- 
haenis itu adalah: a. Perekonomian 
harus disusun sebagai usaha bersama 
atas azas kekeluargaan. Ini berarti, 
bahwa badan2  perekonom'an jang 

| dapat diadakan disegala lapangan 
ekonomi hanjalah badan koperasi 

dan badan perusahaan negara. Der 
usahaan besar perseorangar (dak 
diperbolehkan: b. Tjabang2 produksi 
jang penting bagi negara dan jang 
menguasai hadjat hidup orang. ba- 
njak dikuasai negara. Int berare, 
bahwa segala perusahaan vital dan 
perusahaan besar harus bersifat pers 
usahaan negara (tidak boleh bersifat 
koperasi): c. Bumi dan air dan ke: 
kajaan alam jang terkandung dida- 
lamnja dikuasai dan dimilikt oleh re: 
gara dan dipergunakan untuk ses 
besar2 kemakmuran rakjat. Ini ber 
arti, bahwa segala perusahaan dasar 
(basis industri) harus bersifat per- 
usahaan negara. 

Djuga dalam konsepsi perekono- 
mian marhaenis itu disebutkan, bah- 
wa tertjapainja kemerdekaan nasio- 
nal adalah membuka  pinte untuk 

berangsur-angsur meninggikan dera- : 

” 

Uljat penghidupan rakjat: bentukan 
ketatanegaraan nasional ialah alat 
politik untuk mentjapai keuntungan 
ekonomi dan oleh karena itu per- 
bentukan negara nasional berarti me- 
ngadakan perbedaan ' (diskriminasi) 
antara kepentingan nasional dan ke- 
pentingan asing, “antara kepentingan 
warganegara dan warga asing. Kun- 
tji rembuka pintu" gerbang masjara- 
kaf samarata-sama-bahagia (marhae- 
nis) “adalah berlakunja demokrasi 
ekonomi jang “berarti pemakaian se- 
gala sumber ekonomi dengan rasio- 
nil dan effisien hingga dapatlah rak- 
jat seluruhnja mentjapai taraf hidup 
jang se-tinggi2nja. Demikian antira 
lain diterangkan dalam nkonsepgi 
ekonomi 'marhaenis” jang “dirumtus- 

kan. oleh Kongres BNI di Bandung. 

(Antara) 

tiap ounce 37.38 
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00 Selandjutnja Tito-m 

— Serikat. Kemudian 
kursi Perdana Menteri. 

AN 

| etrasi an 

      
   a2 mereka 

    

  

  

“mengatakan bahwa or 
akan dapat mendjadi Ieb 
na dan populer lagi djika 

    

  

    
     

        

     
     

  

    

    

Oleh A gk. Udi 
Kanada 

7 

makai suatu alat pentja- ' 
ig 

iike jang 
pertahanan Kanada pada hari Se- 

Iasa jbl. Alat baru itu bernama 
»Theta Heckoner” tjipta- 
an koonel Jerau'd Wright dari 
Angkatan Udara Kanada dan da- 
pat menundjukkan dengan tepat 
(arah dan djarak adap setiap 
(sasaran chusus atau tudjuan. Pen- 
dapot baru ini bekerdja tidak ter- 
gantung dari Peta aa radio 

  

41 ORANG TIONGHWA BE- 
Na Aa ba Maen 
- Seor ang djurubitjara a  Kosulat 
Djenderal Amerika Serikat h: 
Senen menjatakan bahwa 41 orang 

kok hari Senen. Semendjak . : 
Ta Na su Mn 

pulang ke Tiongkok dari 
Amerika Serikat 4 rombongan is. 
seluruhria sudah berd ah 106 
orang. (Antara) 

  

    

    

  

AMMAD ALI, Perdana 
Pakistan dilahirkan di 

Timur, tahun 1909, ketu- 

1 politik di Bengal. 
Ia mulai mentjeburkan ad da 

'masjarakat segera setelah ja 
entjapai gelarnja dari Calcutta 

ketika ja berumur 21 
Mula2 ia bergerak dalam 
setempat dikota dan dae- 
sendiri. Pada tahun 1937 

pilih untuk Badan Pembuat 
dan 6 tahun ke- 

undjuk sebagai Se- 

  

    

  

     - 
PA Na 

ke 1g- 

| mesalah2 sematjam rasdiskriminasi 

t 

ikan dalam konperensi London, akan 

  

  

dalam tahun 1948 ia mendjadi 
Ambasador Pakistan untuk Burma 

“dan beberapa bulan kemudian ia 
dikirim ke Canada sebagai Komi- 

Bulan Pebruari 1952 ia -ditundjuk 
sebagai Ambasador untuk Amerika 

ia “menduduki 

| Hasil jg belum lama “ini telah 
| tertjapai oleh Mohammad Ali seba : o.gai Perdana Menteri ialah pemben ngan djalan itu ia seringkali menja na (Dalam tahun 1948 menerima 

| tukan pact2 persahabatan dengan 
—. Amerika Serikat dan Turki. Kun- 

|. djungan2 dari Radja Faisal dari 
—.Irag dan” Radja Saud dari Saudi 

. Arabia beru2 'ini telah  mengeruh- 
an tali persahabatan antara nege- 

dalam negeri Birma sendir', 
| tahun 1929 ia memperoleh 

: “B.A. pada Universitet Ra- 
. ngoon. t AS Pai 

Sswa ja tergabung dng intelek2 
muda dibawah pimpinan Djende- 
ral U Aung San jang n 
dj an kemerdekaan 

t 

an Ja 

   H 

  

         

  

   
     

  

  

     
Karena ini ia kemudian ditangka 

an dipendjarakan di Pegu. . 
£ Tahun berkoan D D embentuk | 
Perhimpunan Taman Batjaa, Na 
gani (Naga Merah), tempat ber- 
kumpulannja kaum .intelek muda 
dan dari perbimpunan ini kemudi | 
an lahir pemimpin2 revolusioner | 
Birma jg selandjutnja membentuk 
Lembaga Kemerdekaan Rakjat An- 
ti-Fasis (Anti Fascist — People's 
Freedom League), AAA 
Waktu petjah perang dunia II, U 

Nu kembali ditangkap karena ditu 
duh melakukan kegiatan2 revolusio 
nem Waktu pendudukan  Djepang, 
dibebaskan - lagi. Dalam pendjara 
itu ia mempeladjari tulisan2 Marx, 

  
ia, hari Rabo menerang- 

bahwa ko-eksistensi 

Gan Jugoslavia memp 
banjak masalah dan mereka 
guna memadjukan kerdja- 

mengeluarkan pernjataan diatas 
anggota Parlemen India selama 

. 

gotvanrja diperluas sampzi 
liputi semua negara didunia. 
Om dada itu djuga, Perdana 

     
   
    

ari R'hu dalam Parlemen India 
enjat:kan bhw ia tidak mengusul 

“an utk mengundjungi Sovjet Uni 
| setelah menghadiri konperensi 

r para PM negara2 Commonwealth 
| di Lordon dalam bulan Djanuari 
| jd. Dalam pada itu didapat be- 
ria behwa ja mungkin sekali ia 
2kor melakukan perdjalanan chu- 

| sus ke Moskow sesudah itu dalam 
| tzhun devan pula, dan mungkin 
d7 kwran Djuri. 
Nehru d'tania apakah dalam kon 

perensi para PM Commonwealth ia 
akan memadukan kechawetiran In 
Cih mengenai mekin tegangnja situa 
si 'nternasional. terutama jang berta 
Hen “000m tukar-menukar nota jg. 
teroohis satara Soviet Uni, Inggeris 
Gan Perantjis mengenaj ratifikasi psr 
setudjuan untuk mempersandjatai 
kemhali Dierman. Dalam hubungan 
ini ia berkata: ,Saja tidak mengu- 
sulkan untuk mengad/ukan kechawa 
firen mengensj apapun pada waktu 
manapun.” 

