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. SendjatagAtom-nja | 
— Andfuran Rajagopalachari — Penghapusan 

Bukan Sebagai Hukuman Tetapi Sebagai 
1 ge Jang Mulia 
CHAKARAVARTI Rajagopalachari, bekas gupernur djendera! 

India ig terachir dan seorang G5" mendiang Mahatma Gandhi, 
hari Minggu berseru supaja A Lah 

menghapus gudang2 sendiata atomnia, 
Serikat atau Sovjet Uni muiai 

tanpa menantikan pihak 
lainnja, dan dengan demikian memberikan teladan kepada seluruh 
dunia. Seruan Rajagopalachari ini berbentuk seputjuk surat kepada 
harian Amerika ,,New York Times” dan ditudjukan kepada sekali- 
an negara jang mempunjai sendiata2 atom. 

Mengenai siapa dulu ig hendak- 
nja menghapus persendjataan atom- 
uja, Rajagopalachari " mengatakan, 
bahwa ,,barang siapa jg pertama ka 
li membuat kesalahan (membuat 
sendjata2 atom), seharusnja -seka- 
rang mulai menghapus persendjata- 
an atomnja: bukan sebagai  huku- 
man, melainkan "sebagai suatu pri- 
vilege jg mulia. 

Diterangkannja bahwa  kata2nja 
ini bukanlah pandangan - pemerin- 

tah India. ks 
Rajagopalachari seterusnja me- 

ngatakan bahwa perundingan2 
untuk menghapus sendjata2 atom 
itu achirnja berkesudahan dengan 
kegagalan djuga. 

Kata Rajagopalachari, kita hen 
daknja membuang djauh2 perun- 
dingan tentang | sendjata 
atom itu, dan pe tinja jalah 
tindakan setjara unilateral supaja 
negara2 besar membuang 
bom atom kelautan Antarktika, 
dan mulai membina dunja baru 
ig bebas Sing ketakutan. (Antara) 

Pam fet2 Andjuran 
Boikot Belanda 

    

DIDAPAT KABAR pada hari 
— Sener kemaren, Pm Komisaris 

# Menag Hen Dj a me- 
njampaik ota kepada Kemen- 
terian Luar ag egeri maksudnja 
memberi tahukan tentang kekua- 
tirannja terhadap pamflet2 jang | | 
pada hari belakangan ini terdapat 
didalam kota Djakarta jakni jang 

. mengandjurkan pemboikotan be- 
berapa hari lamanja terhadap 

| orang2 Belanda berkenaan de- 
ngan sikap Belanda mengenai 
Irian Barat. Mengenai nota ter- 
sebut atas pertanjaan Antara“ 
kalangan kementerian luar negeri 
tidak bersedia memberikan kete- 

Dalam pada itu didapat kabar Ie 
. bih landjut mengenai suara surat se 
lebaran tsb. didapat kesan dari sua 

'tu pihak djustru dilakuka, kampa 
nje ,,bisikan2” seolah2 pamfiet2 ita 

“tidak sadja “ ditundjukan — kepada 
Gtang2 Belanda tetapi djuga -kepa- 
da orang2 asing lain misalnja ke 
golongan Djerman, Inggris dan se- 
bagainja pada hal surat 
itu njata2 ditudjukan kepada golc- 
ngan Belanda semata2 berhubung 
dengan sikap Belanda dalam meng- 
hadapi perdjuangan Indonesia urk. 
mendapatkan kembali Irian Barat. 

5 (Antara). 

h ras 
“iMerdeka'k. 
“Harus Punja Presiden 
Sendiri: Parlemen Sen- 
diri Dan Kabinet Sendiri 

|. PERDANA MENTERI Sudan, 
Ismaii al Azhary, mengatakan pa 
da hari Minggu bahwa Sudan 
harus mendjadi sebuah republik 
jang merdeka, mempunjaj presi- 

. den sendiri, kabinet sendiri - dan | 
— parlemen sendiri. Al Azhary me- 

nendaskan bahwa utjapan”-nja ini 
adalah pandangannja setjara pri- 

Hubungan Sudan dng. “Mesir, 
hendaknja dengan sebuah dewan 
agung jang terdiri dari anggota2 
kab net Mesir dan Sudan. Dewan 
ini hendaknja bertu: b 
sama menjusun 

(ri, periahanan dan 
sungai Nil. ' Keputus dewan 
ini hendaknja- disampaikan kepa 
da parlemen kedua negara untuk 
disetudjui. Seterusnja al Azhary 
menerangkan bahwa 
nja ini akan diadjukannja kepada 
badan2 Partai Persatuan Sudan 
(partainja) jang bertanggung dja- 
wab. (Antara) Aa 

a y.. Djandji Pe- 
Sd sin La n ngarang 

Russia 
Akan Memelihara Realis- 
me Sosialisme Dll. 
Keputusan2 Kongr es para pe- 

| Uni jg berachir 
pada hari Minggu jl., diantaranja 
diumumkan bahwa kongres penga 
rang tadi telah mengadjukan dian- 
dji-djandjinja kepada C.C. Partai 
Komunis Sovjet Uni. : 

Para pengarang Sovjet berdjan- 
dji bahwa Plan mn 
rantas segala penjelewengan, dari 
adjaran ,,realisme Sosia''s”, ber- 
djoang melawan ,,naturalisme, 
kosmopolitansisme, aasionalisme 
bordjuis.” 
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Pesanan jg muat djandji2 ini sete 
rusnja mengatakan bahwa literatur 
Sovjet kurang banjak usaha2nja b- 
gi rakjat, kurang menggambarkan 
bahwa pahiawan2 Sovjet adalah sa 

“habat2 karib rakjat Sovjet dan rak 
luar negeri. Para pengarang So- 

vjet seterusnja berdjandji akan men 

tjurahkan se:uruh bakat, kesenian 
dan kekuatan serta djiwa mereka, 
apabila petjah Perang Dunia III ka 

