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| Barat Itu dari sudut 
mur-Barat dan perana, jg dilakukan 

. mengatakan 

&« Negara2 Asia 

  
  

“Dari Afrika-Asia 
Nederland Harus Ti 
Pendapat Ir. H. 

   

  

  

a 

  

Vos: Pendjabat 
—. Ketua Partij vd. Arbeid 

setjara lurus-lempang maka 
negeri2 Eropa Barat — atas 
prinsipiil — sudah seharusni 
dan djuga “Afrika sebagai 

   Asia ini sudah semestin 
S5 2 

|. Demikian kata Ir. H. Vos, pedia 
| bat ketua dari Partij y.d. Arbcid, 
dalam interviu dengan sk. Het Pa- 
reol. Vos menambahkan, bahwa de 
ngan memegang “ teguh pendirian 

| ani ia bertentangan pendapat dgn. 
pemerintah Belanda, denga, “sebagi 
an besar. pengurus  partainja, dan 
dengan Het Parool sendiri jg me- 
njambut pendirian, bahwa penjera- 
han kedaulatan kepada Indonesia 

  
  

"sekarang tidak dapat dipertanggung 
| djawabkan, akan tetapi bahwa Ne- 

land seharusnja bertjita2kan ke- 
.grah  terselenggaranja sIrusteehip” 
“pada PBB atas Irian Barat itu. 

“.. Vos menerangkan ia mengerti 
. dan samasekali n tidak mengetjilkan 
carti alasan? anti-penjcrahan kedau- 

|. Jatan itu. Ia djuga dapat memahami 
21 jarti strategisnja “dan jakin pula bah 

, wa Indonesia tidak akan abila mampu, 
apa perang petjah, untuk mem- 

tg | pertahankan Iriah Barat. Indonesia 
23 harus dapat menarik kesimpulan da 

“ri hal2 itu, demikian Vos. 
Vos memandang masalah Irian 

didalamnja oleh hubungan “antara 
negeri2 Asia dan Barat. Selama ne 
geri2 Eropa Barat, dengan alasan 
apapun, melakukan kekuasaan atas 
bagian2 Asia dan Afrika, maka hu 
bungan antara negeri2 Asia-Afrika 
dan Eropa Barat akan tetap patah- 
keruh. 

, Mengachiri kekuasaan kolonial 
tidak hanja dalam arti kekuasaan 
kolonial penghisapan kolo- 

0... mal, akan tetapi djuga meliputi 
0000 fiap bentuk penguasaan modern, 

— betapapun baik maksudnja- Pak- 
saan jang dilakukan oleh Barat 
akan menudju kekatjauan, dan 
tjontobrja ialah seperti Indone- 
sia Indotjina, Goa, Kenya dan 
lain2. “3 sn “Sea 

    

Na P suat enja- | taan politis tetapi kenjataan se- 
djarah. 3 
Dengan berbagai alat kekuasaan 

“dan pemberiag suatu bentuk istime 
2 wa dan dari padanja membentuk 

alasan? juridis, orang bisa djuga 
menghambat datangnja konsekwen- 

| SI2 itu, akan tetapi, berdasarka, ke 
2. Iuhuran 1 budi dan pertimbangan 

. prinsipiil, orang seharusnja Berpen- 
dirian membantu melantjarka, per- 
kembangan itu, dan tiap bangsa 
Eropa sebagai kekuasaan ig berdau 
lat dan pengusaha harus menarik 
diri dari Asia dan Afrika. Vos ber 
pendapat, bahwa Amerika Serikat 
telah memperhitungkan hal itu me 
ngapa ia abstain di PBB mengenai 
masalah Irian Barat. Demikian in- 
terviu Vos dengan redaksi het Pa- 
rool. 5 : 

  

Soal Kewarga Ne- 
garaan Rangkap 

Telah Didapat ,,Persetu- 
djuan Jang Harmonis” 

Di Peking? 
MENUR U.P. dari Tokyo, 

pemerintah RRT telah mengu- mumkan hari Djum'at jl., bahwa 
| persetudjuan dengan pihak Indo- 

“ nesia telah ditjapai ' mengenai 
   — persoalan kewargane yang- 

kap orang2 Tionghoa di Indone- 
sia. Siaran Rzdio ing jang di 

  

   
   

    
    

    

    

hubungan Ti- 

I/ARIK konsekwensi dari sedjarah 
an didapat kesimpulan, bahwa 

, pertimbangan politik maupun 
arik diri sama sekali dari Asia 

nia dipuniai oleh suatu negara Asia | 
negeri Asia mana jang berhak, tidak ada 

  

Desa-Desa Penduduk $ 
Dibakar 

ANGGAUTA Parlemen S. Pa- 
pare memberikan keterangan ter- 
tulis kepada pers, bahwa menurut 
laporan terlambat jang diterima- 
nja dari Irian Barat, alat2 peme- 
rintahan pendjadjahan Belanda di 
Irian Barat jang dikepalai oleh 
»Hoofd van Plaatselijk Bestuur” 
R. den Han, telah melakukan 
pembunuhan2 kedjam terhadap 
beratus-ratus penduduk kampung 
Komop-Inarotali, serta membumi 
Na rumah2 dan kebun2 rak- 

Peristiwa ini terdjadi diartara bu 
lan2 Oktober dan Nopember. 
Menurut keterangan tsb» dalam 

menghadapi pemberontakan rakjat 
didaerah itu, pihak Belanda memper 
gunakari pasukari2 ndarine, — volisi 
dan hulp. politie, diantaranya dida- 
tangkap dari Biak. Mereka memper 
gunakan persendjataan medern serta 
pesewat 1erbang. (Antara). 

djah Karena Ini Berarti 
Tudjuan2 PBB — Belanda Dikatakan Mempunjai 

 »Perwalian Nan Sutji”. .... 
7 “WAKIL TETAP BELANDA dalam PBB, Daniel von Ballu- 
seck, hari Kemis il. mengatakan 
wa masalah” kolonial ,,tidak bisa 
kukan tekanan 

resolusi jang ditudjukan terhadap 

» Madjelis Umum hanja bisa 
mengandjurkan”, kata Balluseck, 
Resolusi disetudjui. Kami meng- 
abaikannja. Apa gunanja?” 

Seterusnja wakil Belanda ini 
mengatakan bahwa orang mung- 
kin dapat berkata bahwa Madjelis 
Umum bisa membina kekuatan 
ichlak jang akan mendjadi kuat 
sekali: Ini mungkin betul, kalau 

| ada hasrat jang sungguh2 untuk 
nsmberikan kemerdekaan kepada 
bangsa2 jang tidak berpemerinta- 
ban sendiri. Tapi ini tidak selalu 
Segitu”. 

,Masalah2 dun'a tersu- 
sun effektif, berkah pen- 
djadjah”, 

Seterusnja ia mengatakan, bah- 
wa pada ,,bekas” negara2 pen- 
djadjah dan pada ,,negara2 anti 
kolonia?” ada ketjondongan un-   tuk bertjampur tangan dengan 

lurusan negara2 pendiadjah, jang 
.djumlahnja sudah tidak banjak , 
“lagi itu. Negara2 pendjadjah ini. 
'ka— “Balluseck, adalah 
,iang kuat: tanpa mereka, masa- 

,.hegara2 

tangkap di Tokyo menjatakan, 'lah2 dunia tdak bisa disusun se- 
bahwa suatu ,,penjelesaian harmo , tiara effektif”. Dan .kemudian 
nis” telah ditjapai dalam perun- ' Balluseck menjebut negara2 pen- 

   
    

dingan2 jang berlangsung di Pe- 
king dan Perdana Menteri Chou 
En Lai hari Rebo jang lalu telah 
menemui dutabesar nesia Ar- 
pold Mononutu dan anggota2 
delegasi Indonesia Tainnja. 

/ ' Antara) 

djadjah ini, jalah: Inggris, Peran- 
tiis, Belgia, Australia dan Belan- 
da. Kalau negara2 pendjadiah ini 
terus menerus dipersulit, dengan 
djalan mengganggu mereka dida- 
lam Madils Umum, maka lama- 
kelaryaan hal ini sungguh tidak 

Se LL LM LIL IL LL AL LL LL LL 

»Moslem-Congress" 
Sebagai Imbangan Dari ,,Ali Indonesia 

National Congress“? , 
BEBERAPA KALANGAN perserta konggres, Masjumi di! 

Surabaja mengatakan kepada wartawan ,,Suara Merdeka” jang 
mengikuti konggres tadi, akan mentjoba berusaha mengusahakan 
adanja ,,/Moslem Congress”. Apakah usaha itu akan diperdjoangkan 
dalam konggres Masjumi, masih -belum diketahui. Jang terang, 

reaksi dari kalangan pimpinan Mesjumi terhadap 2danja kehendak 
mengadakan ,,Ali Indonesian Congress” tampak tidak begitu banjak 
mempurizi interesse. D'ika ,,Moslem Congress” itu bisa dijaksana- 
kar, maka akan ditjeba meliput seyala organisasi2 Islam. 

Kotelawala : Negara? Asia 
suk Dalam Blok-Blok Seperti SEATO 

PERDANA | MENTERI Ceylon 
Sir Jchn Kotelawala malam Sebtu 
telah tiba di Manila, tempat kelahi 1 
ran perdjandjian SEATO, dan dika | bagi negara2 Asia, Kotelawala men | 
takannja bahwa menurut pendapat- 
nja, negara2 Asia djanganlah ikut 
serta dalam blok2. Dalam . tanja- 
diawab setjara impromptu  disam- 
ping pesawat terbang,  Kotelawala 

bahwa Asia sekarang 
sudah bebas. Asia bergerak madju, 

harus bersatu untuk 
membawa Asia pada tempat jg se- 
mestinja. Negara2 Asia harus ber-j 
satu dalam suasana demokrasi, utk 

Ta
g 

5   

ti ditanja apakah SEATO sekiranja 
'merupskaph tempat bersatu jg baik 

fa ngkan demokrasi. Wak- 

djawab: ,,Negara2 Asia djangan me 

masuki blok2”. 

Diriatakannja “ bahwa  bangsa2 
Asia harus bekerdja bersama dalam 
alam persatuan: dan supaja dapat 
berbuat demikian, harus ada perda 

maian. Sapaja ada “perdamaian, hz: 
trus ada saling pengertian. 

Kedatangan ' Kotelawala di sam: 
ibut oleh bagian terbesar dari corps 

  

alkan Irian! 

berdaulat maupun sebagai pengua- de kian itu tidak dapat berarti lain dari melepaskan kedaulatannia jatas Irian Barat. Kedaulatan atas 

Kekedjaman2 Be- 
landa Di Irian-Brt 

Iperluasnja di Eropa. Disambungnia 
| bahwa kini makin lama” mendtadi 

  

  

Penerbit: 
Penjelenggara : 
Alamat t: 
Tilposm : 

Harga Lengganani 
Rp. 12.— luar kota Smg. 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. 

XV: ,Suara Merdeka”, 
Purwodinatan Utara No. 11 
Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 

(bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota 
(semuanja sudah termasuk 

kol. Harga etjeran 60 sen p. lemba 

at 
dministrasi-Ekspedisi 2087 Bg | 
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Ditambahkannja bahwa karenanja 
| Jugoslavia akaik dengan senang hati 
melaksanakan prinsip2 jang termak 
tub dalam pernjatean bersama “itu 
dalam hubungan2nja dengan nega- 

Ira2 lain, dan dengan demikian mem 

makin djelas, bahwa masalah2 Asia 
dak dapat dipetjahkan oleh bukan 
negara2 Asia tanpa nyongedjak ne 

gara2 Asia ikut serta. 1 
Lebih djauh Nehru berkata bah 

wg9 persaruaii negara2 Asia meng- 
hendaki perdamaian, karena hari de 

pan .mereka seluru fi tergcinturkg 
pada perdamaian. : 

Dalam aubungan ini ditambah- 
kannja bahwa perdamaian bukan- 
nja merupakan tjita2 semata-ma- 
ta, akan tetapi merupakan kebu- 
tuhan jang mendesak bagi Asia. 
Selandjutnja dikatakan bahwa per 
damaian tidak tergantung pada 
negara2 Asia sadja, tapi djuga 
pada negara2 lain. Ach'rnja ia 
berkata bahwa kini tidak ada ma- 
salah perdamajan Eropa-Asia, ig 
ada ialah perdamaian dunja atau 
perang dunia. Peperangan ' sema-   

Von Balluseck Adpokat 
Negara? Pendjadjah 

Dikatakannja : Djangan Ganggu2 Negara2 Pendja- 

terhadap negara2 besar didaiam PBB.” 
Balluseck, tjara? sematiam ini mengandung ,,anfjaman sungguh” 
terhadap kehidupan PBB. Von Balluseck mengatakan bahwa bekas 
negara2 pendiadjah biasania dapat memperoleh suara tjukup banjak 
didalam Madjelis Umum PBB apabila mereka mengadjukan sebuah 

tjam itu dapat ditjetuskan disetiap 
tempat didunia, dan seluruh du- 
nia akan terlibat. Demikian Neh- 
ru. (Antara) 

Tidak Mengabdi Kepada 

dalam sebuah tania-djawab bah- 

dipetiahkan dengan djalan mela- 

Menurut 

kolonialisme. : 

mengabdi kepada tudjuan2 PBB, 
katanja. 

Belarda 
dgn. 
tp”. 

Balluseck menuduh bahwa ne- 
gara2 anti kolonial mentjoba 
memperbesar kekuasaan Madje- 
lis Umum PBB- Sedjak Madjelis 
Umum mulai berdjalan dalam ta-: 
run 1946, negara2 anti pendja- 
djahan ini mentjoba ,,membatja 
hal2 didalam Piagam PBB. jang 
tidak tertjantum didalamnja”. Ne- 
derland dan negara? lainnja, kata 
Balluseck, telah membebani diri 
ni dengan ,perwalian jang su- 
Ye 23 dalam hal memerintah 
daerah djadjahannja. 

Dibawah perwalian ini, katanja, 
negara2 jg memerintah telah mela- 
kukan usaha2 untuk memperkem- 
bang penduduk daerah2  djadjahan 

bebani dirinja 
»perwalian nan su- 

    sistensi 
N. 

an Merupakan Kebutuhan Ja 
Mendesak Bagi Asia : 
PERDANA MENTERI Jawaharlal Nehru dari India hari 

Djun'at melukiskan Indotiina, Taiwan dan pulau? Timur sebagai 
bahaja' di Asia dimana dapat mulai petjah perang dunia ketiga. 
Nehru jang berbitjara didepan konpereasi pers di Santiketan, dekat 
Calcutta, mengatakan pula bahwa perniataan bersama jang dike- 
luarkan olehnja dan oleh Marsekal Tito, presiden Jugoslavia, 
New Delhi pada hari Kemis itu tidak sadia bertalian dengan per- 
hubungan antara India dan Jugoslavia, akan tetapi djuga mengan- | 
Gjurkan ko-eksistensi kepada semua negara? : 

   Di Bropabf— Perda- 
Kata Nebru | 

di 

didunia. 