Selandjutnja Nehru menambahkan, 
bahwa ia tidak mengusulkan untuk: 
dalam konperensi i'u mengadjukan 

di Afrika Selatan dan pertikaian? an 
tara India dan Pakistan. Keta Neh 
ru, Commonwealth bukanlah suatu 
,hegara super” dimana masalah? se 
“matiam isu dapat diselesaikan. Nehru 
menjambung bahwa masalah2 jang: 
mendjadi pertikaian antara negara?! 
Commonwealth tak akan dibitaral 

tStapi . sedjumlah besar masalah? 
2. jang akan dibitjarakan, jaitu ma 
salah2 jang mempertinggi keteganz: 

menteri India, Jawaharlal Nehru,. 

  

  Inilah kapal selam: Inggeris ,,Talent? jang baru2 ini telah 
kerjelakaan di Midway, karena belum dibukanja salah satu pintu gala 
ngan kapal, Kelihatan kapal selam tadi kini sudah ditarik kedaratan 

untuk diperbaiki kerusakan2nja. 

       

     

   

       
    

      ngalami 

  

WAKIL SOSIALIS JULES 

pada hari Rabu, bahwa menurut 
nja perang telah sangat berkurang sedjak tahun 1950. Dikatakan- 
nja, bahwa suatu keredaan telah 
Timur dan Barat dan dipihak Sovjet Uni pada waktu sekarang 

MOCH menjatakan dalam perde- | pKr 
batan mengenai ratifikasi persetudjuan2 Paris diparlemen Perantjis 

pendapatnja, kemungkinan petjah 

“| Dunia Perlikia : 
, Sanaf Dim 

     

  

BEKAS MENTERI LUAR 

datang, tetapi 

pinsi Irian Barat ,,diatas kertas” ti- 

net dan ,iterikatnja” kabinet pada 
£ 5 z 

: Konperensi Afro-Asia. 
| Mr. Moh. Rum dapat menjetudjui   

nampak dalam keterangan antara 
ini   

ia tidak melihat adania maksud2 agressif. Span ga. roy 
kannja, bahwa Sovjet Uni telah 

Moch selandjutnja bertanja, apa 
arti usaha mempersendjatai  Djer 
man Barat apabila IT atau 2 bom 
zat air akan dapat menjapu bersih 
seturuh. penduduk sipil dan mi'iter 
dari Djerman Timur ataupun Djer 

man Barat. Dengan mengingatkan ke 
pada pekerd/aan komisi perlutjutan 
sendjata PBB, Moch kemudian berta 

nja lagi, apakah dapat didjamin bah 
Wa perundingan? dengan Sovjet Uni 
akan dapat disdakan serelah persetu 
Sjuan2 Paris diratifikasi. Seperti di 
ketahui, Moch adalah wak!) Peran 

tjis dalam komisi perlutiutan sendja 
ra PRB dan termasuk salah secrang   an dunia, begitu pula apa jang da 

pat dilakukan untuk meredakan ke 
tegangan? sematjam itu. (Antara) 

Mengenal 5 PM »Negara Kolam bo” 

jang baniak mengetahui tentang usa- 
ha2 perlutjutan sendiata dunia. 

    

   Uu 

    

  

koh revolusioner dan tjara2 meng- 
Organisir gerakan kemerdekaan. 

Kemudian dari tahun 1943-1944 
ia mendjabat Menteri Luar Negeri 
dalam kabinet Dr. Ba Maw dan se 
landjutnja Menteri  Publisitet dan 
Propaganda dari tahun 1944-1945. 

Pada waktu Birma diduduki Seku 
tu sesudah Perang Dunia II ber 
achir, U Nu diangkat mendjadi wa 
kil-presiden Lembaga  Kemerdeka- 
an dan pada tahun 1947 dipilih 
mendjadi ketua Sidang Konstituan 
te Birma. Pada bulan Djuli 1947 
ia diserahi djabatan  wakil-ketua 
Dewan 'Eksekutip pemerintah Bir- 
ma dan tidak lama lagi kemudian 
menggantika, almarhum  Djenderal 
U Aung San sebagai Perdana Men 
teri. 

   

   

   

      

     Perdana Menteri U Nu jg pada! 
tgl. 20 Djuli 1948 mengundurkan 

diri sebagai Perdana Menteri, atas 
permintaannja sendiri, tapi pada bu 
lan Agustus 1948 kembali meman 
ku djabatan tsb. mengingat keada- 
an darurat jg timbul karena pem- 

     

Dalam bulan Pebruari 1934, ia 
dipendjara kembali karena dituduh 

mengadakan pidato jang bersifat 
menghasut, dan ditaha, dipendjara 
sampai Pebruari 1935. : 

hun ini, meskipun dilapangan perkembangan sendjata2 / 
nuclear negara tersebut mash besar pengeluaran2nja. 

mungutan suara nanti  menundjuk- 

mengurangi b militernja ta- 
hermo- : 

Pembelaan Mendes-Francc . 
Perdana menteri Pierre Mendes 

France menjatakan dalam. pambela.! 
annja, bahwa kalau  persetudjuan2 
Paris ditolak, maka tidak akan ada ' 
perundingan? 4 negara antara Ti | 
mur dan Barat, jang barangkali ada 
katania jalah perundingan2 antara 2 
atau 3 negara sadja. Sebalikn'a djika 
parkem8n Perantjis meratifikasi per. 
setudjuan2 itu, demikian  Mendes- 
France, maka Perantjis dapat mei 
mainkan suatu p?ranan, tidak. sadja: 
didalam persekutuan Atlantik, me- 
lainkan djuga didalam perundingan? 
4 negara. Dengan demikian, maka pe 
rundingan2 ini mungkin membawa 
hasi dan inilah sebabnja mengapa 
ia mengusulkan diadakannja. konpe 

rensi itu dalam bulan Mej /ad. De 
mikian Mendes-France. 