“ena perbuatan djahat pihak | uar, 
sebagaimana telah terdjadi dalam 
Perang Dunia Il. (Antara). 
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Mendesak 
Komunisme 
Tugas Tentara Vietnum 
Selatan Menurut Law- 

ton Collins 

Amerika Serikat Laksamana Ar- 
thur Radford pada permulaan 
tahun depan akan 
laporan kepada Kongres, menge- 
nai kemungkinan2 untuk mentje- 
|gah supaja Vietnam Selatan dja- 
ngan sampai dikuasai oleh Rep. 
Demokrasi Vietnam (Vietminh). 
Para pembesar A.S. mengatakan 
bahwa Radford akan memberitahu 
kan kepada panitya keuangan dan 
panitya angkatan  bersendjata 
Kongres A.S., berapa menurut 
Djenderal Lawton Collins (utusan 
istimewa Eisenhower di Vietnam 
Selatan) djumlah uang jang kira2 
dibutuhkan untuk ,,membersih- 

lakukan pemilihan dalam perte- 
ngahan 1956 di Vietnam.   

|'gian2 

selebaran | 

  

tugas bersama-' 
politik Tuar nege-| 

pendapat2- | 

  

Tugas tentara Vietnam 
Sit.: ,,mendesak 
nisme.” 

Menurut pembesar? A.S., Collins 
menjarankan supaja tentara Viet- 
nam "Selatan terutama diberi tugas 
ntuk ,,mendesak Komunisme”. 
Baru sekarang tentara dan psme- 

rintah Vietnam Selatan mulai be- 

kerdja-sama dengan - eratnja, sesu- 
dah kepala staf tentara Nguyen Van 
Hinh dipetjat. 
Menurut dugaan para 

A.S.,. PM 
mendjamin 

pembesar 
Ngo Dinh Diem telah 
bahwa djenderal Ls 

di inspektur-djenderal tentara Viet- 

tuk “mereorganisassi “tentara. — t 
Mereka mengemukakan bahwa ba 

wilajah. Vietnam jg sangat 

luas bertahun-tahun lamanja dikua- 
sai oleh TRV (tentara rakjat Viet- 
nam) dengan effektif, waktu pasu- 
kan2 Perantjis berperang di Viet- 
nam utara, dan bahwa pihak TRV 

smelakukan' “ intimidasi terhadap 
penduduk”. 

guhnja menguasai setjara “effektif 
34 dari seluruh Vietnam. (Antara). 

ak - B 

kan dikota Rangoon. 

— Keterangan 

Menurut Yu Yang Tsu,: bangsa 
Tionghoa jg tinggal diseberang lau- 
tan mengikuti nasehat jg telah di 
berikan PM Chou En Lai dalam 
bulan September jl. waktu Kongres 

IRakjat Nasional bersidang, jaitu su 
| paja menghormati hukum dan adat 
kebiasaan  negeri2 tempat tinggal 
mereka, dan djangan ikut serta da- 
'lam gerakan2 politik dinegeri2 ini. 

Yu mengatakan bahwa ia merasa 
gembira melihat hubungap antara 
RRT dan Indonesia makin . lama 

| bertambah baik, demikian pula bah 
wa persahabatan antara kedua bang 

sa semakin erat. 5 
Yu mengatakan bahwa Hoakiau   di Asia Tenggara membentji perdjan 

djian Chiang Kai Shek-Amerika Se 

rikat, karena itu bukan sadja meng 

antjam keamanan — Tanah Leluhur, 
tapi djuga negara2 Asia lainnja. Se 

terusnja ia mengatakan bahwa bang 

sa Tionghoa diseberang lautan de- 
gan kukuhnja menjokong perdjoa- 

ngan rakjat Tanah Leluhur untuk 
membebaskap Taiwan. (Antara). 

KETUA gabungan kepala staf 

memberikan 

kan anasir2 Komunis” sebelum di: 

KOMu- 

Van Ty, jg achir2 ini diangkat dja | 

ham Slit., akan diberi kokuasaan un : 

  

       

      

Harga Kengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg., 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termgsuk meterai). 1 

Ady. Rp. 0.80 
Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

ende Ma 

ap 

per m.m. kolom 

    

  
  

  

Seorang anggauta parlemen Korea Selatan dan seorang penjokong 
dari Synghman Rhee, waktu berpedato demikian meluap-luap semangat: 
nja, hingga untuk menenangkan lagi, ia harus diangkat keluar oleh: 1 
sama anggauta partainja. Pada gambar : anggauta jang p 

tadi, waktu akan ditenangkan oleh. kawan2 

    

   
   

   
   

  

      

  

      

       

     

      

    

  

   

  

Karangan ini a.l. mengatakan   
,Tagutil« 
Suku Di Ambon Jang 

Belam Mengenal 
Kemerdekaan 

MENURUT KETERANGAN 
pihak pemerintah daerah Malu- 
ku Utara, dewasa ini dipegunu- 
ngan Haimahera, ,masih terdapat 
orang2 suku bangsa Indonesia 
jang belum mengenal zaman ke- 
"merdekaan”. 

# 
:$ 

  
Menurut perkiraan, RDV sesung- | bangsa Modola, Line dan 

Orang2 ini terdiri dari suku 
Biri2 

jarg dikenal dengan nama ,:Tu- 
gutil".    

Pemandangan dalam Konggres Buddha jang dewasa ini sedang - dilaku- 
Diantara sekian - banjak 

negeri seluruh dunia itu, hadlir pula utusan2 dari Indonesia. 

utusan2 dari pelbagai 
. 

Bangsa Tionghoa Di Indone: 
sia Mentaati Nasehat Chou 
Menghormat Adat Kebiasaan Serta Hukum Dan 
|Tidak Ikut Serta Dalam Gerakan-gerakan Politik 

Yu Yang Isu 
DALAM SIDANG Panitya Nasional dari Konperensi Konsul- 

tatif Politik Rakjat Tiongkok pada hari Dium'at jl., seorang bang- 
sa Tionghoa jang tinggal di Indonesia bernama Yu Yang : Tsu 
mengatakan bahwa semendiak terbentuk pemerintah rakiat Tiong- 

kok terlzksanalah sudah tjita” segala Hoakiauw, jaitu adanja Tanah 
Leluhur jang makmur dan kuat, jang bisa melindungi hak-hak dan 

kepentingan” bangsa Tionghoa diseberang lautan. 