Natal Paus 
PAUS PIUS XI hari Diw 

telah menganugerahkan berkah: 
kepada 400.000.000 umat Katho- 
tik diseluruh dunia, dalam dam 

  

      
  

      

Hari Natalnja. Paus keadaamnja 
masih sangat lema 
njapun disiarkan dari kamar tidur 
nja, jang terletak ditingkat paling 
atas dari Istana Vatikan. Berhu- 
bung dengan keadaan kesehatan- 
nja, maka pidzfonja hanja ber- 
langsung selama 7 menit. Pada 
saat pidato jang direkamkan i bai 
Ta oleh berbagai-bagai 22 EL 3 : 

dan amanat-    

  

v nasional diseluruh dunia, 

berdjuta2 umat Katholik. mende" 
ngarkannja dalam geredja dan 
rumah2 mereka. (Antara) 

  

     ia | 

mo. 

8 
PARLEMEN PERANTJIS 

tsb. pada hari Senen ini. 

bzik R.U.U. mengenai 
mengenai diber'kannia kedaula 

| menolak dipersendjatai kembali 

men mengenaj 3 soal, jakni: pe 
Djerman Barat dalam 

Pada Rebo malam Parlemen Pe- 
rantjis mulai perdebatan mengenai 
Perdjandjian2 Paris. : 

djata Atom?   KarenaMerobah 
Tekst ,Indone- 

Ah .. sia Raya“ 
»Disanalah Aku Melarat 

| HANENG dan Aminuddi 
Muchlis masing2 sebagai Ketua 
Aksi dan anggota panitia raj 
hari kemenangan buruh 1 M 
di Makass2r, hari Djum'at 
oleh Pengadilan dituntut : 
gungan djawabnja disekitar pet 
jaan hari buruh 1 Mei jl. Pada 
perajaan 1 Mei jl. ketika - 
kan Indonesia Raya dng. k 
»disanalah aku berdiri”, 
ngar djuga suara2 dari hz 
berbunji ,,disanalah aku mel 

aa t. Bagaimana bunji pidato 

keterangan. (Antara) 

Sjah Iran: 
“ Kontrole Atas Politik. 
Dengan Melalui Tentars 

    
   
    

fijagt-     

  

    
   

SHAH MOHAMMAD Reza 
Pahlevi dari Iran mengatakan da- 
lam sebuah perdjamuan di San 
Francisco pada malam Djum'at 
LL, bahwa ja bermaksud menga- 
wasi peristiwa2 politik dinegeri- 
nja langsung melalui angkatan 
perang, supaja dengan djalan de- 
mikjan ja dapat mendjamin bah- 
wa Iran tetap ada dipihak negara 
negara Barat. Adalah kewadjiban 
kami, kata Shah, untuk bertjam- 

mana telah d'lakukannja pula 
waktu ja memetjat perdana men- 
teri Mossadegh.  Dikatakannja 
bahwa ja selalu akan memimpin 
angkatan perang Iran setjara pri- 
badi. (Antara) 

Nehru: 
Negara Tidak Bisa Ma: 
dju Karena Meniru-Niru 

Sadja   ,Supaja kelak mereka ' memerintah 
sendiri”, tapi negara2.  pendjadjah 

tidak berkewadjiban untuk mem- 
bolehkan mereka dengan .segera 
menentukan nasibnja sendiri”. 

Sebagai tjontoh untuk membela 
kata2nja ini Balluseck mengemuka- 
kani amat djanggal kiranja apabila 
pemerintah pusat Amerika Serikat 
memberikan hak untuk  menentu- 
kan nasib sendiri kepada penduduk 
Louisiana (salah satu negara bagi- 

an A.S.): demikian pula tipislah ke 
mungkirannja bahwa pemerintah 
India akan melakukan - prinsip ini 
pada bangsa2 ig berdiam didaeran2 
perbatasan India. : 

“ sPBB lebih baik tunda 
masalah2 kolonial.” 

Balluseck mengatakan bahwa su- 
' dah sedjak permulaan berdirinja 
' PBB, Madjelis Umum ..berdjoang 
' dengan apa jg disebut soai2 kole- 
nial”. Dikatakarmia bahwa ia tidak 
melihat bagaimana PBB telah mem 
berikan sumbangan “banjak2 
pemetjahan masalah2 kolonial. 

Oleh sebab itu, katania, sebaik- 
'nja diakui bahwa kelak akan datong 
saat dalam mana penundaan pembi 
tiaraan masa:ah kolernial itu adalah 

penjelesaian ig lebih b»ik. daripada 
disetudjuinja - sebuah resslusi is ti- 
dak membawa hasil. Demikianlah 
wakil Belanda von Balluseck. 

5 $ (Artar). 

  
Djangan Ma- 

diplcmatigue di Manila. Dari pihak 
Filipina, tampak wakil presiden ms 

rangkap menteri luar negeri Car!os 
Carcias dan pembesar2 lainnja. Ka 
ta Garcia dalam pidato sambutan- 
nja, ,,Pintu kedalam rumah dan ha 
ti kami terbuka lebar2 bagi Tuan”, 
Kata Sir John: ,Saja seakan-akan 
sudah ada dirumah saja sendiri”. 
Sir Johy memeriksa barisan kehor- 
matan militer. Band militer dengan 
gembiranja  memperdengarkan lagu 

| Jingle Bells”, suasana Hari Natal. 

(Antara) 

  

bagi | 

(ia akan kemuali ke Ouito Nu 

P.M. INDIA Nehru mengata- 
kan di Santiniketan (Benggala Ba- 
rat) hari Diuw'at bahwa India 
harus madiu menurut geniusnja 

isendiri, karena tak ada sesuatu 
bangsa # memperoleh kemadjuan 
hanja dengan djalan meniru-niru 
bangsa2 lain belaka. Set'ap negeri 
berhak untuk memetjahkan scal2 

riang dihadapinja dengan tjara2- 
nja sendiri, “jang mungkin tak 
berlaku bagi negeri lain. '” Nehru 
mengutjapkan p'dato tadi selaku 
presiden dewan kurator Unjversi- 
tas Visvabharati jans ditegakkan 
oleh mendiang penjair Rabindra- 
nath Tagore, 

Eguador Dalam 

Ambang Pintu 

Repolusi 

TENTARA Ecuador telah men 
| duduki semua pusat2 komunikasi 
(di Ouito, ibukota Ecuador, sete- 
|lah dikeluarkan sebuah peringa- 
tan darj presiden Republik ini 
bahwa negara ,,dalam ambang 
priu revolusi.” 

Presiden Jose Maria Velasco 
Ib2rra mengeluarkan pernjataan- 
n'a dalam pidato2 kepada tentara 
di perbentengan2 militer . setelah 

| Gua orang dari menteri2-nja me- 
| letakkan djabatan. 
| Dr. Ibarra menerima baik pe- 
'ngunduran diri. menteri pereko- 
| nomiannja, Jaime Nebot Velasco 
“dengan alasan untuk ,,kepenting- 
an umum dan kesedjahteraan na- 
sional”. Dalam pada itu didapat 
berita bahwa ia akan meminta 
kepada menteri pertahanan Let- 
nan Kolonel Reinaldo Verea Do- 
noso, untuk mentjabut kembali 
permintaannja untuk meletakkan 
djabatan dengan alasan untuk 
kepentingan nasional” pula. Sis 
tuasi di Ouayguil dalam pada itu 
tampaknja normal dan tenang. 
Diduga bahwa presiden mendapat 
sokongan tentara. Dan mungkn 

  

did: sat Pbanjak berbitj 

pur tangan apabila perlu, sebagai | 

Tampil kemuka seorang ang- 
| gauta MRP (katolik) jg menjata- 
'kan kekuatirannja atas kenja- 
taan-kenjataan bahwa perdjan- 

| djian2 Paris itu memberikan hak. 
i kepada Djerman Barat untuk 
membuat sendjata2 atom seperti 
telah dibenarkan oleh Menteri 
Angkatan Darat Inggeris dalam 
Madjelis Rendah Inggeris. Selan- 
djutrja ia menjatakan bahwa ia 
akan menolak perdjandjian2 Pa- 
ris tersebut. 2 

Anggauta Parlemen Jean Cagre 
dari Partai Komunis Perantjis 
menjatakan memperotes sekeras2 
nja terhadap bangkitnja kembali 
militerisme Djerman dan menen- 
tang diratifikasinja perdjandjian2 
Paris tersebut. —.. : 

Pembitjara jang terachir ialah 
Rene Mayer, seorang radikal, jang 

itjara tentang. .masa- 
lah Saar. 

Perbedaan faham dalam 
sajap kanan. 

Perdebatan dilandjutkan hari 
Kemis dan padahari Djumat ter 
djadi kekatjauan jang meningkat 
dikalangan2 sajap kanan. Para 

makin jama makin bingung meng 
hadapi kenjataan bahwa dalam 
banjak kalangan? sajap . kanan 

| terdapat makin banjak aliran un- 
tuk abstain dalam pemungutan 
suara. Para penindjau politik me- 
ajatakan bahwa keadaan jang de- 
mikian itu terdjadi karena sikap 
'raksi MRP, sikap sebagian besar 
dari Repub'ik Sosial, dan. dari 
orang2 Radikal. - 

Komite Harian dari Pusat Na- 
sional golongan Republik Inde- 
pendent, Petani Independent, dan 
golongan Aksi Sosial tgl. 22 De- 
sember berapat dan setelah pida- 
to2-nja Antoine Pinay (non-par- 

14), Paul Reynaud (Republik In- 
dependent), Andre Muuter dan 
Barrachin memutuskan untuk 
merekomdasikan kepada para 
anggauta Parlemennja supaja ab- 
st2in dalam pemungutan suara. 

Anggauta2 Parlemen Sosialis ig 
terkemuka jg sebagaimana telah 
d'ketahui akan setudju dengan 
Giratifikadinja perdjandjian2 Pa- 
ris, sesuai dengan putusan Kong- 
zresnja baru2 ini, saat itu mak'n 
tjondong kepada memberikan su- 
ara abstain karena mereka itu 
kuatir memikul tanggung djawab 
.menghadapi pendapat umum 
Prantjis. : 
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: MRP abstain, 
Fraksi MRP (Katholik) malam 

Djumat memutuskan menolak per 
diandjian2 Parjs, Wemikian, berita? 
dari ruanggn2 Parlemen dt Istana 
Bourbon. Mengenai  perdjaniijian 
Saar sydksi tsb. akan) memberikan 
suara abstainnja. Selandjutnja ditam 
bahkan bahwa fraksi tsb. tidak me 
ngadakan disiplin suara terhadap pa 
ra anggautanja. : 

Dalam sidang Parlemen Mendes- 
France sekali lagi mendesak kepada 
350 anggauta Parlemen jang dalam 
bular Oktober jang lalu menjokong 
hasit2 ' perdjandjian2 London supaja 
menjdkong perdjandjian2 Paris. Se. 

|ruan Mendes-France itu dinjatakan 
setelah djurubitjara MRP, Francois 
de Menthon, menjatakan bhw. frak- 
sinja telah memutukan menolak 
perdjardjian2 Paris. Mendes-France 
menjatdan kepada rara anggauta 
Parlemen supaja memberikan” sua 
ranja kepgta perdjandidan2 Paris 
karena sekutu kita mengharapkan 
nja-dan pemberian suara itu adalah 
untuk kepentingan nasional.” 

Inggris peringatkan: Per 
sendjataan Djerman tak 
bisa ditjegah. 

Inggeris hari Sabtu memperingat 
kan Perantjis bahwa penolakan per 
setudjuan2 Paris tidak akan dapat 
mentjegah  persendjataan ' kembali 
Djerman, tetapi djandii Inggeris un 
tuk mempertahankan empat setengah 
divisi dan suatu pasukan udara tak 
tis di daratan Eropa adalah tergan 
ting atas dirati@kasirja persetudju 
an2 Paris itu. Peringatan Inggeris 
itu tertjantum dalam statement ke 
menterian luar negeri jang. diumum 
kan malam Sabtu setelah parlemen   waktu tak lama lagi, (Antara) 

mamang 

“Ef 

Yap 

   

   

| 
| 

Perantjis dalam suara pendahuluan 

Parlemen | 

     
   

  

Menghalang-Halangi Pers 

    

naj ikutsertanja Dierman Barat d: Organisasi i 
djaunja kembali pemungutan suara mengenai Uni Eropa Barat. 

Djerman boleh bikin sen-| 

pendukung perdjandjian2 Paris - 

Pasien Terus .,Di Kompres“ Sadja..... 
Sebelum Ditetapkan Dulu Penjakitnja — Keterangan Natsir 
Mengenai Tjara2 Mengobati Keadaan2 Kesulitan Sekarang 

    

| en Perantjis Tolak Per. 
sendjataan Kembali Djerman.Brt 
Hari Senen Ini Mendes France Mengadu Nasib Kabinetnja Dengan 

' Minta Votum Kepertjajaan 
hari Dium'at menolak dipersendja- 

ta'nja kembah Djerman Barat, hal : 3 
kalangan2 divlomasi di Paris. alam pada itu P.M. Perantjis, 
Pierre Merdes-France, akan minta mosi kepertjajaan mengenai hal 

emudian Parlemen Perantiis menerima 

al mana sangat menggemparkan 

ionalisasinia Saar dan R. U. U, 

tan kepada Dierman Barat. Putusan 
Djerman Barat ig menggemparkan 

itu jang disebabkan oleh anggauta2 Parlemen Peranfjis ig. 4 bulan 
jang Islu djuga teleh menolak perdjandijan Masiarakat Pertahanan 

| Eropa (E.D.C) telah memaksa P.M. Mendes-France untuk menga- 
(du nasib kab'netnia dengan minta 

| lemen pada hari Senen ini. 

'ebingungan Nan, Perpetjahan Suara 

i kepertjajaan kepada Par- 

Tg 4 

tam: 

m 

  

menolak seksi tentang persendjataan 

kembali Djerman dari persetudjuan2 

Isb.-tadi 

Amerika bersikap serupa 
—. Inggeris. 

Pembesar2 kementerian Juar 
negeri Amerika di Washington, 
menurut berita menjusul, telah 
memperkuat peringatan Inggeris 
itu. 
menerangkan bahwa sikap Ame- 
rika Serikat tentang itu adalah se- 
rupa sadja seperti sikap Inggeris. 

Djika parlemen Perantjis me- 
|nolak persendjataan kembali Djer 
man, maka Amerika akan menin- 
djau kembali politiknja terhadap 
Perantjis dan Eropa. Demikian 
para pembesar Amerika tadi. 

Reaksi di Bonn. 

Kalangan resmi pemerintah Djer 

men Barat sendiri hari Dju'at ma 

sih belum bersedia memberikan ko 
mentar atas penolakan parlemen Pe 

ranfiis terhadap persendjataan kem 

bali Djerman dan menunggukan ha 
silnja pemungutan suara hari Senin 

@li dalam parlemen Perantiis. Seo- 

menerangkan bahwa ia tidak berse 
dia memberikan komentar atas pe 

rolaken oleh parlemen Perantiis itu 
karena tidak mau mempengaruhi 
para anggota parlemen tadi semen 

tara masih ada harapan persetudju 
an2 Paris “itu bisa diselamatkan. 