Barat harus tegas s'kapnja 
Selandjutnja ia berpendapat, bah- 

wa negara? Barat harus tegas sikap- 

nja, karena selama masih tetap be- 
lum ada ketegasan, perundingan? ti- 
dak akan berhasil dan hanja akan 
menimbulkan ketjurigaan pada ke- 
dua belah pihak. Dalam hubungan 
ini dikatakan, bahwa apabi:a pe- 

kan kelemahan atau apabila crang 
dapat. mengadakan spekulasi ten- 
tang suatu keputusan parlemen 'jg. 
mengandung pertentangan2, maka 
Perantjis tidak akan dapat mengusui 
kan supaja konperensi 4 besar itu 
diadakan dalam bulan Mei j.a.d. 

Didjelaskannja, bahwa suatu kele- 
bihan suara jang tipis dalam me- 
nentukan ratifikasi “persetudjuan2 
Paris itu adalah sama berbahajanja 
dengan penolakan, demikian djuga 

suatu hasil pemungutan suara jang 
menundjukkan pertentangan2 jang 
tadjam. 

Netralisasi Djerman mem 
bahajakan. 

Wakil! konservatif Pierre Mento! 
mendapat sambutan tepuk tangan 
sewaktu ia menjatakan, bahwa dari   Dalam tahun 1936, ia dipilih men 

djadi Presiden Indian National Con 
gress untuk ketiga kalinja. Dalam ta 
hun 1939 ia dipilih mendjadi Presi- 
den pertama dari All India States 
People's Conference. Dalam tahun 
1940, ia dipendjara lagi di-tengah2, 
masa kampanje Satyagraha perse- 
Oorangan, tetapi kemudian dibebas- 
kan pada saat perang pacific ham 
pir meletus. g | 

'Tan Cheng Lok Se Nehru sudah lebih dari 40 ta- 
hun mendjadi anggauta Badan 
Pekerdja Congress. Dalam tahun 
1945, ia membentuk sebuah De- 
wan. Pembelaan untuk perwira2 
dan pradjurit2 dari Barisan Na- 
sional India jang d'bentuk diluar 
India oleh Subhas Chandra Bose. 

Dalam tahun 1946, ja turut 
dalam . Pemerintahan Sementara 

isaris Tinggh Pakistan jg pertama. berontakan2 diseluruh Birma. Sebalsebagai anggauta untuk urusan? 
gai hasil pemilihan umum jg pertag Luar Negeri dan Hubungan 
ma di Birma, maka U Nu mendja-y Commonwealth dan kemudian 
bat Perdana Menteri dalam kabinet diangkat mendjadi Wakil Presi- 
baru pada tgl. 16 Maret 1952. (dennja. Dalam bulan Nopember 

Selain itu ia adalah penulis tjeri-| 1946, ia mendapat gelar doetor 
tera, sandiwara dan sadjak, dan de "Kehormatan dari Universitet Pat- 

   

    

  

   

j Pperaan 
Perwakilan 

-brdge University dalam 
t etahuan alam. Dalam jahun 

Bewaleta akenNjati php: 

Na-| 
    

    
   

takan tjita2 politiknja, | 

2 Perdana Menteri Nehru, : 
Jawaharlal Nehru, lahir 14 

Nopember 1889, anak lJaki2 tung- 
gal mendiang Notilal Nehru, se- 
orang ahli hukum terkenal dan 

posisi dalam Dewan 
usat. Ja tamat Cam- 

imu2 

1918, ia mendjadi Sekretaris da: 
ri Home Rule Lcague (Lembaga 
erpemerintahan Sendiri), ang- 

gauta dari All-India Congress 
Comimittee dan anggauta A.I.C.C. 
All India Congress  Committe). IDalam bulan Mci 1922, ia untuk 
ertama kalinja dipendjara, ka- 

rena mengorganisir pemogokan 
e-|pada waktu Pangeran Wales da- 

demon- |ri Inggeris berkundjung ke India. 
“ Setelah"ia dibebaskan, ia dipilih 

p Imendjadi Sekretaris All India Con 
gress Committee kemudian masuk 
Pemerintahan Kota Allahabad dan 
mendjadi ketuanja. 

lam tahun 1929, ia dipilih seba 
|gai Presiden dari Indian National 
“Congress tjabang Lahore. Dasam 
1930 untuk kedua kalinja lagi ia di- 
pilih mendjadi Presiden dan selama) 
kampanje ,,tidak mau beli garam” 

'ia ditangkap kembali dan didjatuhi 
"hukuman 6 bulan kerdja paksa. Da 
lam bulan Djanuari 1939, ia dibebas/ 
kan kerena ajahnja sakit keras. Ia 
ditangkap kembali dalam bulan De 
sember 1931, untuk kemudian dibe- 
baskan lagi dalam bulan Agustus 

gelar sematjam itu dari Univer- 
stet Delhi). 

Sedjak 16 Agustus 1947, ia 
mendjadi Perdana Menteri dari 
Inda dan Menteri Urusan Luar 
Negeri dan Hubungan Common- 
wealth. Ia djupa mendjadi ang- 
gauta Dewan Pembuat Undang2 
India. 

Selama hampr tiga tahun da- 
lam pendjara ja membatja lebih 
dari seribu buku. Buku2 jang di- 
tulisnja antara lain ialah: ,,Auto- 
biograpy”, .,GImses of World 
History”, ,,Soviet Russia”, 
covery of India”, ,.Collection of 
Essays”, ,,Unity of India”, Eingh- 
teen Months in India”, ,,Letters 
from a Father to his Daughter”, 
.Whither India”, ,,Ch'na, Spain 
and Absssinia” dan ,,Collection 
of Speceches”, 

' Sir John Kotelawala. 
Sir John Kotelawala, Perdana 

Menteri, Menteri Pertahanan dan 
Menteri Luar Negeri Ceylon, di- 
lahirkan pada tahun 1897, me- 
nerima didikan pertama di Royal 
College, kemudian Crysfs  Col- 
lege Cambridge, Ia ahli sport. 

Dalam pemil'han umum tahun 
1936, Sir John mendjadi Menteri 
Perhubungan dan Pekerdjaan 
umum. lama perang, ja men- 
djadi anggota dari Dewan Perang, 
dan ketua dari Kom'si Soal2 ig 
timbul sesudah perang.     Lenin, Mao Tse Tung dan lain2 to! 1933, ketika ibunja sakit keras, 

  
( Disambung ) 

Dis-| 

pada mengantiam akan membatal- 
kan perdjandjian  Soviet/Perantiis, 
lebih baik Sovjet Uni menundjuk- 
kan kesediaannja untuk menielesai- 
kan perdjandiian negara Austria de- 
ngan sungguh2 melaksanakannja. 