Rombongan Seni 
Ke Dacca Be- 

rangkat 

SENEN PAGI kemarin de- 
ngan pesawat terbang GIA di- 
chater berangkat rombongan mis- 
si Indonesia ke Pakistan jang ter- 
diri dari 42 orang. Rombongan 
itu berada dibawah pimpinan 
Gaos Hardjasoemantri. Mereka 
berangkat ke Pakistan untuk me- 
menuhi undangan dari suatu or- 
garisasi kebudajaan di Pakistan 
jang akan mengadakan interna- 
sional dances festival di Dacca. 
Rombongan kesenian Indonesia 
tersebut akan mengadakan per- 
gelaran tarian2 selama 10 hari 
dan diharapkan kira2 tanggal 3 
Djanuari 1955 sudah kembali ke 

. Indonesia,    

Dua Sikap Di Duni 
ngenai 'Mas al ah 

mi Negara” Terbelakang 
Sebuah Tulisan Dalam Madjallah Rus 

NOMOR TERACHIR MADJALAH Russia ,, 
memuat sebuah karangan dari V. Solodovnikov, Sekretaris ilmiah 
Lembaga ekonomi Akademi Ilmu Pengetahuan Sovjet Uni, 
ngenzi kerdia-sama antara Soviet-Uni dengan negara2 terbelakang. 

  

    

       

u 3 a Me- 

Ekono.       
& 4 

New Times” 

bahwa dalam PBB dan didunia 
numnja terdapat dua sikap mengenai masalah perekonomian ne- 

ara2 terbelakang. Amerika Serikat, Inggris dan Perantjis dan 
negara2 imperialis lainnja berusaha untuk mentjegah perkembangan 
industri, dan terutama industri berat, dinegara2 terbelakang ini. 

Karena hal ini akan mengakibat 
|kan perbaikan kedaulatan nasional 
dan kebebasap perekonomian mere- 
ka, demikian Solodorenikov, Ini 
hendak mereka hindarkan dan 
reka berusaha untuk mejakinka: 
kepada negara2 terbelakang bahwa 
adalah untuk kepentingan - mereka 
sendiri untuk mengembangkan per 
tambangan “dan pertanian "mereka 
dan melengkapi -negara2 jg -madju 
industrinja dengan bahan2 mentah 

dan bahan2 makanan sebagai “ganti 
dari pada barang2. buatan pabrik. 

Sikap baru - mengenai 
masalah ekonomi nega- 
ra2 terbelakang. 

Solodovnikov menjambung bah 
wa hasrat negara2 terbelakang 
untuk mendjadi lebih bebas: darj 
modal2 monopoli asing dan untuk 
mengembangkan industri nasional 
mereka dapat dimengerti “sekali. 
Hasrat mereka ini telah mendjadi 
djauh lebih kuat dalam tahun? 
achir2 ini, pada waktu suatu si- 
kap baru jang berbeda ' terhadap 
masalah2 ekonomi jang vital dari 
negara2 terbelakang telah mulai 
meluas. 

pendirjiannja dimiliki pula oleh 
negara2 Demokrasi Rakjat 
bahwa negara2 terbelakang ini 
dapat menempuh djalan 

kan sifat jang berat sebelah dan 
tak seimbang dewasa ini. Tuli 
Solodovnikov, Sovjet Uni 

ini mengenai masalah kerdja-sama 
antara negara2 jang 
telah madju dengan negara? ter- 
belakang. ni ana 

Kerdja sama ekonomi So- 

lakang. 
| Dewasa ini Sovjet Uni - mempu- 
njai hubungan? dagang dengan 50 

luar negerinia dalam. tahun 1953 
adalah 11960 lebih tinggi. dari pada 

dalam tahun 1952 dan lebih dari 
dua kali lipat dibandingkan dengan 
keadaan th. 1948. Djika negara? 
terbelakang ' menghendakinja,  S»- 
vjet mengadakan. persetudjuan2 da- 

gang dan pemberian kredit dengan 
mereka, dengan diperhitungkan se- 
baik2nja agar dapat memadjukan 
kepentingan? mereka. Bertalian de- 
ngan ini Solodovnikov lalu membe 
rikan beberapa tjontoh jg menggam 
barkan sifat kerdja-sama ekonomi 
Sovjet dengan negara? terbelakang. 

Menurut sebuah  persetudjuan 
Jagang untuk 5 tahun jg ditanda 
tangani dengan India dalam tahun 
1953, Sovjet Uni melengkapi In- 
dia dengan bahan? tjelup, kertas, 
alat2 optik, bagian2 dari mesin2, 
kogellagers, mesin2 dan perleng- 
kapan untuk pertanian dan. untuk 
lain2 lagi. Sovjet djuga menjedia 
kan bantuan2 tehnis jang perlu 
untuk pemasangan mesin2 itu. Se 
bagai gantinja India kepada Sov- 
jet Uni memberikan barang2 
goni, kop', tembakau, mritia, ku- 
lit dan barang2 dagangan lainnja. 

| 
p 

Pembajaran firma2 India untuk 
pembelian2nja dari Sovjet Uni di 
lakukan dalam Rupee India, jg 
membebaskan padanja untuk men- 
tjari alat2 pembajaran luar negeri 
ig diperlukan. Ini akan mendorong 
kebebasan perekonomian India dan 
mengurangi keadaan — tergantungnja 

pada pengaruh modal 
asing, 

India besar 
i mengembangkan “industri 

  keinginannja untuk 

Inggris dan Amerika, hasrat itu “di 
permudah dengan pemberian per- 
lengkapan2 dap bantuan2 tehnis da 
ri Sovjet Uni. Demikian Solodovni- 
kov, (Antara). 

  

    

  

: edudukan Indonesia Sangat Strategis Baik Dalam 
Lapangan Ekonomi- Politik Maupun Militer — Aus- 
'ralia Menganggap Indonesia Sebagai ,,Pajung-nja” 
| — Sedang Amerika Dkk. Menganggap Indonesia 

Sebagai Garis Pertabanannja Kedua 
Beberapa Keterangan Abu Hanifah 

(Oleh: Wartawan Sendiri). 