Tetapi seorang djurubitjara dari 

adanja ,,Ail Indonesia Congress” 

meleksanakan. 

Dengan demikian, apakah ,,AII 
Indonesian Congress” itu akan di 
pergunakan untuk menggantikan 
parlemen? Kalau konggres nasional 
hanja. menghasilkan mosi atau reso 
Tusi, itu buat. apa? Toh pemerintah 
mempunjai apparaat negara”. Tjara 
demikian itu hanja memperingat- 
kan perdjoangan kita didjaman Hin 
dia-Belanda,-dus apakah orang ber 
fikir kita ini hidup seperti pada dja 
map itu? kata M. Natsir selandjut- 
nja. 

Kalau toh, AN Indonesian Con- 
gress” itu akan diadakan, initiatief- 
nemernja harus diserahkan pada 
orang jg mengetahui persoalannja 
setjara luas dan besar minatnja ter- 
hadap konggres itu. 

Apakah dengan kongres itu, 
tidak malah memperlebar djurang 
perpetjahan antara partai2 pen- 
dukung pemerintah dengan oppo- 
sisi? Atas pertanjaan ini M. Nat- 
sir mengatakan bahwa keadaan 
jang sekarang ini bisa dimitsalkan 
orang jang sakit. Orang tidak mau 
melakukan diangnose lebih dulu, 
melainkan sisakit itu terus di- 
kompres. Padahaj penjakitnja ti- 
dak bisa sembuh dengan dikom- 
pres. Kalau ada dimaksudkan 
konggres nasional itu untuk ber- 
usaha mendekatkan partai peme- 
rintah dan opposisi, maka saja 
dapat mengatakan: itu bukan 
obatnja. 

Soalnja harus dilihat bahwa ke- 
adaan sekarang ini adalah akibat 
konstellasi politik dinegara kita. 
Dan untuk mengatasi keadaan de- 
mikian, djalannja hanja ada satu, 
iakni: politik pemerintah ini mesti 
ganti: 

Dengan demikian M. Natsir 
menganggap bahwa untuk menga- 
tasi kesulitan2 sekarang, kabinet 
harus diganti. 

»Saudara “boleh lihat, jang du- 
“duk dalam ,,AN Indonesian Con- 
gress”, orang2nja akan tetap 
orang» jang duduk  diparlemen 
djuga”. Kata Natsir selandjutnja. 

Kita tjukup tolerant, 
Mengenai segala kegagalan usa 

ha pemerintah jg kesalahan2-nja 
dilemparkan kepada - opposisi, 
Natsir mengatakan bahwa ini soal 
biasa. Seperti pada djaman Dje- 
pang — kata Natsir — kalau hu- 

  
  

tas pertanjaan, mereka ini- 

ang diurubitjara pemerintah” Bonn 

Barat sendiri.   
Ke Dalam Kalangan Sajap Kanan Pen- 
dukung Pemerintah — Inggeris-Amerika Mengantjam: Perantjis lak Bisa 

endjataan Kembali Djerman — Apa Jang Diperbuat 
Amerika Seandainja Mendes France Sampai Djatuh ? : 

PERDANA MENTERI Prantjis hari Senen ini akan minta mosi 'kepertjajaannja dari Parle- 
F mempersendjatai kembali Djerman srtama, m endi 

Organisasi Perdjandjian Atlantik Utara: kedua, protokol2 tambahan menge- 
nisasi Perdjandjian Atlantik Utara 

Barat dan  masuknja 

tsbs ketiga, d'tin- 

partai sosial demokrat mengatakan 

bahwa penolakan Perantjis terhadap 

persendjataan kembali Djerman te 

lah membenarkan pandangan partai 
oposisi di Born jang sedjak gagal 
nja rentjana tentara Eropa senantia 
sa menjatakan bahwa Barat lebih 
dulu harus mengusahakan — politik 
bersama tentang persatuan Djerman 
melalui perundingan 4 negara dgn. 

Sovjet Uni. 

Amerika Serikat kini setjara 
resmi tetap berharap bahwa par- 
lemen Perantjis akan merobah si- 
kapnja dan menjetudjui persen- 
djataan kembali Dierman. Tetapi 
setjara tidak resmi ia mempertim- 
bargkan rentjana alternatif untuk 
mendjadikar Djerman Barat suatu 
partner dalam pertahanan Barat 
bila perdana menteri Mendes- 
France menderita kegagalan. 

Djika hari Senen parlemen Peran 
tjis. tetap menolak  persendjataan 

kembali Djerman, maka . menteri 
luar negeri Amerika, John Foster 
Dulles, . akap mempertimbangkan 

perobahan strategis dengan maksud 
mendasarkan sistim pertahanan Ba 

Irat “atas Inggris “negara2 Benelux 
dan Djerman Barat dap tidak men 
dasarkan atas Perantjis.   Rentjana itu memang sudah di 

susun oleh pembesar2 - Inggris dan 

Amerika sebelum Perantjis menolak 
rentjana EDC (masjarakat pertaha- 

nan Eropa). (Antara). 

(Oleh: Wartawan Kita). 
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Para anggauta Parlemen itu menentang sebuah fasal dimana 
dinjatakan bahwa 500.000 'orang2 Djerman iang bersendjata masuk 
dalam Uni Eropa Barat, jakni dng. perbandingan suara 280 lawan 
259. Jang ditolak Parlemen itu adalah R. U. U. jang pertama. 
Mengenai masalah Saar Parlemen Perantiis telah menerima baik 
dengan perbandingan suara 368 lawan 145. Selandiutnja Parlemen 
Perantjis menerima baik pula R.U.U. mengenaj diberikannja ke- 

daulatan kepada Dierman Barat dengan perbandingan suara 380 

lawan 180. Parlemen Perantiis djuga menerima baik, hanja dengan : 
mengatjungkan tangan, perdjandiian ig memperkenankan pasukan2 

sekutu tetap tinggal di Djerman Barat atas permintaan  Djerman 
3 

  

Perantjis Toh / 
| Achiroja Akan 
| Setudju Djuga? 

DI PARIS, sementara itu, pe- 
merintah Mendes-France masih 
tetap mempunjai harapan bahwa 
parlemen akan menindjau kemba- 
li penolakannja itu dan menurut 
berita U.P. hari Saptu, kebanja- 
kan penindjau politik di Paris 
berpendapat bhw. parlemen akan 
merobah sikapnja 'jang dinjatakan 
hari Djum'at pagi itu dan akan 
menjetudjui djuga persendjataan 

| kembali Djerman dan ikut serta- 
nja Djerman Barat dalam NATO. 

| (Antara) 

. 1G "3 . . 

Italia Setudjui 
Persetudjuan 

ts 6 

Paris 3 
235 Pro 215 Menolak 
MANDJELIS RENDAH parle- 

men Italia malam Djum'at jang 
lalu telah menjetudjui persetu- 
djuan2 Paris (untuk persendjata 
kembali Djerman Barat dan me- 
masukkan negara ini dan Italia 
kedalam NATO), dengan bandi- 
ngan suara 235 lawan 215. Da- 
lam pemungutan suara setjara 
rahasia ini kaum Monarchis dan 
Neo-Fasis sepihak dengan peme- 
r'ntah koalisi P.M. Mario Scelba, 
dan mengalahkan kaum Komunis 
dan Sosialis Kiri. (Antara) 

  

  
Apk sak 

Dina di Belgrado Djum- 
'at IL, bahwa presiden Jugoslavia — 
Marsekal Josip Broz Tito pada 
tgl. 6 Januari 1955 akan tiba di 
Rangoon, dalam kundjungan res- 
mi ke Brma selama 13 hari. Ia 
melakukan kundjungan ini atas 
undangan resmi pem. Birma. 

ORANG BOLEH MENTJOBA untuk mengadakan ,,All Indonesian Congress” ig katanja djus 
iru tuntutan terhadap kembalinja wilajah Irian Barat melalui P.B.B. €dak memuaskan. Saja tidak. 
mengatakan ,setudju” atau ,,tidak setudju” melainkan ,,boleh ditjoba”, | k : 
Umum partai Masjumi Moh. Natsir dalam pertiakapan dengan wartawan kita. Sebagaimana dike- 
tahui, Moh. Natsir sedang berada di Surabaja untuk memimpin Muktamar Masiumi ke-7. Mengenai 

demikian kata ketua 

d'katakan, paling banter hanja san menelorkan suatu mosi atau 
resolusi belaka, seakan-akan kepada dunja Juar akan menundjukkan, bahwa : kita Jini kuat. 
atau resolusi jang ditelorkan dalam ,,All Indonesian Congress” itu toh pemerintah djuga jang akan “ : 

djan tidak turun, kita djuga jang 
disalahkan. Tetapi buat sekarang 
ini kita tjukup tolerant untuk 
memberi kesempatan kepada pe- 
merintah, guna menuduh segala 
kesalahan ada difihak opposisi. 

Kabinet dan oposisi bisz 
tdur njenjak. 

Mengenai Muktamar Masjumi ke 
#7 ini, M. Natsir mengatakan bhw 
konggres ini adalah konggres ker- 

dia, jg semestinja diadakan tiap2 
dua tahum sekali, tetapi kali ini ter 
lambat 4 bulan. Didalam konggres, 
kita akan mentjoba membitjarakan 
masalah ekonomi dan keuangan, de 
ngan demikian kita akan memberi 
sumbangan kepada negara bagai- 
mana tjaranja kita mengatasi kesu- 
litan2. 

Ditanja maksud opposisi dari fi- 
hak Masjumi terhadap kabinet Ali 

opposisi itu untuk menilai dan me- 
ngudji tudjuan pemerintah. Ig kita 
kehendaki ialah menukar kabi- 
net. Andaikata kabinet djatuh dan 
Masjumi diserahi membentuk kabi- 
net, sekurang-kurangnja akan dapat 
menghentikan meluntjurnja  kesuli- 
tan2 jg diderita oleh rakjat.- Seka- 
rang ini setjara teori kabinet" tidak 
bisa djatuh. Kita sudah  mentjoba 
melalui parlemen, toh kabinet tidak 
bisa djatuh. Dengan demikian kabi 
net bisa tidur njenjak dan kita dju- 
ga bisa tidur njenjak untuk tidak 

memikirkan kabinet ,,bajangan”. 

Irian Barat harus d'tja- 
rikan djalan lain, 

Diantara pemerintah dan oppo 
sisi mengenai tuntutan kembal'nja 
wilajah Irian Barat, dalam prinsip 
tidak ada perbedaan. Jang ber- 
beda hanja soal tjara sadja. 
Bagi Masjumj sendiri berpenda- 
pat bahwa tjara jang harus diper- 
gunakan ialah dengan melalui 
saluran diplomasi, djalan damai. 
Untuk melalui saluran itu, diper- 
lukan dua sjarat. Pertama: kekua- 
tan didalam untuk dipergunakan 
diluar, agar diplomasi itu berha- 
s'l. Kekuatan didalam inilah jang 
mesti disiapkan, djadi seperti ke- 
tika kita berunding dng. Belanda 
dahulu dan ternjata kemudian 
hasilnja memuaskan kita. Kedua: 
Persiapan dan timingnja harus 

-baik. Djadi untuk persiapan itu 
diperlukan adanja pemerintahan 
jang kuat, 

  

ini, M. Natsir mengatakan bahwa ' 

Mosi 

4 
1 

Kita sudah melihat tjara Te di 
tempuh oleh kabinet Ali dalam | 

memperdjoangkan masalah Irian " 
Barat melalui saluran PBB, karena 
timing dar persiapannia salah, ma- 
ka dijalan jg ditempuh itu malah 

merupakan tindakan memobilisir ne 
gara2 lain, ternjata negara2 itu ke- 
mudian tidak mau merunding- 
kan masalah Irian Barat. 
Merundingkan  sadja tidak man, 

ini berarti bahwa keadaan demiki- 
an adalah mcrele backing bagi fi- 
hak Belanda. 

Dikatakan sejandjutnja bahwa ke 
adaan dalam negeri sekarang ini 
sangct ruwet, padahal keadaan da- 
lam negeri jg tidak ruwet itulah jg 
diperlukan untuk backing diploma- 
si: djadinja keruwetan itu mesti di 
atasi, tjaranja ialah: menukar kabi- 

| net. 

Indonesia bukan Mesir. 
Bitjara keadaan di Mesir seka- 

rang, M, Natsir mengatakan bahwa 
keadaannja jg sekarang itu sangat 
menjedihkan. Umumnja kita mena- 
ruh sympathie kepada revolusi Me- 
sir. Tetapi kelandjutan dari padanja 
terdjadi clash dari golongan revoju- 
Sioner dengan golongan ig merupa 
kan potensi rakjat Mesir Ichwanul 
Muslimien. 

Lepas dari siapa jg salah menge- 
nai keadaan di.Mesir itu, terang 
bahwa Ichwanil Muslimien adalah 
golongan ig mempunjai massa se- 
dangkan golongan Nasser jg mem- 
punjai kekfratan. Padahal sedjak me 
letusrja revolusi,” Nasser dekat” se- 
kali dengan  Ichwanul  Muslimien. 
Akibat dari kedjadian demikian ini, 
«Rakjat Mesir sendiri ig ikan menga 
lami kerugian. Selandjutnja di dje- 
laskan bahwa gambaran keadaan 
di Mesir tidak bisa disamakan dgn. 
keadaan di Indonesia. 

  

... 

Paling sedikit kenal me 
ngenal. 

Mendjawab pertanjaan2 menge 
nai konperensi Afro-Asia, Natsir 
mengatakan bahwa agenda jang 
akan dibitjarakan belum  diketa- 
hui, Luas atau tidaknja agenda 
itu saja rasa akan tergantung dari 
hnegara2 mana jg akan diundang. 

Ditanja kefaedahan konperensi 
itu, Nats'r hanja mengatakan bah- 
wa pertemuan demikian itu ada 
djuga baiknja, paling sedikit bisa   saling kenal mengenal, 

3 

 



  

      

  

  

    

dingan jang berlangsung Ming 
insiden Siapgpgan Ikada, hingga 

dihentikan. Menurut 
terdjadinja insiden tadi adalah | 
setjara keras (sportief atau enspo 
Medan. Akibat serangan ini bebe 
meninggalkan I: . 

mendamaikan 
namun demikian tadi tidak 

   
       

      

     

  

   

   

dapat dilangsungk
an. Wasit jati 

Dengan demikian dapat dikata 
bahwa Kes. Djakarta mendjadi djua 
ra dari PSSI th. 1954/1955, walau 
pun belum ada kepastian dap mur 
Ka pula di protes oleh fihak 
an. 