M. Jacguiet (sosialis) menjatakan. 
bahwa suatu negara Dierman jang 
dinetra!isasi akan merupakan bahaja 
bagi perdamaian. (Antara). 

rang Hatoyama 
Akan Hidupkan Tjita2 
Menguasai Asia Dan 

Dunia” 
TAN CHENG LOK hari Re- 

ho menjerang seruan Perdana 
Menteri Djenarg jang menghen- 
daki hapusnja artikel ,,tidak ber- 
perang” dari Undang2 Dasar Dje- 
.pang dan diperluasnja kekuatan 
bersendjata Djepang. Sir Tan 
Cheng Lok tsb. jaitu ketua Partai 
Tionghwa Melaju menjatakan ke- 

| pada UP bahwa keinginan Hatoya 
ma, Perdana Merteri Djepang, 
ialah suvaja negerinja dipersendja 
tai kembali dan mempunjai hubu 
ngan d URSS, .,dengan djelas 
mepundjukkan bhw Perdana Men 
teri Djepang itu menghidupkan 
Lembali tiita2 utk mengusai Asia 
dap -achirnja seluruh dunia”, 

Minta Asylum 
Djerman!/Timur 
Bekas Kyl Dinss Intelli- 
geuce Djerman Barat 

KEMENTERIAN dalam nege- 
ri Djerman Timur. hari Rabu 
mengumumkan bhw Jakob Koib, 
seorang bekas kepala dinas intelli- 
gence Djerman Barat, telah me- 

| minta asylum (perlindungan) di 
Djerman Timur, Kolb dulu ada- 
(lah kepala dinas2 intelligence da- 
ri komisaris keamanan Federal 
Dicrman Barat. Theodor Blank. 
Kementerian dalam negeri Djer- 
man Timur mengumumkan bahwa 
Kolb minta asylum bersama-sama 
dgn Wi:helm Heinz. seorang be- 
kas kepalainteiligence Jain. 

Akan tetapi permintaan Heinz di- 
tolak karena ia dulu ikut serta da- 
lam persiapan2 “ untuk membunuh 
Matthias Erzberger, bekas perdana 

menteri Republik Weimar jang”ter- 
bunuh dalam tahun 1921, dan Wal- 
ter Rathenau, menteri luar negeri   

"Jini, menurut Mr. Moh. Rum, kita ha- 

Kakao konperensi Afro-Asia 
ang direntjanakan akan dilangsung- 

kan bulan Pebruari tahun depan, dan 
'katakan bahwa usaha untuk mem 
pererat perhubungan dengan negara | tuk deru satuan 
tersebut sesungguhnja sudah dimulai 
# PBB. Dunia sekarang ini memer- 
lukan suasana dimana tidak terdapat 
ketegangan, dan suasana jang demi- 
kian itu, kata Moh. Rum, pasti tidak 
merugikan negara manapun jarig ti- 
dak mempunjai politik agresip. ' 

Tentang siapa2 jang dapat hadir 
pada konperensi Afro-Asia itu, Mr. 
Rum mengatakan, bahwa semua ne- 
gara2 Afrika dan Asia bisa hadir 
dalam konperensi tersebut, sekalipun | 
“beberapa negara itu menganut poli- 
tik luar negeri jang berlainan dan te- 

'negara2 besar. Menurut Mr. Moh. 
"Rum, ini tidak mendjadi soal dan se- 
bagai tjontoh disebutnja Pakistan ja 
telah menerima bantuan militer Ame- 
rika, akan tetapi keadaannja sama 
dengan negara2 Afrika dan Asia 
lainnja, jaitu negara2 Asia ita se- 
dang dalam fase pembangunan dan! 
inilah jang terpentings Keadaan ini- 
lah jang menurut Moh. Rum harus 
didjadikan patokan untuk menentu- 
kan siapa2 jang akan diundang da- 
lam konperensi Afro-Asia jang akan 
datang. Sekalipun demikian, tentang 

hadir pada konperensi Afro-Asia itu 
Mr. Rum menerangkan, adalah tidak 
tepat kalau RRT diundang, karena 
RRT adalah salah satu negara jang 
penting dan sudah terlibat didalam 
pertentangan antara blok Sovjet Uni 
dan blok Barat. ! 

Tentang ko-eksistensi. 
Ditanjakan bagaimana pendapat- 

uja tentang 5 pasal dari persetudjuan 
India RRT dan Birma-RRT, Mr. 
Rum mendjawab, bahwa prinsip? 
dalam persetudjuan itu adalah ,,su- 
dah semestinja demikian”. Mr. Moh. 
Rum tidak memberi komentar lebih 
landjut tentang ini. Mengenai ha- 
rapan2 jang terkandung dalam kon- 
perensi Afro-Asia, Mr. Moh. Rum 
selandjutnja menjatakan, bahwa ha- 
siI2 materieel memang belum akan 
terdapat, akan tetapi kalau kita su- 
dah bisa mentjapai suatu »pengerti- 
an bersama” diantara negara2 Afri- 
ka dan Asia itu, maka sudah boleh 
kita merasa puas. Dengan hasil itu, 
maka kedua blok jang bertentangan 
mau tidak mau akan memperhatikan 
»pengertian bersama” jang ditjipta- 
kan oleh negara2 Afro-Asia itu. 
Dalam pada itu Mr. Moh. Rum 

mengatakan pula, bahwa kedudukan 
Indonesia dalam Afro-Asia 
mungkin akan kuat selama pemerin- 
tah sekarang masih tetap terikat ke- 
(pada kaum komunis, sebab nenurut 
Mr. Moh. Rum, politik kaum komu.: 
nis tidak sesuai dengan politik Atro- 
Asia, Kalau kedudukan kita kuat da. 
lam Arfo-Asia, maka kekuatan kits 
keluar djuga akan kuat dan untuk 
dapat melaksanakan politik jg kuat: 

rus mempunjai pemerintah jg baru. 
Tentang irian Barat, 

Tentang kemungkinan pember: 

asjumi Mr. Moh. Rum dalam pertjakapan dengan “Antara” m 
ingenai 5 pasal (ko-eksistensi, non-agressi, harga-menghargai dsb.nja) 
jang mendjadi pokok persetudjuan India—RRT dan Brma—RRT 
"menerangkan, bahwa ”prinsip2 persetudjuan itu sudahlah .semes- 
'tnja”, tetapi ia tidak memberi komentar lebih Jandjut mengenai 
kemungkinan Indonesia mengadakan persetudjuan serupa itu pula 

| dengan RRT. Sebagai diketahui, 
mengambil resolus', jang pokoknja ialah, bahwa berdasarkan poli- 
tik bebas dan aktip menudju kearah perdamaian dunia, menjetudjui 
jazas2 jang serupa dengan persetudjuan2 tersebut diatas. Bahaja Perang Seka-| 

rang Sangat Berkurang 
Dan Sovjet Uni Sekarang Tidak Punjai 
Maksud2 Agressif: Kata Jules Moch —' 
Perdebatan Dim Parlemen Perantjis 

. Selain itu Mr, Moh. Rum menja-14 
takan persetudjuannja diadakannja Ik” 
konperensi Afro-Asia tahun jg akan, 

tidak setudju djikal, 
RRT turut serta. Ia kemukakanpan- |: 
langan2 lebih landjut mengenai kon- |: 

perensi itu, mengenai persoalan Irian | 4 
- jaitu bahwa pembentukan ro ISpj 

'dak ada faedahnja, mengenai kabi- | 

    

lah terikat dengan perdjandjian2 dgn | 

RRT jang ada kemungkinannja akan | 

tidak | 

  