INDONESIA SEBAGAI KEPULAUAN jang berada di Asia 
Tenggara, antara benua Agia dan Australia serta mendiadi kuntj' 
antara dua samodera jakni samodera India dan Pasifik, adalah 
mempunjai kedudukan ig penting. Demikian kata dr. Abu Hanifah 

..di Surabaja, kepada wartawan kita. Sebagaimana diketahui, dr. Abu 
Hanifah baru sadja tiba kembali! dari Manhattan, New York, se- 
laku wakil ketua delegasi Indonesia dalam sidang madjelis umum 

| Perserikatan Bangsa2. Dikatakan selandjutnja bahwa Indonesia 
— lebih penting lagi kedudukannia karena didalam krisis dunia jang 
memungkinkan perang dunia ke-III, Indonesia dianggap satu posisi 
jang sangat strategis — baik dilapangan politis, ekonomis ataupun 

. militer. NW 

     

  

suara2 negara asing untuk mema 
sukkan Indonesia kedalam P.B.B. 
Dari 59 negara pada waktu itu ha 
nja ada 1 negara sadja jang blan 
ko, jakni Pena Koumintang. 
Inipun disebabkan kita tidak me 
ngakui mereka, Pn kita memi- 
lih mengakui RRT. 3 

Makin .lama, sikap nega- 

Tidak sia2 kalau Australia me- 
njatakan bahwa Indonesia itu ada- 
lah pajungnja Australia, jang dikata- 
kannja bahwa pada masa sekarang 
ini .pajung” itu dianggapnja ma- 
sih botjah  (kanak2). 
Amerika dkk menganggap Indone 

sia sebagai garis pertahanan kedua | 
bilamana India, Burma, Siam dan 
Indo China telah dibahajakan oleh 
apa jg mereka anggap .,musuh me- 
reka” jakni negara2 komunis. 
'Sebenarnja kepulauan Indonesia 

tidak berbatasan langsung dengan 
negara2 tsb. — kata dr. Abu Hani- 
fah selandjutnja — ataupun dengan 
negara2 Asia, tetapi berbatas laut, 
jg tjukup lebar terketjuali pantai Su 
matera jg tak berapa djauhnja dari 
Malaya. 

Dapat didjadikan beteng. 

Dengan kedudukan jg demikian, 
negara Indonesia sebenarnja dapat 
didjadikan benteng buat penjerbuan 

siapapun djuga dari djurusan utara, 
asal sadja Indonesia mempunjai tju 
KUP ' pertahanan dilautan “dan di 
udara. Sajang sekali dalam hal 'ini 
belum dapat  dileksanakan. Sebalik 
nja malahan kans lebih besar nega 
ra2 besar seperti  Amerika-Inggris 
dkk., jg tjukup mempunjai armada 
laut dan udara menguasai perbata- 
san2 Indonesia itu. Kesemuanja itu. 
Kesemuanja itu — kata Abu Hani- 
fah selandjutnja — mempengaruhi 
kedudukan negara Indonesia. 

Faktor2 tsb. ini menentukan dju- 
ga sikap2 negara2 tetangga kita ser 
ta kawan2nja terhadap negara In- 
donesia. Pe ) N 

paling 
Popeata aa 

Selandjutnja dr. Abu Hanifah 
mendjelaskan, bahwa didalam ta 
hun 1950 Indonesia adalah nega 
ra jang paling populer. Soal itu 
dibuktikan dengan  pemberian2 

Indonesia dulu 

  

Tewas Dim Pertjo- 
baan Memetjahkan 

Rekord Dunia 

PENGEMUDI pesawat pelun-   Sovjet Uni beranggapan “5 dan | 

1 1 : kearah: 
kemadjuan ekonomi, hanja jika" 
perekonomian mereka meninggal-| 

      

  

tidak: 
sadja mengandjurkan, akan tetapi 
ijuga mempraktekkan “sikapsbaru" 

industrjnia | 

vjet dengan negara2 terbe- | 

negara lebih. Volume. perdagangan 

monopoli | 

beratnja,. 
dan sedang keinginan untuk indus-/ 
trialisasi ini dirintengi oleh modal 

tjur bangsa Perantjs jg berusia 
20 tahun, Bertrand Dauvin, telah 
tewas ketika ia sedang mentjoba 

. memetjahkan rekor dunia untuk 
terbang luntjur. Pesawat peluntjur 
“ma, jakni pesawat ,,Krannich 1/1” 
telah djatuh Minggu pagi dipe- 
gunungan Alpilles disebelah timur 
Jaut Marseilles. Ta mulai dengan 
pertjobaannja itu pada hari 
(Djum'at pagi dan mungkin telah 
berada di-udara selama 44 djam 
sebelum pesawatnja djatuh. 

Rekor dunia jang sekarang ada 
lah 56 djam 15 menit dan ter- 
tjatat atas nama Charles Atger, 

Idjuga seorang Perantjs. (Antara) 

. Kisah Matinja 
..Se-ekor Singa 
Karena Makan Manusia 
Terus Dibakar Sampai 

Mati 

Afrika telah membakar seekor 
sivga jang telah makan daging 
manusia ketika singa itu sedang 
memakan daging korbannja, jaitu 
seorang guru dalam sebuah rumah 
didistrik Mpika di Rhodesia Utara. 

|. Singa itu pada suatu malam 
berhasil memasuki kamar tidur 
dari rumah seorang guru wanita 
dengan melalui lobang didinding 
dan atap. Singa itu lalu menje- 
rang dan membunuh seorang ga- 
dis bangsa Afrika. Dua orang ga- 
dis lainnja, jang terbangun oleh 
teriakan sang korban, melakukan 
penjelidikan dan segera pula di- 
terkam oleh singa itu. 

Mendengar pekikan dari korban? 
itu dan ruangan singa, guru kepala 
sekolah itu datang kesana dari ru- 
mahnja jg tak berdjauhan letaknja 
dengan membawa senapang. Dia 
membuka pintu rumah jg dimasuki 
singa itu dan terus melepaskan tem 
bakan tapi tidak mengenai sasaran 
nja. Singa itu berbalik menjerangnja 
dan dapat melukai tangannja. 