Bagaimana duduknja perkara 
sebenarnja tidak djelas. Tetapi jg 
tegas adalah jg pertandingan dari 
kedjuaraan PSSI itu berachir de- 
ngan kegagalan jg tidak  menggi- 
rangkan kalangan para pemain se- 
pakbola chususnja dan dunia O 
raga umumnja. Menurut sdr. Ma- 
hargono dari RRI pertandingan an 
tara kedua finalisten itu dalam mu 

    

tu jg tinggi, tjepat, fors dan menda |terlantarnja 250 orang buruhnja. 
pat perhatian jg sanftat besar sekali: 
dari penonton. Goal pertama di tje 
tak oleh Sjamsudip dari Medan, te 
tapi 4 menit kemudian Djamiat da: 
pat membikin - angka  mendjadi 
I—1, angka mana dipegang sampai 
istirahat. Dalam babak kedua ter- | 
djadi silih berganti- penjerangan jg 
tjepat dari kedua belah fihak, teta- 
pi achirnja Djakarta “adalah Jebih 
beruntung dalam serangannja. Keti- 
ka Hasan kanan luar Djakarta men 
dapat umpan, dengan tiba2 ia me- 
ngirim tembakan keras ke djurusan 
gawang Kliwon. Bola jg tidak terdu 
ga itu masuk kedalam gawang, hing 
ga angka berobah 2—1 untuk Dja- 
karta. Fihak Medan menjerang se- 
tjara hebat garis belakang Djekarta, 
tetapi achirnja terdjadilah 
seperti dituturkan diatas. Kedua be! 
lah fihak - menurunkan pasangan! 
sbb.: 3 

PSM.S.: keeper Kliwon: back- 
stel: Nasir, Bahrum: halfback: Cor- 
nel, (Rasid), Ramlan (Idris): for- 

wards: Anwar, Sjamsudin, Sunarjo, 
J. Siregar, Kadir. PERSIDJA:  kze- 

per: van der Vin, Chris Ong.(Ta- 

2 Te Mag E 

dingan sepakbola kedjuaraan PSSI 
selama hari” | atal, 

1 sore jbl. ditutup dengan suatu : 

kedua belah fihak 

JpJuwana 
   

.|Sept. jl. ditutup akibat sengketa 

|inginkan. maka kini oleh SEPP 

insiden | 

    

Natal, ternjata pertan-. 

   
dalam babak kedua ke 

dari R.R.I. Djakarta, 
yack Tamahela menjerang 

   

    

rtief 72) pada Kadir (kanan luar) |. 
pa pemain Medan kemudian | 

beberapa fihak mentjoba untuk 

| dan pertandingan tetap tidak 
van Yperen dari Semarang. 

    

5. Daerah 

  
   

Ken BERWADJIB. 
Sebagaimana diketahui,  gala- 

: Net ata, jang sedjak tg. 21 

  

ntara madjikan dengan buruh, 
sampai saat ini belum ' dibuka 
kembal', hingga - mengakibatkan 

Djuga kapal2 jang dipesan olsh 
Djawatan Perikanan Laut pada 
alangan tsb. terlantar karenanja: 

Pula tentang penahanan terhadap 
ke 7 orang buruh belum ada ke 
putusannja sama sekali. 2 

Oleh karena itu, atas desakan 
dari kaum buruh dan mendiaga 
akan kedjadian2 jang tidak di- 

tjab. Djuwana telah diadjukan 
surat2 mendesakkan resolusi jang 
ditudjukan kepada Gubernur Dja 
teng dan kepada Kepala Polisi 
Kab. Pati. 

KEBUMEN 
UNTUK KORBAN BANDJIR. 
Oleh bataljon 439 —ivisi Diporne 

goro jg sedang mendja'ankan tugas 
gerakan operasi Tritunggal didae 
rah MMC, kepada wedono Gom: 
bong Suparman telah disershkan 
uang sebesar Rp. 2.468—-: berat 
375. Kg. gula pasir 31 ke: garan 
12,5 kg: teh 4 kg. dan kepi bubul 
6,5. kg. j 

Penjerahan tsb. dengan maksu 

  

  mahala), Him Tjiang: halfs: Saleh, 
van den Berg, Muzakir: forwards:/ 
Hasan, Wetter,  Djamiat, Liong! 
Houw, Hong Sing. 

j Persibaja kalah 2 kali. 
 Djuara PSSI tahun jg lampau 
PERSIBAJA dim. debuutnja tahun 
ini ternjata menghadapi suatu kega 

galan. Dalam menghadapi kes. Me 
dan pada hari Djum'at sore, ternja 
ta.kes. Persibaja dapat digulingkan 
dengan angka 4—3, setelah Medan 
ketinggalan 3—1 sampai istirahat. j 
Tetapi dalam babak kedua fihak 1 i 
Medan menundjukkan permainan jg: 
makin gesit, hingga. achirnja mem-: 
peroleh kemenangan dengan angka 
4—3, suatu hasil jg bagus bagi kes. 
Medan. Hari Sabtu sore kes. Persi- 
baja pula gagal dalam menghadari 
kes. Persidja dan dapat dikalzihkan ! 
engan angka 3—I. Kedudukan! 

sampai istirahat 1—1. Dengan ke- 
sudahan2 seperti tsb. diatas sempai 
terdjadinja insiden, maka kedudu- 
kan dari pada pertandingan? kedjua 
raan PSSI seluruh Indonesia dapat 
dituturkan sbb.: h 

m mk s poatn 
Persidja 5 5 — — 25 516 
P.S.M.S. S5 dil- 12183 
Persibaja 523 — 11-94 
Persema S2 “Di TeeA 
P.S.M. S1 31 10113 
Persis 5—4 1 27271 

KES. NITRA — KES. R.R.T, | 
5 — 4, 

Dalam pertandingan jane ter- 
achir selama tournnja di Tjekoslo 
wakia, baru2 ini kes. sepakbola 
RRT telah mengalami kekalahan 
4——5 dari kes. pilihan dari daerah 
Nitra. Waktu turun minum keada 
an 4—2 untuk Nitra. 

  

"— Selama tgl. 28 s/d 4 Djanuari 

1955 regu basket Chung Hua Lan 
Chiu Tsung Hui Semarang bersama 
regu Bond basketball Tionghoa Dja- 
karta akan melawat ke Medan un- 
tuk melangsunockan 5 kali pertandi- 
ngan dan 2 kali pertandingan di Pe- 
matang Siantar. Rombongan  pe- 
main basketball ini pun akan mens- 
adakan darmawisata ke Telaga To- 
ba. Kembalinia dari Medan, Lan 
Chiu Smg. akan mengadakan pula 

pertandingan basketball di Diakarta 
tgl. 11 dan 12 Dianuari melawan 
Bond Basketbal! Tionghoa Djakarta 
dan djuara Diakarta.  Urtuk mak- 
sud tsb. dibentnk sebish panitia ig. 
diketuai oleh Kho Djioce Sing dan 
Prk Kok Djwan dengan dibantu be- 
berapa orang lagi jang akan me- 
mimpin rombongan tsb, Tgl. 24 Des. 
dengan kapal Plancins rombongan 
tsb. akan menudju ke Medan. 

| dangan O.K. Massa: 19.30 Indone- 

memberikan pertolongan kepada p: 
ra korban bandjir besar didesa Serr 
por jg terdjadi dua minggu je lalu 
Seperti pernah diberitakan, akibat 
bandiir itu 385 rumah roboh, 126 
hanjut 1876 orang penduduk kehi 
langan rumzh kediaman. Buat me 
napung mereka oleh Djawatan So 
sial kabupaten Kebumen hingga ki 
ni telah dikeluarkan uang sebunjak 
Rp. 18.500.—. 

  

SIARAN R.R.L. 
Semarang, 28 Desember 1954: 
Djam 06.10 Tri Irama: 06:40 Li- 

ma Serangkai: 07.10 Orkes Ralp'Fla 

MENDESAK PADA JANG | 

Ikan Mgr. 

(Kabar Kota 
Oposisi Partai Katolik 
Bukan Berarti Oposisi Umat K tol 
Seluruhnja — Usaha” ,,All Indonesian Teramah ig : 
Congress“ Sea Bapu Mgr Pa Done id. bertempat” des 

| Sucijopranoto Mendjelang Konggres |! 
“9 1 eat Katolik Ke HL & 

“Oleh: Wartawan Kita 

KONGRES UMAT Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI) di 
Semarang jang akan dimulai tgl. 27 s/d 30 Desember 1954, bukan- 
lah suatu kongres partai ataupun 
pertemuan besar dari pada umat 
akan bermusjawarat untuk men 

  

Soegijopranoto S. J. dalam 

akan diadakan oleh kongres itu ber- 
sifat lain dari pada rapat2 jang la- 

|zim. dilangsungkan 
ganisasi. Rapat2 dalam, Kuksi djuga 
bukan merupakan ,,synode” atau | 
»Concillie”, dan tidak dapat meng-: 
ambil keputusan? jang mengikat, ' 
misalnja mengambil sebuah resolusi 
dis. Kuksi dimaksudkan akan: mem- 
bawa konggresisten kearah persatu- 
an pengertian tentang perkara2 iang 
penting dan saling mengerti terha- 
dap tugas ye dalam bentuk 
suatu persatuan jang kompak. Da- 
lam rapat2 akan dirumuskan seke- 

|dar pedoman untuk melaksanakan 
perdjoangan dan aksi2 Katalik, me- 
nurut keadaan dan pimpinan Vika- 
riaat/Prefectuur masing2 dap bukan 
dimaksud, bahwa rapat2 Kuksi akan 
memperdebatkan praeadvies2 jang 
telah dimasak dengan seksama dan 
teliti, Dikatakan djuga, bahwa Umat 
Katolik dapat memasuki . sesuatu 
partai, asalkan mengingat . hukum? 
Allah jang ada dan hukum2 Gere- 
dja. Dengan demikian, maka tinda- 
kan partai bukanlah tindakan dari 
pada Umat Katolik. 

Dan kalau partai  Kato'ik ber-| 
oposisi, tindakan mendjadi bu 
kan oposisi dari, pada Umat Kato- 
'ik, demikian ditekankan oleh -Mgr. 
Soegijopranoto S.J... mengemukakan 
perumpamakan jang terdapat dida- | 
-lam kalangan rumah tangga. Suami- 
isteri seringkali menghadapi perseli- 
sihan pendapat. Tetapi pendapat ta- 
di tidak akan merupakan 'dasar-un- 
tuk bermusuhan, tetapi untuk sedar 
kembali dalam pergaulannja, karena | 
salah paham. Dasarnja perselisihan 
itu iaiah keadilan dan ketjintaan. ' 

Atas pertanjaan mengenai ada 
nja front komunis didjawab, bah 
wa beliau tidak mendirikan front, 
karena tindakan dem'kian dapat 
diartikan memetjah belah. Dike- 

tingan Geredja, Nusa dan Bangsa, dem'kian a.l. keterangan Mgr. 

Pastori Gedangan Semarang hari Kemis 

| Ditegaskan, bahwa rapat2 jang 

  oleh partai/or-. en 

   

£ 

'organ'sasi, akan tetapi suatu 
Katolik diseluruh Indonesia jang | 

i tudiuan bersama bagi kepen- 

   erensi jang diadakan diruang 

pagi jl. Tipk : 
FEB 

    

    

“DALAM MUKTAMAR Ikatan 

     

    

   
   

  

    

    

Dokter In a ke V jang di- 
adakan 1m 19 s/d 28 
Desemb emarang ada 
banja 1 dibitja- 
rakan, sesuatu itu 
dapat berlangsung dalam suasana 
baik “dan . ak " 6 waka 
serta ter mikian aa - 
dr. Her in jang diangkat 

aan PB Tpi mendjadi 
sebagai Satu Dr. Soeharto da- | : 
lam perskonperensi jang diada- | 
kan pada tgl. 23 Desember jbl. 
di GRIS, Semarang. 
Seterusn Pn ngan: bahw 

sil jg terutama « dalam  M 
itu “alah dikeluarkan seb 
tement berhubung dengan p 

/ lain diputuskan 

    

    

Dr. .Azir.. Antara 
sbb.: a. menjatakan penjeselan ter- | 
hadap tjara pemberhentian dr. Azir 
dari djabatannja, b. menjatakar pe- 
njeselan terhadap kata2 jg dapat 
melukai hati dr. Lie Kiat Ting dan 
dr. Azir c. mengharap dari PB. IDI 
untuk mentjari perumusan jg bidjak 
sana sehingga persoalannja dr. Azir 
dapat penjelesaian jg memuaskan 
3 dapat menghilangkan perasaan 
keragu2an hukum pe ai, Patut 
dikabarkan, bahwa . dr. : ri 
waktu mendjabat Kepala: ..pe 
didikan, dari Kementerian Keseha- 
tan jg diberi “hak, pensiun. - Tetapi 
keputusan dari Menteri - Kesehatan 
dr. Lie Kiat Ting dianggap tidak 
adil. Karena itu, maka statement 

   

       

   

| selisihan itu dapat diselesaikan dgn. 

memuaskan. TN   tahui djuga, bahwa ilmu dari pada 
kaum kemunis itu tidak disetu- 
djui oleh Umat Katolik, sekali- 
pun setiap hari Umat Katolik 
berdoa untuk mereka. Kalau an- 
dai kata ada sebuah rumah mlik 
orang komunis terbakar, saja 
harus turut memadamkan, demi- 

5 . Soegijopranoto. ' 
Tentang mengadakan "All In- 

donesan Congress” dikatakan, 
bahwa usaha tadi baik sekali. 
Mengenai pakaian jang dipan- 
dang kurang sus'la ditegaskan, 
bahwa kesedjahteraan bangsa ter   nagan: 07.30 Dendang Malaya: 

13.15 Krontiong siang: 13.45 Orkes 
Melatk 14.10 Konsert siang: 17.00 
Petikam dari Diskotik: 17.40 Orkes 
Ketjapi Seni Sunda: 18.00 Serba ser-: 
bi AP.: 18.15 Irama Trio: 18.30 Hi- 

sia menjanji, 20.30 Orkes Hawaii, 
2145 Bunga Rampai malam: 22.15 
Irama Malaya: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 28 Desember 1954: 
Djam 06.10 Genderan pagi: 07.20 

Genderan pagi (landjutan): 13.10 
Konsert piano: 13.45 Disco Varia: 

11410 Sekitar penawan lelah: 17.05 

| Tingkah-Ikunja kaum wanita  ha- 
rus dapat menjelamatkan bangsa. 
Djanganiah ada seorang wanita jg. 

. berpakaian setjara provokatif 
achirnja . dapat membunuh kaum 
laki-laki. Dalam hubungan ini dike- 
mukakan tjontoh pakaian made in: 
Hollywood dan ditutui 
tang penduduk Irian jang masih te-' 
landjang bulat, dimana anak2 pe- 
rempuan jang baru berusia 10 sam-, 

kan anak. Mengenai pemuda/pemu- 
.di dikatakan, bahwa djiwa mereka   Dunia kanak2: 17.30 Tjeritera un- 

tuk kanak2: “17.45 Andre Kostela- 
netz, 18.15 Seni Karawitan: 19,30 
Pilihan Pendengar: 20.30 Sonata 
biola dan piano: 21.15 Pembatjaan 
Buku, 22.15 Tutup. 