Br 

ana” Tidak 
(Terdapat Ketegangan | 
'IMr. Moh Roem Tentang Beberapa As- 
pek Politik luar Negeri —Tentang : 

Eksistensi Dinjatakan Oleh Roem : 

'»Memang Sudah Semustinja Demikian" 

Sl xO- 

“ £ 

NEGERI dan anggota pimpinan 
?? me- 

kongres PNI di Bandung telah 

  

  

    

  

uan Paus 

tolik: RRT 
Menentarg Pemben- 

tukan Geredja Katolik 
Nasional Tiongkok 

PAUS PIUS XIL hari Rabu me- 
ngeluarkan sebuah seruan kepada 
kaum Katolik Tiongkok: utk me- 

| nentang usaha2 gua membentuk 
| Geredja Katolik N 5 Nssional Tiong- 
kok. Seruan ini disyat dlm sepu- 

aus jang 3 
7 Oktober dan ditudjukan ummat 
.kato.ik Tiongkok. Paus selandjut- 
nja memberikan perintah ja 
surat edaran dengan 4000 kata2 
jang ditulis dim bahasa Latin itu 
h Rabu diumumkan dengan 
terdjemahan dalam bahasa Italia 
(Antara). 3 

» Tari Lilin" Tja- 
.ra Palembang 
5 OLEH PENTJIPTA tari litin 
alembang Sukainah Rozak jang 

akan dipe jukkan di Istana 
Negara, didapat keterangan me- 
alan arti tarian tadi. 
Piring diatas kepala dgn lilin- 

nja jang hidup jang melambang- 
kan, bahwa api itu diatas segala- 

  

| ga'anja. jaitu tidak ada orang jang 
tidak membutuhkannja. Lilin ha- | 
nja satu jang hidup dan terus di- bekarkan kepada Jilin2 jang lain 
ialah, bahwa api jang ketjil dapat 
mendjadi besar, 

Piring diatas pundak jang tilak 
ada apinja ialah, bahwa kalau tak 

|ada api akan mendjzdikan beban. 
Piring diatas persambingan ta 

agan istah, bahwa api itu mendjadi 
“Denghubung untuk sesuatu, djadi un 
"tuk mendjadikan sestatu diperlukan 
api. 
Mengindjak piring dan lain?nia, 

Ianja untuk menundiukkan ketiaka 
san dan keachlian dalam menarikan 

Ikarian tsb. 
Demikian denis tarian2 piring jg. 

akan dipertundiukkan Sukainah Ro 
zak di Istana Negara, Sukainah akan 
berenokat dari Pa'embang tg. 25 De 
sember jad. (Antara) 

»Wadjib Beladjar” 
iDi Djawa Timur 
Akan Limulai Di Kabu- 

paten Pasuruan 
MENURUT Kalangan resmi da 

ri Kantor Inspeksi Sekolah Rak- 
jat Propinsi Djawa Timur, ,,wa- 
djib-beladjar” dipropinsi Djawa 
Timur akan dimulai pertama dim 
kabupaten Pasuruan, dalam mana 
pemerintah kabupaten Pasuruan 
sudah sanggup dan bersedia me- 
njelengarakannja. 

Adapun waljib beladjar terse- 
but akan dimulai pada tahup 1955 
jig akan datang. 
Karena itu kini oleh pemerintah 

sb. sedang disiapkan pengumpulan 
1at2 sekolah dan gurunja jang di 
putuhkan. Sebagaimana” diketahui, 
tabupaten Banjuwangi dan Pat/itan 

joun telah sanggup dan bersedia me 
Igadakan wadjib beladjar mulai ta 
1un depan, tetapi sampaj berita ini 
litulis masih didalam taraf penin   tukan propinsi 4rian Barat, Mi. 

Rum menerangkan, bahwa s 
propinsi ,/diatas kertas” 
dja dibentuk, akan tetapi ini se 
angkahpun tidak me wa kita 
kepada tudjuan, Jang terpenting, 
menurut Mr. Moh, Rum, politik 
Irian barat harus mengalami pe 

bisa sa 

ma dgn djalan, negara harus di 
perkuat dalam segala hal, karena 
claim dari orang jg Kuat akan 
mudah mendapat perhatian. K 
dua, kita harus dapat menundjuk: 
kan kepada dunia, bahwa kita 
benar? dapay mematuhi kewadji. 
ban? internasional, sebab seka| 
rang timbul keragu-raguan dunia 
luar terhadap sikap kita jg dgn mudah hendak membatalkan per 
djandjian2 dgn luar negeri. Ket. 
za, dunia harus dapat dijakinkar. 
akan maksud baik kita, jaitu apa 
jg telah kita njatakan keluas, 
djuga didalam negeri harus dapat 
dibutikan, ialah jg mengenai ka pital asing dll, jg menurut Mr. 
Rum diperlakukan tidak sewadja." 
aja, (Antara). 1 5 

TENAGA ATOM UNTUK 
MASA DAMAI. 

Sterling Cole, ketua dari Pan'- 
Hja tenaga Atom ketika kembali 

dari Manan dari 11 nega- 
ra menerangkan, bahwa rentjana 
Amerika Ser kat untuk mengem- 
bangkan pemakaian tenaga atom 
dimasa damai telah ' menjalakan 
harapan umat manusia. Untuk: 
bertama kalinja penduduk dunia 
mel hat sinar pengharapan dalam 
masa depan tenaga atom jang ta- 
dinja telah La oleh awan 
destruksi. Dikatakan pula dalam 
statementnja, bawa 

  

panitija tsb. 
tih mengundjungi Selandia baru, 
Pilipina, Formosa, Tailan, India,   Republik itu jang.terbunuh dalam 

tahun 1922. (Antara), l 

  

Pakistan, Iran, Turki, Junani dan 
Spanjol, - 

  

rubahan jg sungguh2, jaitu 'perua' 

djauan dari jang berwadjib. : 
fa 5 « Antara) 

Lagi Penangka- 
pan Besar'-an 

: Di Iran 
HARIAN PAGI 

HERAN” memberitakan bahwa 
“ada 150“sampzi 200 orang jang 
| Gituduh melakukan kegiatan2 pro 

“-' Komunis telah ditangkap di per- 
batasan Iran-Sovjet Uni. Harjan 
tersebut menjatakan sejandjutnja 
bahwa diantara jang ditangkap 
itu ada 12 anggauta2 Sentral Ko- 
mit€ dari Partai Tudeh (Partai pro 
Komuris). 

Kemudian harian tsb, menekankan 
kembali pentingn,a arti . Azzbaijan 
dipandang dari sudut politik. Harian 
tsb. 'menjatakan pula, bahwa P.M. 
Iran, Djenderat Fazollah Zahedj se 
sudah menjatakan akan menjapu Ko 

munisme di Teheran, sekarang me 
musatkan usahanja jang bersifat an 
ti-Komunis sampai pada daerah Az2 

'Ibajan. (Antara) 

PERSETUDJUAN RRT/MO- 
NGOLIA LUAR. 