Isteri guru kepala itu, jg memba- 
wa lampu senter dan skop, mentjo- 
ba membela suaminja. Kepala si- 
nga itu dipukulnja dengan sekuat 
tenaga dengan skop itu. Sementara 
itu, dua orang gadis jg diserang 
tadi lalu merangkak keluar dari ru 
mah itu, sedang singa buas itu kem 
bali kekamar tidur untuk menjuda- 
hi korbannja. 

.. Dengan bantuan 
ykepala itu menguntji 
“tidur itu dan terus 

| mah: tsb. dengan 

  
isterinja, guru 

pintu kamar 
membakar ru- 
singanja serta 

korbannja sampai mati, 8 

KELUARGA GURU seorang | 

ra-negara asing terhadap Indone- 
sia itu berobah. Soal mana ber- 
hubung dengan makin nampak- 
nja perang dingin antara blok 

| Sovjet dengan biok Eropah, dima 
na Indonesia dengan politik be- 
basnja makin lama makin terdje 
pit. Mula2 politik luar negeri In- 
donesia seakan2 netral, kemudian 
mendjadi politik bebas dan selan 
djutnja mendjadi politik bebas ig 
aktief. 

Interpretasi “daripada politik be- 
bas jg aktief itu berbeda2, dipenga 
ruhi oleh. kabinet2 jg berganti2. Pa 
da waktu ini politik bebas je ak- 
tief itu ditambah pula dengan ,.poli 

tik tetangga baik” (sood-ncighour- 
policy), djustru karena ini kita 
ngadakan perdjandjian2 “ persahab: 
tar dengan para tetangga, seperti 
dengan Pakistan, India, Burma, 
Siam dan Philipina. 

pre- 

Pemerintah atau kabinet sekarang 
atas usaha Sailan, telah masuk dz- 
lam satu groep-negara2 jg disebut 
»Negara2 Colombo”, dimana Indo- 
nesia, India, Pakistan, Sailan dan 

Burma mendjadi anggauta. Dikata- 
kan selandjutnja, sungguhpun ma- 

sing2 negara ini: mempunjai kepen- 
tingan jg berbeda2, umumpaja sam- 
-pai sekarang memiliki samenspel jg 
baik, sekalipun hanja terbatas pada 
soal2: kolonial “dan ekonomi - buat 
negara jg muda2. 

Achirnja dikatakan, bahwa perhu 
bungan Indonesia dengan negara? 

Barat sebenarnja. bertambah kurang 
baik, karena keadaan di Indonesia 
politis-ekonomis dll. tidaklah  me- 

muaskan pemimpin negara2 Barat. 

Gerak-gerik Kita diperha- 
tikan. 

Kata dr. Abu Hanifah selan- 
djutnja, dari sudut politik inter- 
nasional, para penindjau jang ah- 
li selalu meneliti dan menjelidiki 
apa jang terlihat.. dan apa jang 
(dak teriihat didalam sesuatu ne- 
gara. Tidak sadja pemerintahan 
yang berkuasa jang diperhatikan, 
tetapi djuga faktor2 potensiil jg 
ada, seperti oppos'si jang kuat. 
Dinegara kita misalnja, bukan 

hatikan kabinet, melainkan lebih2 
lagi terhadap tingkah laku dari 
partai politik Islam seperti Ma- 
sjumi. Djadinja, apa jang diputus 

Surabaja itu 
mereka 

akan diperhatikan 
dan untuk menentukan 

dengan Masjumi. 

Gerak 3 Gerik Indonesia Selalu 
!| Diperhatikan Dunia 

sadja perwakilan2 asing memper brik k .m 
kan satu djuta top badja. Preduksi) 
diharapkan akan berlipat ganda da | 

'Soal2 Sosial-Politik Dan, 
kan oleh muktamar Masjumi di hun. Dengan 

  

@ 

  

  

Kedjuaraan PSSI seluruh Indonesia 
tal di Djakarta 
PERSIDJA jang berachir dengan 
PERSIDJA. Tampak pada gambar 
menangkis suatu serangan jang da 

  

ikut direbut pula oleh kesebelasag2 PERSIBAJA - dan 

Pertan dingan Kam- 
pioenscbap P.S.S.L. 

jang berlangsung pada hari2 Na- | « 

angka kemenangan 3—1 untuk 
keeper van der Vin dari- Djakarta 
tang dari fihak PERSIBAJA. 

(Gambar: ,,Antara”). 
  

  

Terbang Ke Arah Gunu 

(Oleh: Wa 

masuk daerah Tjiamis tampak ada 
A Beberapa saat kemudian kapal. tersebut tampak melepaskan 4 buah 
pesawat terbang. Dan pesawat terbang ini tampak terus menudju 
kedjurusan Utara dan Barat jaitu 

Kemadjuas Pesat 
Industri KRT 

Bikin Kendaraan2 Jang 
Lebih Tinggi Mutunja 
Dari Bikiman Russia 

DALAM MASA DUA TA- 
HUN belakangan ini RRT telah 
dapat membuat pesawat terbang 
berikut segala bagian2nja, demi- 
kian menurut keterangan Dr: Sa- 
hib Singh Sokhey, anggauta Par- 
lemen India dan Pemenang  Ha- 
diah Stalin, jarg baru sadja kem- 
bali dari kundjungannja ke Re- 
publik Rakjat Tiongkok: Dalam 
dua tahun belakangan RRT telah 
mendirikan sebuah pabrik mobil 
dengan bantuan Sovjet di Tiong- 
kok Utara. Sampai sekarang pa- 
brik itu telah dapat mershasil- 
kan 30,000 buah kendaraan dari 
segala matjam, termasuk  truk2 
besar. 

Sebuah Kapal Tak Dike- 
nal Berlabuh Dipantai 

Selatan Priangan 
4 Pesawat Terbang Dilepaskan Jang Kemudian 

Arti Kedjadian2 Jang Mysterjus Ini ? 