Jogjakarta, 28 Desember 1954: 
Diam 06.10 Petikan »isro rincan: 

06.30 Taman -kanak2: 07.10 Aneka 
warna Timur: 07.30 Rajuan Tennes- 
see. Ernie, “Moliy: Bee dil: 13.10 
Suara merdu: “13:45, Rachman cer- 
lagu: 14.10- Krontjong siang: 17:00 
Dongengan untuk kanak2: 17.15 Pa- 
duan Suara Timur: 17.40 Dikala mi- 
num teh: 18.15 Siaran untuk A.P:: 
19.30 Hidangan O.S-D.: 20.15 Suara 
Luciano Tajoli: 20.30 Lagu2 Tapian 
Na Uli: 21.15 Obrolan pak Besut: 
21.15 Ketoprak Mataram: 22.10 Ke- 
toprak Mataram (landjutan): 24.00 
Tutup. 

Diakarta, 28 Desember 1954: 
Diam 06.10 Kwartet Sudharnoto: 

13.10. The Muanv Boys: 17.00 Tau 
man kanak2: 17.30 Orkes Pemuda 
Kei Bintang Hati: 18.30 Orkes Ha- 

waiian Putri Maluku: 19.20 Orkes 
Studio Djakarta: 21.00 Dari Hati ke 
Hati: 21.15 Pisihan Pendengar, 22.30 
Tutup. 

  

  

Saja ACHMAD di Dja karta, atas kemandjurannja obat 
Amrrosol keluaran dari Tabib Amirodin Solo, telah sembuh dari 
Penjakit saja nier. Meski sudah beberapa waktu saja derita, 

| hingga mengganggu kesehatan. Ternjata diluar dugaan saja, setelah 

s€- 

mulai memakan Obat Amirosol, kelihatan sekali kemandjurannja. 
Kemudian belum sampai habis Obat Amirosol, dapatlah sembuh 
penjakit saja sama sekali, dan terhindar dari bahaja penjakit lebih 
landjut. Maka atas mudjarabnja obat Amirosol saja sampaikan 
terima kasih dan pudjian semestinja. Saja : 

? £ ACHMAD di 2 Ha 

Arga — Negara 

Djakarta. " 

  

. 2 

PUSAT DJAKARTA TJABANG SEMARANG 

Tilp. No. 2016. 

NGAH, jang ingin mendapatkan barang”/bahan? guna kebutuhan 

18.00 pada alamat tersebut diatas. ' 

tgl. 30-1-1955, Semarang, 23 Desember 1954. 

rakjat sehari-hari, dapat berhubungan dengan kami. 

Fa. ARGA - NEGARA 

ra, 
' PERUSAHAAN NASIONAT. 

Dj. Dokter-Djawa No. 8 

Kepada Toko”/Warung? Nasjiorial dalam daerah DJAWA TE- 

Pendaftaran dapat diterima mulai djam 16.30 sampai djam 

Pengumuman ini berlaku pada hari setelah d'umumkan sampai 

Tjabang Se maran 2. 
. 

  

adi 

melawan kes. Sailan dalam pertan- 

kurang bebas dan merdeka dalam ' 
soal meniru sesuatu. Mereka hanja | 
pandai meniru, tetapi tak dapat me 
niru dengan membuwang jg buruk | 
dan disesuaikan tiruan itu dengan 
keadaan bangsa dan “djiwa zanah 
air kita, Ha . $ 

Pertanjaan mengenai tumbuhnja 
pelbagai partai di Indonesia di dja 
wab, bahwa an jg demikian 
itu adalah ekses2 dari pada negara 
demokrasi jg dapdt . diumpamakan 
seperti penjakit kanak2. Mgr, Soe- 
gijopranoto jakin, bahwa timbu!nia 
pe:bagai partai tadi akan menelor- 
kan suatu budi jg sehat jg akan da 
pat mengatasi segala  kesulita, jg 
kini sedang timbul. Hal ini ditekan 
kan pula mengenai kepentingan per 
seorangan dan kepentingan umum. 
Kalau kepentingan tadi dapat di sa 

Ima ratakan, Mgr.  Soegijopranoto 
' pertjaja jg nantinja keadaan-pun 
akan mendjadi baik. aa 
Mengenai sebutan dipelbagai ka- 

langan sekolahan tentang kata2 
.meneer” dan ,juffrouw” oleh mu 
rid2nja didjelaskan, bahwa kata2 
panggilan tadi memang tidak se- 
suai, tetapi keadaan jg demikian 

| itu djangan dirobah dengan  keke- 
rasan, sebab Mgr.  Soegijopranoto 
jakin, bahwa kodrat dalam soal tsb 
pasti akan datang, karena kodrat 
tak pernan melontjat dari keadaan- 
nja. Demikian a.l. jg dikemukakan 
dalam konperensi pers. 

— Kes. India telah main seri 1—t 

|dingan jang berlangsung hari Sabtu 
Il. di Kalkuta dalam tournament se- 
pakbola antara 4 negara Asia. 

    
  

      
  

  

gantung dari pada kaum wanita. | 

   

  

pai 12 tahup sudah dapat melahir-Y 

THON” adalah merupakan 

buswetan (Kab.. Indramaju), 

Si ilu ditegaskan, bhw. jg. dibitjara- 
kan dalam Muktamar ke-V a.l. 'ia-|' 
lah soal2 jg mengenai ne 
nisasi, perundang?an dalam lingku- 
ngan Kementerian Ba na 
susnja, pendidikan ke. djuruan, ke- 
dudukan dokter sbg. pegawai/parti 
kelir, kesehatan rakjat, prakte 
ter dan seksi Jain2. Konggres na Di 
ke-VI akan diadaka, dalam tahun 
1956 (2th. Iagi) di Matan | Selain 
itu IDI akan men ti 
2 tama (S5 
zembitiarakan sc 

    

   

   UH Pembitjaranja Dipukul 

.gul (Djember) menjatakan, bahwa 
|tjeramah jg diselenggarakan oleh 

110 Militan |kakinja hingga luka. v 
il2 15 Muktamar Gta polisi.pada waktu itu tis 

Tz dak ada, sedang polisi jang hedlir 

tsb. mengharapkan pula Supaja per | 

'baik oleh kedua belah fihak setjara | 

Selandjutnja dalam “perskonperen- | 

dok | 
Di lumpur saln 

|didesa Krato jang berdekatan dgn 

I2 kesehatan. Da i Tan Goa A 3 sampai sekarang tidak terdengar ka- 
lam Muktamar IDI itu telah had He beritanja, sedang 20 orang telah 

20K 

  

   Dikatjau 

BERITA terlambat dari Tang- 

. 

       

    

    

  

   

  

     

   

   

n. sebah2nja sbb. : Sewak- 
dari Secom PKI 

'a mengupas ten 
ing Situasi sekarang, dari bebe- 

rapa djurusan diluar rapat telah 
| ng9r seruan2 bohong2 dan 

m2, tetapi pembitjaraan te 
dilandjutkan, 

   

rak itu lalu madju menjerbu 
hir jang sedang berbitjara. . 
sahir dikerojok, serta dipukuli. 

Achirnja"“ia lari, tetapi terus dike- 
djar dan dipukul sekali lagi kena 

Oleh karena 

hanja beberapa sadja, terpaksa di- 
minta bantuan keptfisian Tanggul. 
Pada waktu itu djuga oleh' pihak 

kepolisian telah ditangkap 17 orang 
iang diduga mendjadi biang keladi 
kekatjauan ini. Mereka itu ditahar 

di or polisi Tanggul berikut alat2 
aikulnja, Dua orang dari PKI 
Musahir sebagai pembitjara de- 

n Seorang pendjabat Sub Secor 
"Tanggul jang djuga dibawa ke 
isian, hari itu djuga telah di- 
iehkan pulang. Dari mana tim 

ja kekatjawan ini masih belum 
a y in jang djelas. Se- 

seksi Comite PKI 
er it “keterangan, bahwa 
ir. akan mengadjukan tuntu 

1 ig berwadjib karena 
ut: diatas. (Antara). 
kiai £ 

   

      

    

      

  

   

   
      

  

  

   
   

   

     
           

TA 
   Dan 40 Orang Lagi Ii 

tang Akibat Bandjir Be- 
sar Di Djember Selatan 
| HUDJAN lebat jg turun pada 

18 dan 19 Des. 1954 selama 
malam sehari penuh, telah 

akibatkan bandjir besar di 
selatan kota Djember, di 

1 js mendapat kerusakan 

karena serangan bandjir itu 
ketjamatan Tempuredjo. Air 

ai Majang telah meluap dan 
k desa2 di sekitar kota Tem 

jo. Hampir seluruh desa di 
h tsb tergenang. Berhubung 

-bandjir ini beribu? penduduk 
mengungsi ke daerah? jang 

e 1304 Rumah penduduk te 
rusak “dan hanjut karenanja 
“diduga Ik. 6000 penduduk ti 

beratap lagi. 

tara itu, bandjir jana ter: 
“didaerah kota Blater telah me- 
bkan air-masuk kedalam pabe- 

Serat r Tik Onderneminc 
“ Blate ingga sebagian be: 
mesin? 'gilingnja tertutup oleh 
u ea Han 4'cm. Sedang 

   

    

  

     
    

  

    
     

  

    

    

   
   
    
    
onderneming tersebut tinggi air men- 
tiapai 2 meter dan rumah2 banjak 
jang terendam. Sedjumlah 40 orane   | 17 tjabang dari 26 tjabangnja di se 

Muruh Indonesia je m 
      panitera 

dang untuk mbentuk 
jang Besar ditundjuk 4 orang dokter se- 

bagai formateur,  jalah dokter2 

. Roestamadji Semg., Tan Eng Tie, 
Endon dan masing2 dari 

rkan pula ten-| Djakarta dengan tugas dalam tem- 
po 1 bulan sudah dapat membentuk 
pengurus besar jg terdiri paling se- 
(dikit dari 7 orang dokter. 

: Penutupan exposisi, 
. Exposisi matjam2 alat2 kedok- 
teran jang selama Muktamar IDI 

senian dan mendapat 
besar dari umum, hari Kemis pe- 
tang telah ditutup oleh Prof. dr. 
Hendarmin, setelah ketua panitia 
Muktamar dr. Soeparto mengu- 
'tjapkan p'datonja jang al. me- 
njatakan penghargaan terhadap 
para 'mportir jg sudah dapat me 
njumbangkan tenaga2 untuk me- 
ngadakan exposisi itu. Diharap- 

tara para dokter dan 
makin erat. : 

TJIREBON 
PERSATUAN ATHLETIK 
TJiREBON TERBENTUK. - 
Baru-baru ini bertempat dirua, 

ngan SMA Negeri Tjirebon telah 
dilangsungkan rapat pembentukan 
PERSATUAN ATHLETIK. TJi- 
KEBUN aisingkat ,,PERATHON” 
jang bertudjuan . mengadjukan  mco- 

sril dan kesenian atletik para 'pe- 
muda indonesia dil. : 

Rapat berhasijy menjusun peng- 
urusnja, jang diketuai oleh Soero- 

  

to. dibantu “oleh wakil ketua 
amsa. Bendahari Latifah dan 

Penulis Pama. Bt Tok 
"Dalam pada itu telah disetudjui 

pula mengangkat anggota kehor- 
matan Dr A. Murad, ' sedangkan 
pelindungnja akan dimintakan ke 
sediaannja Residen dan Walikota 
Tjirebon. 
Adapun anggota2-nja jg. telah 

tertjatat 30 orang dan dapat pula 
“ditambahkan  “tghwa ” ,,PERA» 

sa- 
tu2nja persatuan athletik dikota 
“Tjirebon. 

| GEROMBOLAN MENGGANAS 
LAGI DI INDRAMAJU. 

Fihak resmi di Tjirebon menc- 
“rangkan bahwa belum lama ber- 
selang kurang lebih . 100 orang 
gerombolan 'DI bersendjata telah 
mendatangi kampung Tegalharen- 
long desa Sukarlamet ketj. TN 

d 
mana mereka membakar habis 9 
buah rumah penduduk. 

Tidak tiukup dengan memba- 
kar rumahnja, f hak gerombolan 
tersebut telah menembak mati 
5 orang pemilik rumah jang di- 

2 orang lainnjal bakar itu dan 
menderita Tuka2 berat, sedang jg 
2 orang laci hingga laporan ters       sebut diterima, belum diketahui 
kemana perginja, 

kan supaja tali persaudaraan an- j 
importir itu . 

|amuk Badai 

mati. Majat2 jang berada didalam 
kebun karet milik C.O. Wonowiri 

10n dan di-ikuti oteh 1500 
. telah mendjadi katjau. | 

aa atas putusan Sub Secom, | 
“tersebut . dibubarkan, | 

entah karena 
1, orang2 jang berteriak- | 

  

   

  

— PRESIDEN TITO dari Yugoslavia dan perdana menteri Nehru 
dari Ind'a hari Kam's mengumumkan statement bersama iang me- 
njatakan menolak idee tentang blok ketiga. Kedua pemimpin itu 
mengemukkan kepertiajaannja dalam suatu politik 

| aktif dan konstruktif iang mengushakan perdamaian kolektif untuk 
mentjegah alternatif perang atom. 

Hg 

bahwa mereka memandang prinsip2 
hidup berdampingan setjara - damai 

'Kabinet 
Ve- 

njetudjui 
Laporan PM Ali Tentang 

  

'(Koap 5 Negara Di Bogor 
SIDANG kabinet hari Kemis 

malam jang berlangsung selama 
enam djam mu'ai pukul 19.00 s/d 

101.00 Kemis malam antara lain 
telah menjetudiyi laporan Perda- 
aa Menteri tentang konperensi 
y79 Perdana Menteri Indonesia. 
India, Birma, Pakistan dan Sailan 

|iarc akan dimulai pada tanpgal 
18 Desember jad. di Bogor, De- 
mikian menurut pengumuman 
Dewan Menteri sete'ah selesai 
sidarg. j 

Selandjutnja “Dewan Menteri 
menerima baik Rantjangan Pera- 
turan Pemerintah tentang peneta- 
pan besarnja djumlah pemungut- 
an termaksud dalam pasal 11 
Krosok Ordonnante (Lembaga 
Negara No.604 tahun 1937), Ran 
tjangan  Uudang2 Darurat ten- 
tang perubahan. dan  berlakunja 
Krosok  Ordonnantie d'daerah2 
swapradja dan bekas swavradja, 
Rantjangan Peraturan  Pemerin- 
tah tentang memperpandjang 
waktu berlakunja Peraturan  Pe- 
merintah No.44 tahun 1952 me- 
ngenai penundjukan daerah Indo: 
nesia dimana uang asing dapat 
d'terima sebagai alat pembajaran 
jang 'sjah dengan menjampingkan 
alat pembajaran Indonesia jang 
sjah,. Rantjangan Peraturan Pe- 
merintah tentang pengawasan ter 
hadap urusan kredit, Rantjangan 
Peraturan Pemerintah tentang pe 
rubahan - Peraturan Pemerintah 
No. 57 tahun 1954 tentang pen- 
dirian Un'versitas Airlangga di 
Surabaia dan Rantjangan Kepu- 
tusan Presiden tentang peraturan 
sumpah dan djandji Presiden Uni 
versitas Negeri. 
Ach rnja Dewan -Menteri me- 

njetudjui pengangkatan  Zainud- 
din. Sutan Keradjaan sebagai 
guru-besar pada Perguruan Ting- 
gi Pendidikan Guru di Batusang- 
kar. (Antara). 

pe 2 

GERHANA MATAHARI 

Saptu sore sekira djam 16.45 
telah terlihat gerhana matahar. 
Gerhana ini hanja mengenai seba 
gan ketjil (dibagian bawah) sadja, 
tapi tjukup djelas dapat dil'hat 
oleh penduduk. Berkat pengumu-   Sampai tanggal 20 masih belum bisa 

diambil. Sefain itu air jang menje- 
rang daerah Ambulu merusak djalan 
antara Ambulu“— Kota Blater. Di 
Dienggawah sadja ada 208 rumah 

man akan adanja gerhana ini, 
banjak orang jang sudah dapat 
mengetahui sebelumnja, hingga 
mulai djam 16.00 banjak orang 
jang telah bersedia dengan katja 

« Nehru Tolak 
Bima amin ma Ji 

Tepat rar | Tito & 
Prinsip Ko-Existensi Harus Meliputi 
Segala Hubungan “Internasional — 

8. Russell Sarankan Supaja "Negara2 
Netral Tjegah Perang Atom 

- Dinjatakan dalam maklumat ini, itu sebagai konsepsi politik azasi, is. 