Kantor berita Tiongkok Kuomin- 
tang ,,Tatao” mengabarkan dalam 
siatannja pada hari Minggu, bahwa 
Republik Rakjat Tiongkok telah me- 
manda-tangani suatu persetudjuan de 
ngan Mongolia Luar mengenai per- 
tukaran bahan2 makanan dan ban- 
tuan tehnik. Dikatakan, bahwa ber- 
dasarkan persetudjuan tersebut, RRT 
akan menjediakan beras untuk ten- 
tara Mongolia dan akan mengirim- 
kan 150 orang opsir 
bantu melatih pasukan2 Mongolia. 
Sebaliknja pihak RRT mendapat ke- 
longgaran untuk memelihara 2 buah 
setasiun #juatja disepandjang djalan 
kereta-api jang berdjalan melintasi 
daerah Mongolia Luar, 

  

»POST TE- 

untuk mem- 
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penahan 

Dengan djalan ini di-utjapkan 

Selamat HARI NATAL pin 

kepada segenap relasi2 dan langganan2 kami, 
jang merajakannja. — "an 

BANK NEGARA INDONESIA 
Tjabang Semarang 

Ingin Tahu Perdjoangan Irian Barat? 
Ingn Djadi Seseorang Sakti dan Waspada? 

Buku: SAPTA PUDJANGGA 
(Ramalan 7 Pudjangga dan Kenjataannj”) 

Bahasa Indonesia. Oleh : Sapphire 
Rasianja untuk Mengetahui terlebih 

dulu apa jang akan terdjadi pada dri ser- 
diri, diri kawan atau sanak keluarga (M'- 
Crocosm) dan atau Negara dan Duma 
umumnja (Macrocosm): — “ Ramalan” 
Rorggo Warsito, a.l. »Wong dongkol ak:! 
Okol, pungkasang tuwas mendongkol.” 
(Diartikan kaum Pendjadjah itu sudah 
dongkol, hingga  maski menggunakan si- 

h 2 asat bagaimana sadja, achirnja merasa ke- 
cIVWYa tjiwa sendiri): — # Ramalan Djojobojo, 

al. 5, Akeh barang charam, akeh anak haram. Tjoba renungkai: 
sebentar, apakah kini banjak barang charam dan anak haram?: — 
Sudahkah Dzaman Kolobendu Iiwat dan terganti dengan Dzaman 
Mulia ? Siapakah jang diartikan K'narjo Buwono jang mendjadi 
Ratu Penandio (Perikemanusiaan, keadilan dan kemasjarakatan)?: 
— S5 Daja-upaja Mentjari Hari Terbaik untuk Perkawinan, Pin- 
dah Tempat, Bertjutjuk Tanam, Mentjari Nafkah, Mentjari Obat 
dll. — “ Naga Hari/Naga Tahun dan Djatingarangs — “  Hari- 
hari, jang Na'as dalam Setap Tahun, jang harus disingkiris — 
“  Sa'at2 jang Terbagus dalam setiap Pekan: — # Astrologie dan 
Horoscope, petundjuk jang penting supaja orang bisa Beruntung 
dalam Pertj'ntaan, Pakerdiaan Can Kesehatans — # Watak dan 
Tabiat Manusia menurut Hari Kelahirannja, mitsalnja | Kelah'ran 
Sen Kliwon: Ramah tamah, sopan santun, lemah lembut lemba- 
ganja, pandai menjusun kata2, tapi mudah merasa tersinggung dan 
sakit hati, agak dagal (keras hat) namun djuga mudah memberi 
maaf dan melupakan dendam. Baik (bakti) terhadap orang tua dan 
sanak keluarga, bahkan diantara orang2 dari kelahiran ini suka ber: 
korban guna sanak keluarganja. Demikianlah setiap kelahiran (35 

hari atau selapan) diterangkan satu demi satu dengan djelas dan te- 
lah diakui ketepatannja oleh ribuan penibatjanjay — “ Impian dan 

   

  

o 
  

PERANG ? 

    

  

sk 

  

naik pangkat/deradjats — “ Konferensi Gaib, Rapat dari Para 

Lelembut (Badan Halus), jang nantinja akan mengadili siapa sadja 

jang berbuat djahat terhadap sesama h'dups — “ Sedjarah Indo- 
ncsia, mulai dzaman Purba sehingga Indonesia Merdeka. Pendek 

kata buku ,,Sapta Pudjangga”, merupakan sebuah buku jang benar2 

bermanfaat dan berharga untuk d'punjai oleh t'ap2 penduduk di In- 
donesia, terutama dalam masa sekarang ini ! 

1 buku lengkap benar mestinja........o.. 

Harga Reclame untuk sementara hanja........ Rp. 20.— 
(Luar kota tambah ongkost kirim 1076) 

Persediaan amat terbatas. 1 orang hanja 1 buku! 

Badan Penerbit: KWA" GIOK DJING 
Djl. Ngantenan No. 2 — 4 S, KUDUS. 

  
  

  

persiapan penghabisan ! 

    
      

  

   

ini harus kerapkali daa dika 
djakan dengan baik ! 

begitu pula dengan kami ! 
lapisan #jatharus divlaskan 
dengan baik dan djitu       

  

Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kelema- 
han Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berdebar-debar, ' 
Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas 
Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hi- 
lang, Malas dan Kusut Pik.ran, Kekuatan Penghafal mendjadi ku- 
rang d.II. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain 
dari pada lain, Sebotol Rp. 20.— 

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

APHRODIN untuk laki-laki 
Bebotok Buk . Rp. 10.— 

DC CREAM “untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka. (TJANTE- 
KAN dan BERTJ JA) 
Sebotol... S5 Aepi d5 maa 

NO HAIR CREAM untuk hilang 
kan rambut. Sebotol ... Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk ram- 
But putih djadi hitam (TJELOP). 

botol Rp.“10.— dan Rp, 15. — 
Harus tambah 1596 ongkos kirim. e TP mn D, C, PHARMA — PDjalan ea Gea Riau/ Ternate — BANDUNG. 

“as CRE NN DAPAT BELI DISEMUA TOKP PAN SAE RA OBAT TIONGHOA. 
| , AGEN: 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang » 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R, Obat sKARUHUN” Djokja 
dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Toko Obat 
Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petjinin 75, 
Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo.”Toko Obat Eng Ho Tong 
Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat, Tjirebon. 