SENEN PAGI KEMARIN tgl. 27 Desember antara djam 
10.20 pagi dipantai Selatan Pengandaran 

  
ng Galunggung — Apakah 

rtawan Sendiri). 

(Bandjar Patoman) ter- 
sebuah kapal jang berlabuh. 

kedjurusan Gunung Galunggung. 

Kebangsaan dari kapal tadi 
belum diketahui, begitu pula ke- 
bangsaan dari pesawat udara jang 
dilepaskan dari kapal tsb. diatas, 
Sampai berita ini dikirimkan dng 
Interlokal, fihak jang berwadjib 
sedang melakukan pengusutan. 
Demikian berita interlokal jang 
kita terima dari Pembantu kita di 
Tjilatjap pada Senen malam. 

Ledbin @auh «dapat — dikabarkan, 
bahwa Gunung Galunggung adalah 
terkenal sebagai" satu. markas. dari 
cerombolan D.I. dan TH di Djawa 
Barat bagian Timur. Diseputar gu 
nung tadi terkumpul beberapa mar 

kas2 dan daerah2 operasi gerombo 
“lan, Jang. dikalangan jang berwadiib 
terkena) Cengan -.,Mzdan Medina”: 
Medan Sjuhada!“ dil. 

Sebagai sering dikabarkan, “ met. 
mang dipantai selatan Priangan ba 
gian timur sering tampak kapal? 
asing,” baik berbentuk ' kapal biasa 
maupun kapal selam jg tidak “dike 
nal kebangsaannja. ' Eh 

Djuga sering disinjaleer adanja pe 
sawat2 terbang, biasan'a bertjat hi 
tam, jg terbang setjara 'mysterieus 
didaerah2 tadi diwaktu: malam. Apa 
kah  kedjadian jang: terdjadi pada 
hari Senen tadi, merupakan. rente-   Semua bagian - kendaraan itu di 

buat dipabrik itu sendiri, jg menu- 
rut- pendapatnja bermutu lebih ting: 
gi dari buatan pabrik2 Soviet jg te. 

ish pula dikundjunginja beberare 
wektn bersilang. Produksi badia dju 
ga menundjukkan tanda kenaikan,   katr Dr. Sokhey, dan salah satu pa 

jg dikundjunginja mens 

lam dua tahun jg akan “datang, “ia 

itu pada achir Rentjana Lima Ta 
Rentjana 

hun itu RRT mengharapkan akan 
| Gapat mendirikan 600 buah proick 

sikap mereka kelak, bilamana da industri. 
tang waktunja untuk berhadapan | 

150 diantaranja 
bantuan alat dan ahli 
vjet. (Reuter). 

dengan 

teknik So- 

  

£ 

SALAH SATU  DIANTARA 2 
perusahaan penghasil badja di Dje- 
pang, ialah ,,Yawata Fuji Nippon 
Kokkan” bersedia untuk berunding 
dengan Filipina, untuk memborong 
segala bidjih besi jg dihasilkan oleh 
Filipina. Demikianlah 
Takahashi, wakil ,,Kinoshita & Co” 
untuk Manila, perusahaan ini ada- 
lah saleh satu tjabang dari perusa- 
haan badja besar tadi.  Takahashi 
menerangkan bahwa  perusahaannja 

kini mendatangkan bidjih besi seba 
njak 1.200.000 ton dari Filipina. 

Sementara itu diwartakan UP da 
ri Tokyo, bahwa :3 pengusaha besi 
Djepang jg besar2 telah  menjetu- 
djui sebuah rentjana jg ditindjau 

. kembali oleh ,,Philippine Iron Mi- 
ning Company” untuk  mengusaha- 
kan perkembangan tambang? bi- 

| djih besi Larap dipulau Luzon, Fi- 

  Djepang Sedia Borong 
Besi Jang Dihasilkan Tamban 

si ' 
kata Torao 

  

Sebaguimona dikabarkan, pada tanggal 18 sampai 20 Desember jbl. di 
Solo teiah diadakan Konperensi Textiel Seluruh Indonesia. 

Komperensi ini, pada tanggal 17 dan 18 Desember telah diadakan pula 
Konp. Pusat Kooperasi Tenun Seluruh Indonesia, Tampak pemandangan 

dalam konperensi tadi. 

Sebelum 

lipina. Menurut rentjana dalam ben 
tuk baru jg telah ditindjau kembali 
oleh presiden2 ,,Yawata Fuji” dan 
»Japan Steei Tube Coy” pada hari 
Sabtu jl, Djepang tiap2 tahun akan 
mendatangkan bidjih besi Filipina 

sebanjak 1.200.000 ton dengan 
harga murah”, sesudah program 
perkembangan tambang2 tsb, diatas 
tadi selesai dalam tahun 1956. 

Kantorberita  Djepang ,,Kyodo” 
mengabarkan bahwa kontrak anta- 
ra Djepang dan Philippines Iron 
Mining Company” jg akan di tanda 
tangani pada permulaan tahun 1955 
itu akan berlaku selama $ tahun, . 
Menurut isi kontrak dalam ben- 

tuk baru, jg akan ditanda-tangani ta 
hun depan ini, 1. Pihak Djepang 
akan memberikan pindjaman2., se- 

djumlah 800.000 dollar dalam pro- 
jek perkembangan tambang? di La- 

“ 

.tan kelandjutan dari sering munt'ul 
|nja kapal2 jang mysterieus dipantai 

Lima Fa: 

Semua - Bidjih 

,Iman2 jg akan diberikan oleh peru- 

selatan Priangan ataukah merupakan 

suatu kedjadian tersendiri, hingga 
waktu ini belum didapat' keterangan 
jang djelas. Bana Yi 

Kesukaran2 Di 5 
Amerika Tengab 

Ekonomi Selalu 
Bikin Bising . 