  

  

      

t 1 

jang pos tif, 

! 

—— SI GRUNDEL 
»harus berlaku dalam hubungan-hu- «habis mode New Look, 
bungan internasional antara peme- terus mode .rambut ekor 
rintah-pemerintah, dan harus me-jf kuda”, sekarang modenia kok 
rupakan anasir “terpenting dalam mode ,gembeng”............   politik setiap negara.” Statement ber ' 
sama ini menjatakan bhw. Tito dan 
Nehru berhasrat memperkukuh dgn. antaraan negara-negara netral dalam 
chidmat harapan mereka, bahwa un kedua blok jang bertentangan untuk 
tuk memadjukan bangsa2 didunia | menijegah kematian universil?” seba 
dan ma'ahan djuga untuk kelangsu #841 akibat perang “atom. Berbitiara 
ngan hidup peradaban, adanja ko- | dimuka “rjorong London, Russell. se 
existensi set/ara damai itu bukanlah | fendjutnia menjatakan, orang-orang 
hania suatu alternatif belaka, terapi : jang berkuasa semuanja berpendapat , 
adalah satu keharusan muilak.” Di i bahwa suatu peperangan dengan 
njatakan seterusnja "bahwa peperang Ihom zat air mungkin sekali berarti 
an tidak memetjahkan sesuatu soal, 'menvachiri ummat manusia. Dikua 
melainkan malahan mempersulitnia |irkan, bahwa diika banjak bom tsb. 
Jan menambahkan sosl2 baru lagi ' “ipereunakan, maka “akan terihat 

Supaja Negara2 Netral | .kenariin universil”, sebagian ke 
mentjegah perang atom. 'ijil manusia mati dengan segera, se 

Sementara itu Bertrand  Russe 1, |darokan bagian besar mati - serjara 
ahli filsafah Integeris jang kenamaan Jambar-laup dengan lebih dulu men 
itu, malam Djum'ar menjarankan per derita siksaan. (Antara) 

  

  

    
  

maupun Letkol Kosasih dari Mar- 
itu diselenggarakan digedung Ke- kas Besar Angkatan Darat atas per-' 

perhatian | tanjaan »Antara”" menerangkan, bah- | 
wa berita jang d'siarkan sebagai be- 
rita besar oleh harian Belanda ,,De 
Telegraaf” (Amsterdam) tg. 23/12, 
adalah tidak benar dan tidak lebih 

“daripada siasat propaganda sadja.' 
Harian 'itu kabarkan, bahwa menu- 
rut ,,informasi2 chusus”... jang telah ' 
Giterimanja, pasukan2 RMS jang di- 

i. gerakkan oleh Soumokil dari Ceram 

Nederland Di- 
Djuga Inggris Mengalami 

Banjak Kerusakan2 
DAERAH pesisir - Nederland 

hari Kamis diperintahkan supaja 
bersiap2, karena tanggul2 Jaut 
jang melindungi negeri rendah ini 
diserang oleh gelombang2 “besar 

jang dihembus badai, Tentara dan 
Palang Merah  bersiap2, untuk 
menghadapi kemungkinan kalau 
kalau tanggul2 laut jang telah di 
perbaiki kembali setelah dadal ke- 
na badai 2 tahun jl. itu tembus 
lagi. terutama di Zeeland. Angin 
berhembus dgn ketjepatan 60 mil 
sedjam. Seperti diketahui, dalam 
bentjana 2 tahun jl. itu 1.000 
orang penduduk Zeeland telah te- | 
was. Untuk mentjegah bentjana 
ini, sekarang dibentuk pendjaga 
pantai istimewa. 

Seterusnja berita dari London me- 
ngatakan bahwa malam Kemis jl. 
dan Kemis pulau2 Inggris telah di- 
amuk badai, hingga timbullah keru- 
gian pada tanam2an, gedung2, se. 

bon, jaitu di- Alang, Lilaboi, Latu- 
halat, Eri, Hitu dan Batugong, bah- 
kan telah menduduki Lateri pula. 
Menurut harian itu Letkol Sukawati 
dan Gubernur Latuharharry malah 
sudah melarikan diri dengan pesa- 
wat terbang ke: Djakarta. Pesawat2 
“AURI dikatakannja mengebomi Am- 
'bon. 'Menurut berita2 ' jang malam 
jitu sampai di Djakarta ,,De Tele- 
.graaf” dalam pemberitaannja itu ti- 
dak memberikan keterangan menge- 
hai tanggal2 kedjadiannja. 

  

$ i 

jang- roboh. Berapa kerugian selu- mata hitam. Gerhana in' hanja| Bertepatan pada peringatan Hari Ibu 22: Desember. j-b.I., njonja Hatta tuhnja masih belum dapat dipasti- berlangsung kira-kira 15 menit | (djongkok ditengah) ikut bersama-sama: para wanita lainnja melakukan 
kan. (Antara) sadja. Kerdja Bakti pembangunan Gedung Wanita di dil. Diponegoro, Djakarta. 

Fa 1 : . : . . 2 RMS Menjerba Ambon Di 6 Tempat : 
Il BAIK MAJOR Inu Kertopati telah menjerbu di 6 tempat di Am- Major Inu Kertopati dari Pene- dikabrakan  ,,De' Telegraaf” itu. 

jatakan,: Djam 21.30 'malam Kemis dari pi- 
NN en Penjahat hak MBAD djuga didapat keterang- 

an tentang diterimanja kawat2 dari 
benar. Berita2 seperti itu dinama-j Ambon malam itu, jang sama sekali 
kannja tidak lebih daripada Masal | tidak menundjukkan tentang telah 
propaganda pihak. Belanda untuk terdjadinja sesuatu hal luar biasa di- 
mempengaruhi opini umum didunia |kepulauan itu. Letkol Kosasih dari 
guna merugikan Indonesia. Setjara MBAD atas pertanjaan ',, Antara” 
positif ia tegaskan, bahwa sampai | djuga menerangkan, sampai malam 
hari Kemis tg. 23/12 djam 14.30, ti- | Kemis ia: tidak tahu. menahu tentang 
dak ada kabar2 dari Ambon -atau terdjadinja sesuatu hal di. Ambon se- 
Maluku Selatan mengenai sesuatu ' perti jang dikabarkan ' ,,De Tele- 
kedjadian jang mirip dengan apa jg graaf” itu (Antara) 

bahwa berita itu sama sekali tidak 

  

  

“(Sambungan "hari Djun'at) 
P.M, Kotelawala angg. pendiri 

dari United Nationaj Party (Partai 
Persatuan Nas'onal) dalam tahun 
1946 dan ketuanja ig sekarang. 
Ia djuga mendjadi kepala bapian 
pronaganda dalam kampanje pe- 
milihan ditahun 1947, 

Sir John dipilih mendjadi anggota 
DPR ditahun 1947 sebagai wakil da 
ti Dodangasianda, dan - diangkat 
mendjadi Menteri Perhubungan dan   dangkan sungai2 airnja menggenangi 

tepi kanan-kirinja. Banjak perahu- 
penolong giat berdjoang  ditengah2 
badai. Dekat pantai barat Scotland, 
dimana angin berhembus dengan ke- 
kentjangan 88 mil sedjam,  perahu- 
penolong dari Stornsay 4. diam la- 
manja mengarungi gelombang2 be- 
sar, setelah melihat sinar roket — 
tanda bahaja, dekat kepulauan Ork- 
ney. Tak ada sebuah kapalpu, jang 
didjumpainja. Dari mana roket itu? 
Kapal apa dalam bahaja? (Antara- 
.UP). 

  

“5 Regu hockey Indonssia pada 
"hari Sabtu jbl. mengadakan pertan- 
|dingan di Singapura melawan - regu 
Combined Services Singapura — jang   

Pekerjaan Umum dibawah  Un- 
dang2 Dasar Baru. 
Dalam tahun 1951, ia mengganti- 

kan Bandaranaike sebagai ketua De 
wan Perwakila, Rakjat, ketika ke- 
tua itu mengundurkan diri dari pe- 
merintah dan masuk dalam barisan 
Oposisi. 
Dalam pemilihan umum tahun 

1952 ia dipilih kembali sebagai wa- 
kil dari Dodangaslanda dan diano- 
kat kembali mendjadi Menteri Per- 
hubungan dan Pekerdjaan 
dan Ketua DPR. Dalam bulan Ok- 

Sinanayake mengundurkan diri kare 
na kesehatannja, 
MR. ALI . SASTROAMIDJO-   berachir dengan angka seri 3—3, 

  

Umum | 

Bea TI 

'P.M. ALI — P.M..NEHRU — P.M. KOTELAWALA — 

eat Ren Tua 
  

Mengenal 5 P.M. ,Negara Kolombos 
  

  

?.M. MOH. ALI — PM. U NU 
  

ngan, kemudian ber-turut? mendja Indonesia, dilahirkan di Grabag, | sat Sekretaris Djenderai Dewan Per 

Idee 

  
tober 1953, Sir John diangkat men' 
diadi Perdana Menteri setelah P.M. ' 

i 

Magelang, tg. 21 Mei 1903. Pen- 
didikan sekolah  rakjat, H.LS., 
H.B.S., Universitet Leiden, tahun 
1927. mentjapai gelar Meester mn 
de Rechten. Sedjak masa muda- 
nja, ia sudah akt'p dalam gelang 
gang politik. Dinegeri Belanda ia 
anggota Perhimpunan Indones'a, 
dari kegiatan2nja pada tahun 
1927 ber-sama2 dengan Drs. 
Moh. Hatta ditangkap oleh Be- 
janda dan ditahan selama 6 bu- 
lan. 

Mr. Ali sebagai salah seorang per 
diri PNI bersama-sama Bung Kar. 
no. Sesudah Ir. Soekarno ditahan 
jang berakibat dengan pembubarar 
PNI, Mr. Ali Sastroamidjojo beser 
ta kawan2nja mendirikap Partai In. 
donesia (Partindo), kemudian men 
dirikan Gerakan Rakjat Indonesi: 
(Gerindo). Sesudah Proklamasi Ke 
merdekaan Indonesia, dalam pemba 
ngunan kembali PNI, Mr. Ati mer 
dijabat Ketua Bagian Politik — dan 
anggota Dewan Eksekutip. 
Dalam Kabinet Presidentil, jaitr 

kabinet pertama R.I. Mr. Ali men P 
JO, Perdana Menteri RepubLk djabat Pemangku Menteri Penera- 

tahanan Negara, sebagai anggota De 
egasi Indonesia ke “Inter-Asian Con 
-erence” di New Delhi pada tahun 
1947, Menteri Pendidikan, Pengadja 
ran dan Kebudajaan dalam kabinet 

Amir, Wakil Ketua Delegasi Indo- 
nesia dalam perundingan ,,Renvil- 
ten anggota Delegasi Pemerintah In 
donesia di PBB, Menteri Pendidikan, 
Pengadjara, dan Kebudajaan dalam 
kabinet Hatta. , 

Dalam bulan “Desember 1938, 
Mr. Ali bersama-sama Presiden 

"Soekarno. dan Wakil” Presiden Drs. Moh. Hatta ditangkap dan 
diasingkan oleh Belanda ke Bang ka. Kemud'an ia turut sebagai “nggota Delegasi Indonesia  da- 
Am perundingan2 Roem-Royen lan KMB. 

Tahun 1950, ia diangkat men- 
djadi Duta Besar Republik Indo- 
nesa jang pettama di. Washing- 
On, Amerika Serikat, merangkap 

di Mexico sebagai Duta Besar   
  

Jan Canada dengan 
Besar Luar Biasa 
enuh, 

gelar Duta 
dan Berkuasas 

(Habis), 

ide 3 ii Wee Ul   

1 

4 

 



   

  

   

  

   
2-HP/VS-30UW, 

PI 10 januari 1058” 
1. Menerima peladjar bar 
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: ladjaran THEORIE & PRAK TIJK BONGKAR PASANG ber- Kepada segenap Langganan, Cg matjam2 merk mesin auto: senerti 'CHEVROLET, DODGE, | aan £ , DODGE - GRAHAM, AUSTIN, RUGBY, FORD BEAUTY. ' £ S y PONTIAC, G.N C- DLL. Peladjaran diberikan sedjak ' mesin | 1 , k mati sehingga mesia hidup. Sudah puluhan ribu jang mendapat | ne " Eka DIPLOMA Ha ah dan tida Henggae jang membuka sekolah mmm —.. senam sea " ss ti monteur mobil sendiri, membuka perbingkilan sendiri dan | ' NE pa Ane 8 TG ag / : ta sudah banjak jang bekerdja disegala lapangan. pada angkat. SC nocbatia am loh. , ad PL YAUT, UDARA dan DARAT DI 5. Tuban seata angkatan I(Kesehatan an lebih berharga dari pada Ilarta 
' sudah 17 th. berpraktijk mengadjar di - STRAITTSETLEMEN | PE an NP BRA E 1 dari itu boleh selalu minum ' “aan ST , SINGAPORE - MALAJA dan diseluruh INDONESIA. Dalam ' Pa eta. Ai 'OLESOM. jang istimewa TJAP LONTJENG .. Kk waktu 10 menit dapat menghidurkan. mesin dalam keadaan Terbikin oleh pabri Djakarta kota jang sudah termashurvseluruh Ir donesia dari Pai atu Garansi satu bulan tamat. #3 : . jkamandjurannja dan 2lah terbukti mendjadikan kuat sehat dan timbul: ijahaja tetap |..2. Mulai menerima peladjar kur-us buat: BOEKHOUDING, Bhs. Imuda ini anggur ter bat2-akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jang no. 1. ! 1 INGGR'S, BELANDA, PERANTJ!S dan ilm. Pasti/Alam an Ml 3 3 Paten Ng PL SM,P./S-M.-A Lanka & Se 