3g Bantulah Po ML 

  

  

Selamat TAHUN BARU 1955 | 

Maknanja, a.l. : Meng'mpi dirinja pandai terbang: Alamat akan : 
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RTA Ke aa Pn Tg 

- 3 

| 
a : 

h, . - / i EL aa | | Es LP BRA K5 Dk KESEMPATAN MENTJATATKAN NA NAMA | Menjam bui Hari N ata 1 Ha / 

“ h 3 | P: 4 2 $ 5 4 Ft A 

Te Ka - Na R Tahun Baru 1955 | 
Nela, konomi nu | i PI | OKO | 

na HH $ : i 

g & " H. Abdulkadir 
. Dil. Seteran 10 — Semarang — Tilp. 1954 5 

1 | Negeri" 
2 La 2 1 : s e ai : ha $ 

: 

Mati ie aa Ku Ke LAMPU ALADDIN model gantung, : 
KR 7 

ingan Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Perekonomian. : | LAMPU POMPA merk: PETROMAX, "SOLAR dll. 
Meh: direksi . Penerangan E onomi. 
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apaan bina Kia bi 

In ia Aha rich, tafld lather of 
        

  

       

  

     

  

     

  

   

   

  

   

   
    

   

       
      

  

  

    
  

Nk 2 puan, sekali $ SEE "4 SPEDA SPORTMODEL merk: RALEIGH, RAMBIER “ , 
al. berisi: $ Me RN | Ae Na 9 Tek : 5 

j1 —— tindjauan' umum mengenai perekonomian : diluar negeri Mn , : MESIN PYAIT, kaki/ tangan. matjam2 mag 1 
2g 14 & 00 — berita ekonomi mengenai negeri? dan bahan? tertentu 1 Kana Ta metana Ka 2 
eh ! ng — kerdja-sama internasional dalam lapangan perekonomian tte1 Ba LN Panen nenen ERA 

' Lan 1 | 28 — ightisar naik-turunnja harga bahan? penting dipasar dunia PN Pn BARU TERIMA: 
: 00 na — karangan” Ekonomi dan Keuangan populer lainnja 8 2 

“1 pn berita? Padjak & Pabean Te || Gramofoon Automatiseh 
: SA an |. — alamat diluar negeri jang ingin berhubungan dagang dengan Indonesia , 

“Oa mengenai bahan”? ekspor kita terpenting diluar negeri . a) Rex Perpetuum Ebner 

as ni. C : : Model paling baru, satu-satunja recordchanger 
Sekat muda awet muda Panai MADJALAH E. L. N. tidak Sasa penting bagi kaum dagang, tetapi untuk setiap orang .jang dengan voorversterker dan bascontrole ! 
PAKAILAH OBAT KUAT ng — ingin mengikuti perdjalanan Ekonomi Dunia. 

Pan b Garrard | ga L: nan: Rp. 2,50 tiap? ex. dengan emba aran-muka untuk paling sedikit 6 nomor. ) " | Harga naa HR 1 Na AN | RC 80m dan RC 90 : 

  

      

  

    

  

  

Alai | # an c) Pbilips : $ | 

Madjalah »Ek onomi Luar Pn AG 1004 dan AG 2106 (enkelplaat) 

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN kamar 45, . Djuga ada sedia : 
Pa Daan Mada 8, PITA TAPERECORDER (rol ketjil dan besar) 
Tan Sara, LUIDSPREKERS matjem2 merk dari 6 sampe 12 inch 

mam ena — PN an Selalu sedia: ACCU RADIO'S (Radio dengan aliran 

   

accu/listrik), RETEX STORINGSFILTER. 

Radio ,,OMEGA” 
Dj!. Mataram No. 572 (Kr. Turie) — Tilp. Smg. 1937 

Buka: hari biasa 9—2 5—7 Sapta 9—2 

   8 Lg Titan 
g OLo73 

Pit kuat Istimewa. 
Buat orang laki-laki, 
Lemah menjadi kuat. 

langgung 1002 mudjarab. 

8 PER DOOS Rp. 20- 
aa 

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang berbadan lemah. Mati 
angin (Weakness, Lost Manhood, 
Mean Build Blood, Bone- 
Energy) 

Perakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, pamanei 
Api dalam Sekam. Penjakit ini 
timbul karena rusaknja seblak 

- (moreel) diwaktu mudanja. 
«.. “Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu "malam, Keputihan di- 

| waktu kentjing, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 

lihatan kurang terang, Kaki dan 

Senang Tenan Setan Bean Kan isa PSS Re SAP PERHATIAN! 

  

  
      

  

  
  

Saudara2 didaerah karesidenan Tjirebon, ingin berlangganan: 

Harian MERDEKA - INDONESIA RAYA dan Madjalah2 

MERDEKA - SIASAT - KENTJANA - PUSPA RAGAM - 
DUTA SUASANA - GEMBIRA - TJERMIN - BEIDURI - 
FAVAURITE - dan buku2 Sekolah D.L.L. 

Kirim alamat sai. pada : 

  

    

Tya 
39.2 

4 aa - A5 

    
   
    

PUSTAKA ZETA 
Gg. Muhamad Blok B./12, 
Pekalipan Kidul, 
TJIREBON. 
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tambah hari tambah lemah, dan Ia 1 tan Men : : f Nana 
| Ha AAA Ketin  abugai : z Pe — Haa 1 Berhubung denga stock opname, toko kami akan DITUTUP 

2 B Sa aa Raga - aa :. $ : f 8 pada tanggal 29 December s/d 31 December 1954. 1 

E: BOL TONIC” Obat ini dibikin Mulai 1- 1- 1055 : Harap para langganan dan jang berkepentingan mengetahui. 4 
# “ dari pada tjampuran bahan-bahan : Tok EXCELSIOR” N.V : 
Et jang sangat megah, Gan. Menerima murid untuk stadia » | OKO ., AP 

Beat 3 Sen Aoa DEL ba MAIN GITAR : 5 ai P Kh h d PURWODINATAN 36 — SEMARANG — TELP. 1997 & 
£, f K ea ena Ra aa en MAN ORMAS ia San £ : han? istimewa tambah darah. & tal . tectro- 0 IS e j 

“Ta Obat ini tidak untuk orang jang | papat “hubungan #3 $ 1 e 2 Ba MA Ra z 
£ sedang mengandung! Ditanggung " i 4 - 1 

: | tak ada bandingannja nm djalan Pontjol 203. | oinis jang aru, d O al pe n d MEMaAN mama enmamaa f 

I Dunia Pesenan bisa dikirim ke| oo. “ — CITY CONCERN CINEMAS—””$ 
5 3 1 Den & : terlitii In an belum ernah INI MALAM D.M.B. Berbareng ,,L UX” 5.15-7.15-9.15 
" MOHAMMED 'ADIK JOHRI jang | | g GRAND Film Terbesar jang Indah dalam Berwarna 

megang bar 15/D. 
dibiki | h | : hli | Pn Out or Baco 

33 2 : F BAGDAD'S 
D0 ko Obat ,,Shanghai” Ba pat 2 2 : . Pedang Gaib 

3 har Semarang, Universal Stores, dari | Damascus" 
aa Bodjong 6B : 6B Semarang. He aa 

RENAPILL.: Dateng bulan tidak 
- beres Rp. 58,— 3 Rp. 30.-— ” aa Se kidugkan 
SCHOONHEIDSPILL. : - Untuk Kemah Wi Ia 