HARIAN ,,NEW York Times” i 
pada hari Minggu menerangkan,” - 
bahwa praktis diseluruh Amerika 3 
Tengah dewasa ini timbuj ke- 
bincungan berhubung dengan 
mas'alah2 politik dan “ekonomi. 
Koresponden harian ,,New Times” 
menulis sesudah mengadakan per- 
“dijalanan di Amerika Tengah, bah- 
wa disana masih terdengar desas 
desus, bahwa dalam beberapa ne- 
gara republik, terutama Costa 
Rica dar Guatemala dan sedikit 
banjak djuga di Hinduras, men- 
djelang permulaan tahun - akan" 
terdjadi pergesaran2 politik- 
Keresponden itu selandjutnja me 

nulis: ,,Kesadarap bersedjarah di se 
luruh republik2 Amerika - Tengah, 
ig faktor2nja mempengaruhi sesua- 
tu bangsa, djuga dipengaruhi oleh 
negara2 lain di daerah tsb., dari se 
hari kesehari tampaknja makin ber 
tambah. Persengketaan antara Ni- 
garagua dan Costa Rica' tampaknja 
merupakan unsur jg paling eksplo- 
sif di Amerika Tengah. Selandjut- 
nja presiden Catillo Armas  senan- 
tiasa dipusingkan oleh - menaiknja 
harga2 barang, pengangguran jig 
memuntjak dar “ketegangan “dikala- 
ngan tentara serta kegagalan dalam 
programma ekonomi dan sosial. 

    

Pil: @ g. Pilipina 
rap, sedangkan pihak Filipina seba 
njak $ 500.000. Menurut rentjana 
semula, seluruh djumlah (1,3 djuta 
dollar) akan dibiajai leh. ketiga 
kongsi Djepang: 2. Harga bidjih be 
si ditetapkan sebesar kira2 7,50 dol 
lar per ton dalam tahun pertama, 
ig kemudian dikurangi dalam tahun 
kedua dan  berikutnja: 3. Pindja- 

Sahaan2 Djepang itu akan melalui 
Bank Export Import. Djepang, se- 
dangkan ,,Bank of America akan 
diminta supaja memberikan pifidja- 
man2 guna pembeliah nresin2 dari 
Amerika Serikat, 4. Bunga pindja- 
man2 akan dibajar oleh pihak Phi- 
lippine Mining "Company. Menurut 
rentjana jg dulu, bunganja akan di 
pikul oleh perusahaan2 Djepang. 

(Antara).  



      

  

     

   

  

     

    
     

  

    
pil Aka 

NPSN, 

   adjat dengan itu: 
  

10 tahen 
PT 3 

   

   
Baen Ek 2 ut 

  

c. Sura 
“belum berumur kurang dari 20 tahun- 

. d. Mereka jar 

dari Kepala Djawatan. 

  

   

  

an Bagian 
demi Pe- . 

n dinas dengan Pemerintah 
sesudahnja selesai pen- 

3 tahun di Tjurug Tange- 

Is tunduk pada tata-tertib 
an selama masa pendidikan 

n asrama jang diusahakan oleh 

a. Lamaran tertulis kepada: : 
Kepala Akademi Penerbangan Indonesia 
Djl- Gempol No- 1 Kemajoran, Djakarta. 

b. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong 
Deng dan Polisi. 4 

t persetudjuan dari orang tua untuk mereka jang 

& 

sedang bekerdja pada salah satu kantor 
Pememion dirayakan mempunjai surat persetudjuan 

0 IV. PENERIMAAN: 3 
| a. Pelamar? jang memenuhi sjarat2 jang telah ditetapkan 

PS diatas akan dipanggil dengan membawa surat idjazah 
Ke: asli dan daftar angka2. 

: b. Pelamar2 “tersebut dalam IV a diwadjibkan turut 
BA udjian lisan dan tertulis jang diadakan oleh dinas . 

Be guna diseleksi. Pa Te 1 33 
K1 Mereka jang lulus dalam udjian seleksi diharuskan 

2 menempuh udjian psycho-technik dan pemeriksaan 
vlieg-medisch- : 

dan makan ke/di tempat udjian menurut 
Pemerintah. 5 

Pendaftaran dimulai dari tanggal 
berachir pada tanggal 20 Djanuari 1955. 

    
    

     

    

    

   
   

      

  

Kementerian Perhubungan 

A-n. Kepala Penerbangan Sipil, 
Kepala 

Akademi Penerbangan Indonesia, 
t.t.d. 

(M.A. MASKOERID) 

x £ 5 " , 
: c. Pelamar? jang lulus dalam udjian tersebut pada IV b 
E mendapat uang kerugian bagi ongkos djalan-menginap. 

peraturan 

2 # 
pengumuman ini dan 

. 

Tempat dan waktu udjian akan diberitahukan lebih Jandjut. 

Djakarta, 17 Desember 1954. 
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»Obat Ban Leng” 

BAN 

  

  

  

      Semua dapat dimmum untuk me- 
. njembuhkan Batuk Baru atau 

. Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
|. try, Sakit Perut dil. Bagi Bisu!" 
|. Gatal”, Kena Api, Digigi Nja- 

.muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
(bisa dapat lekas hilang dengan 

t menjembuhkan AMBEIEN DALAM 

    
      

   
      

      
   

    

“Apabila 

dan diminum. Semua penjakit 

  

         

    

    

BAN LENG”   

  

& 

  

t “1-bo 

d: 
K 

'- 
p 

  

Pa 

| Obat TJEH SHE TONG 
Djl. 