Na Dibutuhkan beberapa tenaga dalam hermatjam2 keahlian: k & Pan an Nana | 4. Pusat Surabaja, Djl., Raja Ardjunro 75. Dibuka 6 Januari 1955. 2 ng . , “Tjabang Jogjakarta, Djl. Ngahean 59. Dibuka 6 Januari 1955. 
sae Anggur Kuat $ | "nhan kan Shu oraann" LN Da BNN aa | : N ARU.! , , : j Pa 0000 Dj. Stad'on sebelah kiri Pemandian. — TEMAN GA DU EDUAN (eh 

3 5 1 pak i 
AN Kngeul Bianak. - | KURMA ZAHDI 3 Mesum on mra- 1 & “ BAH DARAH £ TELAH BERANAK.. Ha 

, dari IRAK : ET bm. i Kwalitet terbaik, peng'riman tjepat, harga bersaingan. Pj mp , Ta 

Jethabbai Gokal Co. Obat Bat tisu aa ! « 1G, ANU 'SEGA- ' Gap BASRAH (IRAK) , : LA BATUK Dik" K ATAU TENGGO- . 4 IMPORTIR? JANG BERKEPENTINGAN DISILAHKAN BER- ROKAN KERINS. : : HUBUNGAN -DENGAN: PL 31 Aa : : : 1 Pre Bai : SA 
REI | E. M. Desai & Co. Ltd. Aenja: jannen & # Ba Sa 3 p: 8 1 aa BANDJARSARI No. 1 — SEMARANG. TUK SEGALA FENJAKIT LUAR” mag g - - mmm mama au mama — DAN DALAM. snwan 5 « TANGGUNG SEMBUH t 3 mena 

|. ANSCO Doctor S0 gap bakal jg amat mustadjab. 
, ANSCO Doctor obat anti panu jang amat mandjur, 

—— ANSCO Doctor kemiri haarolie utk bikin rambut pandjang/hitam. 
: : HARGA Per Botol.Rp. 2.50 “ 
4 Importeur: HAGEMEYER & Co's HANDEL MY N. V. 

t Dapat dibeli dimana2 Toko, Depot Obat dan Agen-agen- 
!  DJAKARTA: N.V. Hoo Tjhiang, Petak Sembilan tA — SURABA | Hg Aa 

“3 JA: Chem. Handel Eng Bie, Songojudan 26. Toko Obat Ban Seng i : PIA PI WAP “RIU 
Tong, Djagalan 18. — SEMARANG: R. O. Hway An Tong, Gg. j - an 21 Ne Fm 2 tnya : aa -LOMIJENG: BISA DAPAT DOBEL. (Warung 3: Toko Eng Aan, Djurnatan 36: ENG TAY HO Pekodjan | 5 73 Pap . : Da du : Na : 2 : : : PAN SE NA NA AE GA Z1 3 / 1015 Toko Singapore & Shanghai, Pasar Djohar. — SOLO: Tay Ask Your Dealer AE Sana ba : : 5 

f An Ho, Ketandan 41. — DIOKJA: Eng Tay Ho, Petjinan 58. — Fnatid'a £ 5 LM 

Ban Tong, Toko City, Pasuketan 89. — PEKALONGAN: Thay | : sn 2. Nge Bei aa aa 2 an Per pgna ka s5“ Merk : J AN NN - pinaogsia M-no:30 ter. 913 Dri karta' kota. 

“PERHATIAN Ba Bt An Senaetaka Pe Pa Ana Didjual sekaligus 6 (enam) bidj' mesin tulis setelah pakai, Pan aa en na | Kepada para langganan dan handai tolan kami mengutjapkan dapat keterangan dan melihat di Kantor Pekerdjaan Umum Djawa- 
Ka ga £ ji r ai : : Tergah Daerah ”Pati” di Pati tap2 hari kerdja djam 9.00 s/d Lantas Maringan Trading Co. Ltd. | Selamat 4 Fa 3 ear ME 1 

$ (N. V. LANMAR) Hari Natal jang ria dan Penawaran dengan surat tertutup disegel, ditunggu di Kantor 
db Telah pindah dengan resmi pada.tanggal . : : “at 3 8. . tersebut diatas sampai tanggal 29-12-1954 djam 9.00 pagi, sete- 

$$ 23 DESEMBER 1954 dari.Dj'. Demak. 61 ke H ari Tah un Baru j ang Bahagia lahnja surat2 dibuka dimuka umum oleh Commiss'e, pembajaran 
1 1 TAMAN SETERAN 16 — SEMARANG : N. V. DASAAD MUSIN CONCERN 2 Sa “ : »(LANTA$ MARINGAN TRADING. GENERAL TECHNICAL SUPPLIES 
: aa sa MALAYA IMPORT COMPANY LTD. 

ee Teen AK DANG N, V. Textielfabriek & H. Mij. ” KANTJIL MAS” 
f Dokter Nj. LIEM KHE SIANG — TAN N. V. RADIO PABERIK INDONESIA 

, PA Karangtengah Timur 11 — Semarang. Ka 5 
1 , da Ing 25 3 . r mma mn mena . anna Sana 1 KELUAR KO T A R: Gan | NN AAS 
Kh dari tai 24 Desember 84 s/d tg. 2 Diamuri'ss. lo CARROSSERIE | SOAL LUTAT 4 x me aa z khas ai aa AI Ke “nana Beda nana MARS ian E NNNNN SN 2 — 2 | Na " 

1 si 2 1 Bni / BUS PRIKSA MATA VRIJ, DJUGA TERIMA RESEP DOKTER ! 
e N P A : ( n uk: BESTELWAGEN | ah Si An Mae , PAT PA an Sen | MENGHATURKAN Uu OPELLET || Sudah Dapat Ratusan Surat Pudjian 

e: Selamat hari NATAL dan TAHUN BARU 1 Januari 1955, , LAADB AK UN TU K TRUCK re . . z#: n 

84 . e Dikerdjakan oleh achli-achli. Tanggung memuaskan ! 2 
4 kepada para langganan. . : 

x 

| Jeweller »RATNA“ Horloger 

  

  

  

    
Bodjong 66 — Telp. 2272. 

5 SEMARANG. » 
,, t 9 kec mean KPAI Parah tr 

B1", 
Pj | DUNLOP RUBBER 

20. COMPANY2 
(Indonesia| Ltd. 

Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 

kepada segenap relasi” dan sedjawat”, 

  

Ahok pa Ba 

  

si Anna MAPAN DRA Dae MENARA KIA Aa ED 

Aa an asa 

Alchamdu Lillah kami utjapkan. 
Seorang: Putra jg kami beri nama: 

AGOES SALIM. 
Lahir pada tgl. 23 November '54 | 
djam 13.17, di Rumah Sakit Ten- | | 
tara Terr. IV. Semarang: ': wu 

Atas pertolongannja  Letn.-Kol. FI 
Dr. Soewondo beserta para Bi- 
dan/ Djururawat R.S.T. Terr IV, $ 
tak lupa pula kami mengutjapkan . 
beribu-ribu terima kasih. ' 

Hormat kami: 
h W. SOEKIRMAN I 

— Djalan Pontjol No. 116 - Semg. | 

   

    
  

MAA AA AA 

PM. 
Harga Rp. 0.50 
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1 mi   
| Menghaturkan Selamat Hari NA- | | : 

« AFAL dan,Tahun Baru 1.1 -1955.| Kum 

    

  

  
for good groom   Tm 

  

  

3 Here's glorious after shave freshness 

with the coolest, crispest tang of 

lavender you've ever nown. 

   
Brilliantine, too, » 

—. sweet lasting fragra: | 

. Two Grossmith essentials 

  
  

  

  

  

  

  

          

  

    

  

          

  

        
  

CALIFORNIA   

      

    
    

    

    Bodjong 53 — Tilp. 1568 — Semarang. 

    

NA SAKIT | 
Bantulah Ne || 

  

    MIAMI SHIRT MANUFACTORY 

  

  

      

Tanggal 25 Desember D.M.B. 
Saja adalah sedjenis gadis jang disukai 
oleh setiap pemuda, tetapi tidak pernah 
diambil sebagai isterinja” 
demikianlah kata CLEO MOORE dim. 

ONE GIRL CONPESSION” 
Hanja untuk orang dewasa, 

INI MALAM PENGHABISAN 
ANNE MILLER dalam 

»CAROLINA BLUES" 
Sebuah film hiburan 

  

  

    
  

  

  

          
  

       
   

      
UNTUK WANITA: LAKI2 

SUDAH DiI-UDJI RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL : 
NP — TABLET AMIROSOL. 

Amtfrosol istimewa bisa timbulkan satu tenaga jg luar biasa, Jelaki 
dan wanita maupun tua atau muda. 

AMIROSOL artinja: Soal kekajaan. 
Bukan kekajaan harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Jtulah 
lebih berharga. Kalau sudah hilang satu tenaga bisa timbulkan 
rupa2 penjakit, seperti: sakit nier, hati berdebar2, kurang darah 
dll., tidak mempunjai kesenangan hidup. 
Bila makan obat Amirosol bisa memuaskan dan mentjegah segala 
rupa2 penjakit jang merusakkan badannja. 
Impotin Tablet buat orang Lelaki Harga ............... Rp. 30.— 

AMIROSOL harga Le... Aa Pena Rp. 25.— 
AMIRODOLK untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan 

Oratig Telak serasi sd akik sa Rp. 20,— 
TERANG BULAN obat hil ingkan kukul 

(dierawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandj ing dan gemuk 

Haa Rp. 20— dan Rp. 10.— Ongkos kirim 1076 
2 Terbikin spg 

Tabib Amirodin 
. KUSUMOTUDAN 95 — SOLO 

Z ONDER 0 PERATILE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki ,,mati 
angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik dengan ga- 
ransi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh berdamai. 
AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, | Blade Aa p ju 30, Semarang 
Petjinan, Magelang 
Pekodjan 101, Semarang 
Di. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Di. Kajutangan, Malang 
Di. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
aa ia U Pontianak 

nan O 
Petjinan 58 TN 
Djl. Pontjol 40 Semarang 

ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TIE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 3 
Toko Obat ENG NJAN BO 
Tako Obat ENG TAY Hn 
POORAN SPORTING Coy     Penuh dengan music — tarian — njanjian. 

  

Toko BALDJUN 
BN iii dai 

Djl. Kepatihan 105 Pekalongan 

    

    
    
    

    

    

      
   

    

    
   

  

Dimana sadja dalam kea- 
daan udara jang bagai- 
manapun ban Goodyear 
AllService dengan rang- 
kanja jang dua kali 
kuat akan memberikan 
perlindungan sebaik 2. 
nja jang dapat diberikan 
oleh ban motor sepeda. 

Lain kali kalau tuan 
memerlukan. ban, 
minta. All Service 
pada pedagang tuan 

  

DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK ORANG. BERKENDARAAN MEMAKAI BAM - 
GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK. 

Kk 

K2-GY- 5 

Untuk Semarang: - 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, 
TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR? 
AUTOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen? diseluruh Ingonesia. 

  

  

Peang 
keeps you fit 

. 

  

MA Lea NN     
UKURAN SAKU: 

tnta emas, 

Alamat? dan Personalia Kementer'an”, Kepolisian Negara, Perwa- 

k'lan Indonesia di Luar Negeri 

Peta djalan dari Djawa dan Bali lengkap ber'kut Tabel Djarak. 
HARGA a Rp. 7,50 sebuah, — TAMBAH ONGKOS. KIRIM 105. 
PESANAN: 25 —50 

  

1 

dalam bentuk dan isi 

lain dari pada jang lain 

9 X 13 c.M. TEBAL: 280 Halaman. Kertas 

halus. Omslag linnen berwarna dg. gambar Lambang Negara dari 

Buku Agenda 195 

ISI a.l: 
ALMANAK 1954, 1955, 1956 dan ALMANAK 200 tahun. 

Hari” Raya. 
Systeem Metrik (Ukuran, timbangan dll). 

Tarif Pos. 
Tanda? Lalu-Lintas dan Kendaraan. 

Hidangan jang sempurna. 4 
Gelombang Pemantjar R.R.I. 

Peraturan Gadji dan Persentage tundjangan 
kemahalan, 

Peraturan perdjalanan dan Peraturan Perlop. 
Peraturan tentang Hukuman Djabatan. 

Peraturan Pensiun dll, 

dil 
Lampiran2: 

expl. rabat (korting) 1096, 
51 —100 ,, LH 1576 

100. exp. keatas: 43 20 Yo 

Lekaslah pesan kepada: PERSATUAN PEGAWAI POLISI R.I. 
DAERAH SEMARANG 

Dj!. Karangtempel 152 — Semarang. 

ag 

     
  

  

Pertandingan Tennis Mutu Internasional 
Saksikanlah : D'uara Tennis Swedia STAFFEN STOCKENBERG 
akan melawan TAN LIEP TJIAUW: dalam pertandingan single. 
Double: STAFFEN STOCKENBERG/DJUARA DJATENG 

melawan. KHO TJING AN/PANARTO. 
Djaga mainnja besuk pada tgl. 28-12-1954 djam 15.30 di 
Tennisbaan S.T.C, Djl. Mugas Semarang, 
Kalau hudjan ditunda hari berikutnia, 
Harga kartjis masuk rata” » Rn. 10.— 
VOORVERKOGP di: 1. Sporting House. “ 

2. Juwelier TIO. 
3. Toko RATNA. 
4. Toko SRIKANDL 

PEMBERIAN TAHU 
Kepada para Lengganan dipermaklamkan, bahwa ber- 

hubung. dengan pemeriksaan persediaan (stock-opname), kita 

punja Toko mulai: tr. 27 DESEMBER 1954 sampai dengan 
tg. 2 DJANUARI 1955 DITUTUP. 

Firma TJENG LIEM & Co 
BODJONG 108 A — SEMARANG       as Tilpon. No. Smg, 161, 

 



  

.
.
 

  
  

im nan Kb tiap pembeli "1 
dari tanggal 1 DESEMBER 1954 

semua pembelian SEPEDA dari:     

Djalan Pontjol 137 
Telp. 2310 

Semarang” 

  

Oo pe 9 Kapal 
Oo Kehakaran O Ketjelakaan 

  

2 

  

P.T. Maskapai Assuransi Umum Nasional 
: (U MU IM" National Insurance Corporation) 

UNICO 
Mengurus Segala Assuransi: 

Oo Buruh Betja 

US TAP 

aa Tjengkeh 9 
aka 

  

    
   

    

   

        

    

  

TA 

— Maka sebagai djaminan Sejg a 1 a Kerusakanfakibat! Kkorjelakama lalu lintas akan kami 6 ant i s epenubn: ja 

    

b Sep eda Lelaki dan Tepyakana 
Babon Bulan . Nu R, 

Raleigh - UNlombar 
. T.H, Star - Masstroc 

  

    

STANDAARD, 
“POMPA DAN KUNTIJI. 

Hartog - 

m dan P hilip 5 
COMPLEET DENGAN BERCO, BAGAGE- ea 

KETTINGKAST BLOCK OIL BATH, 

10076 6 OUALATEIT LUAR NEGERI 

Telp. 336 

SEMARANG 

Hari Minggu buka " la hari 

URKOOP- CREDIET 
100. 