, Pena en kesehatan 1 ga 5 Melingkat muak: 
Rp 60— 5 Rp. 35.— TA- BASA reda 4 

2 NOLPILL: Bikin kurus ketjilkar. , Hae ag“ meki 
Be perut besar Rp. 20.— 3 Rp. 57.— Maid: ini Biapu' 3 | 
3g BUSTERINPILL: Rp 20.— EX- F memakai mendjadi 3 

B. ENAK ENA Tea Se | Pee NP ANA an en an en SA an an an Ban aa DJEKDJAJA! 6: 
N Pane jIangg, baik Kentjing Ban : Pertarungan hebat terdjadi ! Romance jang memikat dengan keindahan K E Han 5 2 2 Pa i Ba : 

dari BAGDAD di zaman gilang-gemilang. Tarian? Wanita Djelita jang : He : ah ciee GTEM | INVALID 
, menggiurkan hati! Sebuah film penuh sensatie ! Menggemparkan ! 5 Er. Gg. Te Kn Na Ta Lk D PAI rp: 2 Pesan tempat: Saban pagi dari djam 11.- — 12- f Ben Aa bang an 2. z : EXTRA MATINEE: SABAN PAGI ,L UX” djam 10001. | 

Toko Miami, Pasar Djohar : f 

Dadap Dil. Ngupasan 50 A ROYAL 5-007.009.00 INI MALAM PENGHABISAN (Tan yk” & 
. Selo: Tjojudan 70 A. ha | 

Wen M6 NL HARI Da DP . 
| INI MALAM ORLUON 3.00 - 5.00 - 7.00 -9.00 | : # 

en Ke (4x pertundjukan tiap hari) ."PUAN betul? mesti .mentjoba menulis Y: 
: | , - dengan Parker ,,51” jang baru ini untuk 4 

“Ha r Is 3 “membuktikan sendiri kebaikannja. Penanja : 

R ITA 9... ON THE PROWuI |. BEN raih begitu litjin, seolah-olah meluntjur sendiri. j 1 
5.00 7.00 9.00 (17 th.) OT PAR Udjung mata-pena dibuat menurut proses baru Besok malam: W.D. MOCHTAR — Rr SUM . : S Abe “3 $ am: W.D. — Rr. IATI — DJUWARIAH 1 

1 -— MK KISS OF FLAMEI , jang terke 2 ab No kb Gap Premiree Jetty - S. Waldy - Rd. Endang - Sukarno - M. Noor dim. : 
as puran spesial jang men "ik, meng- ROYAL , ne 2 | 

sewa hilangkan segala kekasaran jang sebagaimana »KEBAJA FANTASI 
RITA | 'ketjil djuga. Hasilnja : litjin dan enak ditulis- Daan, maap Bohai Banjak Tarian2 dan Njanjian2 Kotjak ! — Lutju ! — Gembira ! 
HAYWORTH 5 kannja. Tjobalah memakai Parker ,,51” jang | pena? lainnja...... pas INDRA 4.45 7.00 9.15 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
2 "€ baru ini dengan segera. Udjung mata-pena kailah Parker Gvink ig, ISMAH R.S. — HERMANTO — MIMI MARIANI — JOSE 5 dapat dipilih dalam segala ukuran. pakai solv-x. Gretiani Hamzah - A. Theys - S. Poniman - Kuntjung - Rr. Sumiati 

x | ' 1 1 ) FERRER : 1 He »DPUTRI GUNUNG” 
“- TECHNICOLOR 4 t 1 Pasangan Lenggang Djakarta kembali dalam film baru. Sana an 2202 & Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp. 480.— Potlot: Rp 240.— Jang memikat dan mengharukan diseling banjak lelutjon ! 

emcan camtan ren £ | J J 

laut 3 5 wakilan Paberik dan Servis-Reparasi: , ROXY 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 
Sa Tn diahat dari Gasa pa TN p BACHTIAR EFFENDI — KASMA BOOTY — D. HARRIS 

, : c : 1 , 
| (Pesan tempat: 9.- — 12-) utk. 17 th. keatas LAWSIM ZECHA & Co., N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta sp ISAU BE KAT J UN” 

| INI MALAM D.M.B. 5 II Film Terkenal — banjak actie — Njanjian2 merdu — perkelahian — (IR E Xx 5.00 - 7.00 - 9.00 (17 th.) Pa 1 : | : : | 2 | Menawan. hati! perkelahian 

t3 ea , & $ : : - 

“Extra: Pagi djam 10.00 $ : Sa - — » Pn , 
ear ” - ya 3 2 

/THREE SAILORS AND A GIRL bana TN 1 7 Wi bepuTY TOOK THE OTHER VI &| Tp Like TO GerA N/ SORRN. T WILL WATAN SucE, ID LIKE A : (Technicolor) | “ 20, CAN YOU WATCH TE JA N OKAY PRISONERS TO ME STATE | Al ucense To Teu N MWan, true | | MAY TTELL Depe TuTo 
: PENDERITA DEENI NO PRONTO! jasad WILTON,'ATRAIN ROBBER, || RI IN TOWN, PLEASE! /x IS Our! yi | FoRTUNE? )N 

” HERE Hj IS STiLL HERE! He'S : | 
Aga SA DANGEROUS! - 

21 5| 3 

: : : 
i 1 , 9 

, E L 

Pelenaeitrider Ping.) | ...minumlah de. 
4 4 E “ : i k ..—.. E 

$ Gea an tertentu | , . Tierita seorang paderi me 
" muda berhasil mempe- satu sh dok 

- Jadjari tjinta, bentii 
"dan kekerasan — dari iwan! 
fi tetapi tidak ber- 4 

« hasil mengetahui mak- . 2 | — Roy, apa kamu dapat men- — Wakil saja mengantar- Kemudian... 3 
, : 1 Hn NN ana ana png — Saja akan menunggu! Bo- sud sebenarnja takdir : : 1 , djaga pendjara ini sebentar sadja? kan lain orang tahanan ke — Saja hendak minta idjin un- Ni onta “Mandi ahui ii 

Jang” Maha Kuasa ! " ».. Sebuah Musical - Songs - Show Film hebat! : 4 gnar renKena. KERORO LOROAN Saja Pnempunjal pesat patuh ran kota, Roy, tapi Brad Wilton tuk menerangkan nasib dikota ini, Lenng saja menerangkan nasib 

| 'x | ngundjungi walikota  Prontol ni seorang pendjahat ulung ma- tuan! 2 Bole la Haa 
aa INI & BESOK MALAM 5.007.009. Tn Na - , kunrjinja! 3 sih ditutup “disini! Dia sangat — Muaf, njonja, Sheriff sedang hn kai Date dtnak abi 

an Ing Ing — Lo Wie ali Mian Ren 1m  Iiong 5 -— Baik, Sheriff! berbahaja! pergi! saka 
Yuan Long aah Pe baru! " : : ROY ROGERS No. 1. ja! 2 

Teka ag Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 2037/111/A/171. 1 .. 
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