    

  

  

  

PENGUMUMAN 
Kementerian Perhubungan Djawatan 

Penerbangan Sipil Akademi 
Penerbangan Indonesia 

Memanggil pemuda2 untuk dididik mendjadi Achli Pengaman Lalu- 
Lintas Udara (Air Traffic Controller). 
Sjarat-sjarat: 

I. a. Warga-negara-Indonesia 
b. Sekurang-kurangnja berumur 19 tahun 
Cc. Beridjazah S.M.A. Negeri Bagian B atau jang sederadjat 

dengan angka sekurang- He arangaja 6 (enam) untuk Bahasa 
Inggris dan Ilmu Pasti pada udjian penghabisan. 

d. Keterangan berkelakuan baik dari Polisi/ Pamong Pradja 
setempat. , : 

e. Keterangan berbadan sehat dari Dokter Umum Pemerintah. 
f. Keterangan tidak keberatan dari Kepala Djawatan bila pe- 

lamar sudah bekerdja. 
g. Pelamaran dilakukan atas tanggungan/ongkos sendiri. 
Pelamaran setjara tertulis disampaikan kepada - Akademi Pe- 
nerbangan Indonesia Djalan Gempol I Kemajoran Djakarta, 
selambat-lambatnja pada tanggal 20-1-1955 dengan disertai : 
a. Salinan Idjazah dan daftar angka termaksud dalam sub | rc. 
b. Keterangan asli tersebut dalam sub Id. 
C: 35 Ie. 

d. na 
| 1. Pelamar? dengan 'angka3 jang terbaik, jang mendapat panggi- 

F 

1.   » 75 7». » 

gilan diwadjibkan turut : 
a. udj'an seleksi tertulis dan lisan dalam Bahasa Inggris, Pe- 

pgetahuan Umum dan Ilmu Pasti jang diselenggarakan oleh 
Akademi Penerbangan Indonesia. 

: b. pemeriksaan kesehatan badan oleh Dokter Akademi Pener- 
2 bangan Indonesia hanja bagi mereka jang lulus dalam udji- 
: an termaksud dalam sub Illa, sesuai dengan sjarat2 jang 

£ telah ditentukan untuk Air Traffic Controller. 
Penjelenggaraannja : 
a. udjian seleksi tertul's/lisan akan diadakan di Gedung Aka- 

demi Penerbangan Indonesia Gempol I Kemajoran Djakar- 
ta. 

b. Ongkos2 perdjalanan ke tempat udjian dan pemeriksaan 
badan ditanggung oleh Djawatan Penerbangan Sipil. 

c. Ongkos2 tempat tinggal ditempat udjian dan pemeriksaan 
badan ditanggung oleh Djawatan Penerbangan Sipil. 

Pelamar jang lulus dalam udjian termaksud dalam sub Tila 
dan IIlb dengan memperhatikan sub Vla diterima sebagai s's- 

“wa A.T.C. dari Akademi Penerbangan Indonesia dan kepada- 
nja akan: 
a. diberikan uang saku Rp. 100,— sebulan. 
b. disediakan asrama atas tangsungan Akademi Penerbangan 

Indonesia, $ 
c. tidak diperbolehkan tinggal diluar asrama. 
d. diharuskan tunduk kepada semua peraturan dari Akademi 

Penerbangan Indonesia. 
jang diperlukan adalah sebanjak 20 (dua puluh) tjalon pe- 
ladjar untuk tahun peladjaran 1954/1956. 

b. Jamanja pendidikan 2 tahun. 
Cc. setelah selesai pendidikan diharuskan bekerdja dalam ika- 

tan dinas pada Djawatan Penerbangan Sipil dan sanggup 

ditempatkan dimana sadja dalam wilajah Negara PE 
Indonesia. : 

  

VE aa. 

: Djakarta, 17-12-1954. 
A.N. Kepala Djawatan Penerbangan Sipil, 

Akademi Penerbangan Indonesia 
Direktur, 

t.t.d, 

(MA. MASKOERI). 

                    

  

PT Nana 

hap   
O, C.V. SABAR, P. D. SAPI-IE, 

N.V. PORN Ta Kana HANDEL MIS. 
The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Barat 22 
Djakarta, offers cl assistance and technical aid free-of charge to 

Nat'onal Importers to enable thera to import Dunlop products 
2 from Dunlop factories throughout the world, 

ana » sman em Ma 
. 

MALAYA 

memuna un nangean 

  

  

Ss nu 
3 FK 

keluarga T Tuan. 

Polis 

  

6 MINTALAH KETERANGAN KEPADA: 

KANTOR PUSAT 
Djalan Tiang Bendera 90 — Tilpon 807 

5. DJAKARTA - KOTA. 

PARA WAKIL BESAR: 
Agen Raya:   

21 2 

— untuk hari tua Tien dan isteri Tuan? 
Ba — untuk isteri dan anak” Tuan, diika mereka Tuan. 

tinggalkan sebelum masanja ? : 

Polis: DWIGUNA 

“Mharilia 
dapat mendjamin kagpiinferuan hari tua Tuan aa 

'beaja beladjar anak? Tuan dikemudian has agar tjita 
tjitanja dapat tertjapai ? 

B 

Dharma Nasional” | 
adalah .djaminan jang terbaik untuk beaja beladjar 
anak? Tuan dikemudian hari. 

tk, Pertanggungan Djiwa 

sDHARMAN ASIONAL” 

   

  

     
     

  

sional”   

SPNRNPAISATA PIC.-NIC Ke... 

-. Mastaurant Indra-Prhasta 
MULAI TG. 1-1-1955 DIBUKA UNTUK UMUM. 

Ba PEMANDA NGAN JG. INDAH, HAWA JG. SEDJUK DNG. PE- 

MANDIAN JANG BERSIH DAN TENNISBAAN DNG. DI-IRINGI aa MU- 

ZIEK JG. MERAJU? SAMBIL MENIKMATI HIDANGAN” JG. ISTIM . 

———. mm 

    

   

  

   

  

   
Bandungan 
(Ambarawa)   

PM 

  

ag 

  

- 

EA SISWA : 

  
.   

| MENGUTJAPKAN SELAMAT 

Tahun Baru 1—1—1955 dan Hari Natal 
“ JANG BERGUMBIRA 

KEPADA PARA LANGGANAN. 

CONSTRUCTIEWERKPLAATS & MACHINEFABRIEK 

»DE ARBEID”. 

| 

| 
| 

EN PLASTIEK - AFDELING, SEMARANG. 

DJALAN DEMAK . 15. | 

  

ng San Ok Kah 

    

  
  

Fi Agen Pengawas: Agen Pengawas: 
i , 8 KO WONG CHAUW HUSNI JASIN MUSA HARAHAP ST ag oren raga £ Dijalan Niaga Dalam 4, Kepandean 344, Kesawan 98 A., 2 Mar : -— mourabaja. Palembang. Medan. 2 

  

  Menjambut Hari NATAL 25 Desember 1954. 
5 5 nk Djak Firma,, Mintracos Semarang 

Kantor Pusat: Pandean Lamper G. 11/28 — Semarang. 
Bagian Gula: Djalan Pontjol 76 - . Magelang “Telp. 176. 

| BERDAGANG Gula Pasir dalam ara 

  

  

    

— PEMERINTAHAN DAERAH KOTA An 
SUR AKARTA 

F 
Berkenaan dengan : : 

— Hari Natal 1954 
Pemerintah Daerah Kota Besar   Surakarta menaik 

ngan Nasrani. 

Surakarta, 25 Desember 1954 
A.n. Pemerintah Daerah Kota Besar 

SURAKARTA 
Kepala Daerah: 

(MUHAMMAD SALEH )   
    

Menghaturkan SELAMAT HARI NATAL dan TAHUN Beng 
(1955) pada segenap langganan dari 

Wasserij MAY 
Duwet 18 — Tilp. 1035 — Semarang. 

N.B. Harap para langganan suka MENGAMBIL PAKAIANNJA 
sebelum tg. 30-12-”54, sebab 5 
AKAN TUTUP MULAI TG. 3090-12-54 s/d 2-1-”55. 

Ka Sea DS mi on 5 aa Beli ba Sa Sajan 

  
    

SELAMAT dan BAHAGIA kepada seluruh penduduk solo | I 

  

Pengurus Besar 

SERIKAT BURUH 
KESEHATAN ' 
Jogjakarta 

M.S. RAHAT 
Mulai tg. 25/12-54 sampai de-| 

(ngan tg. 2/1-55 

KELUAR KOTA. Dengan ini mengutjapkan sela- 
mat Harj Natal 25 - 26 Desember 

  

(1955, 

PHING YANG ER 
kepada seluruh ummat 

Keristen/ Katholik,“ Kaum . Buruh 
Indonesia, dan - keluarga Buruk 
Kesehatan chususnja. 

    “ Berdjuang terus utk. kesedjah- 
teraan Rakjat dan Negara. 

« Berdjuang terus utk.. terlaksa- 
nanja Demokrasi jang penuh. 

  

AHLI Giat, 
Kaoeman 558 —. Semarang 
  

  

Menjambut Hari NATAL 25 Desember 1954. 

FiRMA Leverancier Bahan Makanan 
Semaran »Usaha Bersamass Semarang 

Kantor Pusat: Dijalan Mataram 396 — Semarang   Tjabang Magelang: Bajeman Gang Rahardjo - Mgl. 

1954 dan Tahun: Baru 1 Dianuari'   
  8 dengan nasib saja, Njonja? 

  

  

  

VERITASs 2 : 

Elephant Brand Mantels 

Dengan ini diperingatkan, bahwa: merk perniagaan tersebut 
diatas adalah terdaftar, sebasai milik dari 

FIRMA FALK, STADELMANN & Co. LTD., 
" LONDON 

Tiap-tiap pelanggarannja akan dituntut dipengadilan. 
. Akan d'berikan hadiah sebesar Malaya $ 2.000/. 
“kepada barang siapa jang dapat memberikan keterangan-2 
hingga davat dilakukan penuntutan dengan hasil baik.     ? 3 

Ra ag 

  

  
OBRAL BESAR! 

TOR ROG 10/50. pCi. Malai tz. 27-12-”54 s/d tg. 22-1-1955, 

| TOKO SEPATU 
sDILAMON DD” 

Djl. SETERAN (Duwet) No. 34 — SEMARANG. 

SERBA LENGKAP | 
  

  

Persediaan Textiel dan Kramerijen untuk achir tahun 1954 

masih serba lengkap, serta harga2nja tetap berlawanan ! 

Toko ,HIEN & Co.     BODJONG 25 — TILP. 1577 — SEMARANG. b 
  

- RAD. 4 105- -. 

Apa ' jang @pelatjan Roma 
dari Gallia 

! angsa Rumawi adalah suatu orga- 

'nisasi, tentara, guru? dan pegawai pa- 

djak j jang mengembara. 

- Bangsa Gallia (Perantjis Purba) ada: 

lah orang? berbulu jang terkebelakang. 

“Inilah kira? gambaran jang kita pela- 

djari disekolah. Tetapi hal 'ini tidak 

seluruhnja tjotjok. Memang benar Ju- 

lius Caesar dengan laskarnja membawa 

peradaban Rumawi, — setidak-tidak- 

nja sebagian — akan tetapi masih ada 

beberapa hal jang mereka peladjari 
dari kaum ,,biadab'' ini. 

Begitulah njonja barangkali akan 

“ merasa heran mendengar bahwa sabun 

didapatkan di Gallia dan bukan di Ro- 

ma, padahal bangsa Romalah jang 

senantiasa harus berdandan serapi dan 
sebersih mungkin. 

Merekapun djuga mempunjai tjara? 

pembersihan jang tersendiri. Mereka 

mentjutji tubuhnja ditempat? peman- 

dian jang sangat terpelihara. 

Tetapi djubah mereka dikirim kebi- 

natu-binatu jang tidak mempergunakan 

sabun melainkan bahan berbau tak 

enak: maksud untuk mengenakan peru- 

sahaan ini padjak jang tinggi menim- 

bulkan utjapan Vespasianus : ,,uang 

itu tidak berbau”, 

Orang? Galiatah j Jang pertama-tama 

rdapat'mengubah gemuk mendjadi sa- 
bun. Hal ini dapat kita ketahui dari 
Plinius Tua, jang menambahkan bahwa 

sabun itu tidak dipergunakan mereka 

sebagai bahan pentjutji, melainkan 

untuk memudakan.warna rambut me- 
rekas 

  

  
Radion istimewa 

Djuga” bangsa Djerman beladjar' 
membuat sabun dan Martialisimenulis 

tentang ,,spuma bataya” danf,,spuma' 
chattica”. Spuma — busas 

Bahwasanja busa itu pentingrsudahie 
lah diketahui orang pada waktutitu 
Walaupun demikian berabad-abad Ia 
manja tjara mentjutji masih terdiri dari 

3 
membanting dan menggosok. ' 

Sabun pada waktu itu masih terlalu 
djelek untuk tidak melakukan: seperti 
itu. Barulah pada mendjelang tahun 
1900, pembikinan sabun dikerdjakan 

menurut ilmu-pengetahuan dan ses 
djak itu penjelidikan ini bertambah 
madju. 

RADION adalah sedjenis sabun ' 
jang paling sempurna jang dihasilkan " 
oleh laboratorium modern pada wak- 
tu ini. 

RADION sebetulnja tidak lain dari 
busa jang telah dipekatkan mendjadi 
bubuk jang halus dan murni. 

Tergantung pada besar dan banjak- 
nja tjutjian, njonja hanja perlu meng- 
gunakan satu sampai 4 sendok makan ' 
bubuk Radion jang ditjampurkan ke- 
dalam air dan segera akan menghasil- 

kan busa jang banjak. 

Busa ini menghilangkan segala ma- 

tjam kotoran. Sesudah satu malam 

direndam, tjutjian akan mendjadi putih 

dan bersinar seperti embun dipagi hari. 

RADION membersihkan seturuhnja. 

Tenaga busa pengganti tenaga urat, 
RADION tidak berbahaja. Djuga bagi 
tjutjian njonja jang berbahan halus. 
Utuh dan putih bersih. 

   
menghemat Pn 
“fjutjian. 8 
    

  
  

“INOw BREATEY OKAY, Tu 

IT GAZE INTO 4 HERE GOES! 
"1 Aa ab 

     
Kana eng) SPIRITS NY Ft RTA, JA 

    
  

    
— Mulai sekarang 

fas “agak dalam, 

Roy kedatangan seorang" tamu, 
waktu sedang mendjaga - pendjara 
GitiiBNE Li bat, 

—. Apakah hubungannja menjan — Baiklah, 
nurut sadja. 

— Ini untuk menghormati dewa2 

diatas langit, jang mana dapat mem- 
buka tabir nasib. 

    
herna- 

sementara 
saja memegang bola katja i:u. 

saja akan me- 

THE INCENEE 
WORKED/ 5 

NICE GOIN', HONEY! Tan Ka lag 
AND UNLOCK THIS sk - 
CELL. Hn 

     
— Bau kemenjan: itu 

mabok). 

ntu- 
djarab djuga. (Roy PARA adi 

— Bagus, kekasihku. Ambillah 
kuntji itu dan bukalah cel ini. Lekas. 

ROY ROGERS No, 2 
  
— 

  

  

  

    

  

 