    
Bawean No. 22 — Telp. . No. 227 — Surabaja 

Obat Ban 
eng” dan ,,Balsem Ban Leng” 

Minjak Obat 
LENG 

? 

pat m atau LUAR 
dir an dan digosok dengan BAN LENG a'au BAN 

ila merasa lelah 
lah BAN LENG, 
LENG digosokkan (dipidjey) da 
lekas sembuh. karena: AN LENG telah dapat banjak sekali surat 

(atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 

itu 

pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA  RADJA2, 
REGENT2, PUTRA PEN pegawai tinggi dll, jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDII, silahkan ki- 
rim| adi 4 g terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada apat membatja djuga surat2 pudjian ter- 

tol obat BAN LENG dan BAN LENG 
au : 

it BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
N LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 

alau " te kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
Ban Leng Tieng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
ami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 

     

  

  

“Mer 

  

   
   

deka 

  

     

“Iimaterial gudang lainnja, 

panitia tsb. jang terutama jalah un 

PABERIK KAPUK T      Ka Ta KAR: 8 ORANG RU 
NJA MATI. “3 

8 Orang buruh mati terbakar 
ketika tanggal 23 Desember siang 
paberik kapuk di Mlonggo (Die- 

“Ibara) terbakar. Paberik ” tersebut “pong tanja, bagaimana sih bunjinja di milik seorang Tionghoa dan apa 
sebabnja terbakar belum diketa- 
hui, Kerugian ditaksir “Rp. 
250.000,— berupa beberava pu- 

uh bal kapuk dan bidjinja jang 
export-ready dan 

barnja tertutup 
Rp. 40.000,—, 

:  NEGORO, AT 
“Dalam memperingati Hari Ibu ba 

ru2 ini digedung bioskoop Indra ' 
marang telah dikabarkan tentang ada 
nja peristiwa, dimana Ibu Joedonego 

   

pan disamping Gubernur Djateng di- 
Suruh pindah kelain tempat. Dalam 
hubungan ini, menurut keterangan 

(dari Ibu Joedonegoro dikatakan, bah" sidang 

ya beliau atas petundjuknja seorang 
(anggauta panitia telah menduduki 
kuri itu, hingga apabila ada kesalah 

Yan, kesalahan ini bukan terletak ke 
| sada Bu Joedo, melainkan kepada 
Ehak panitia sendiri. Demikian ke 
erangan itu. ip ap 5 KERETA DINGIN ANTARA 

TJIREBON — SURABAJA 
—JOGJA — DIJEMBER. 

Seperti umum telah mengeta- 
hui, maka sedjak bulan Oktober 
1954 kereta-api2 kilat Naba 
—. Gambir pulang pergi dan be- 
berapa kereta-api tjepat di Dja- 

: ye jawa Tengah di         
   

   

  

ereta-air-con- 

  

   
Ti — Tjirebon 

diperlengk: desk Vian 

Parma sa Bie, 1 Na 

        

200 Km berturut? Rp. 5,— Rp.: Uii—— "try Ran SANG - 
X. H. MUNAWAR CHALIL 
DIANGKAT SRG. ANGG. 
PANITYA MADJELIS 
PERTIMBANGAN KE 

SEHATAN R.I. 
Diberitakan, bahwa oleh Panitia 

Madjelis  Persimbangan Kesehatan 
fan Siara” dari Kementerian Keseha 

.jten telah dikeluarkan putusan menun 
djuk Kjai Hadji Munawar Cholil da- 

un! ri Kampung Kulitan Semarang 
tuk memperkuat dan memperlengka 
pi tenaga? ahli iang diperlukan oleh 
panitia. Selain K.H. Munawar Cha 
ti, panitia tsb. diuga telah memutus 
kan dan menundjuk untuk memper- 
kuat vanitia itu Fuad Mohd. Hasbij 
Ashshidigij Dosen pada Perguruan 
Tinggi Isiam Negeri di Diokdja dan 
seorang lagi dari Universitet - Mus 
lim Indonesia Makassar jang belum 
Fdiketahni namanja. i 

Dapat direrangkan, bahwa - tugas 

tuk mempersoalkan hukum2 keaga 
maan jang berseangkut paut dengan 
soa| kesehatan 

/ Severti diketahui, Panitia Madjslis 
Pertimbangan Kesehatan dan Sjara 
tsb dibentuk oleh Kementerian Ke 
sehatan pada beberapa bulan il, di 

ketuai olzh Dr. Achmad Ramali. 

T ori 
PERSIDJA DJUARA P.S.5.F. 
Aznjambung berita tentang ada- 

nja insiden dilapangan sepakbola 
Ikada ketika dfangsungkan pertan 

Cingan antara kes. Persidja dan kes. 
P.S.M.S. lebih djauh ,,Antara” me 
ngabarkan sebagai berikut: Setelah 

Selandjutnja menurut ,,Antara” in | 
siden tadi dikatakan sbb.: Setelah 
angka menundjuk 2—1 untuk Persi 
ija dalam babak kedua, suasana ma 
Kin hangat. Pada menit ke 27 Tama 
yela agak terlalu fors mengambi! J. 
Siregar dan Tamahela djuga terkena, 

1ingga sebentar ia harus keluar lapa 
1igan dan Medan mendapat tendang 
an bebas. Wasit berhasil mendamai 
kan soal ini. Tetapi tak Isma kemu 
dian ketika Tamahela dapat mein la 

| gi dan Kadir membawa bola, Kadir 
kerubruk agak keras oleh Tamahela 
jang menurut wasit: Tamahela: telah 
nembuat pelanggaran lagi, sedang 

Kadir digotong keluar. Saat ini ter 
djadilah itu insiden, karena suasana 
dilapangan hampir berobah  mendja 
diadu tindju jang dapat  diredakan 
oleh bantuan pendjaga keamanan 
dan pemimpin2. 

  
Persidja djuara, 

Dalam rapat kongres PSSI jang 
dilangsungkan  sedjak 22 Desember 
jbl. di Djakarta, pada Minggu ma- 
lam jbl. kongres tersebut telah di- 

tutup dengan diadakannja malam 
perpisahan jang dihadliri pula oleh 
utusan2 dari PSSI dari seluruh In- 
donesia dan pemain2 kesebelasan2 
jang masih berada di Djakarta, 
Berhubung dengan terdjadinja insi- 
den dalarn pertandingan antara Per- 
sidja dan PSMS Minggu sore, le- 
bih dahulu PB. PSSI mengadakan 
rapatnja selama 3 djam dan setelah 
itu diumumkan, bahwa Djakarta te- 
lah keluar sebagai pemenang per- 
tama. 

Putusan2 konggres, 
Dalam kongres tsb. fihak  PSMS 

menjatakan menarik kembali kata-ka 

ta mosi tidak pertjaja. Mengesahkan 
pencrimaan anggauta baru iclah Per 
sira (Tangerang),  PSIS.. (Sumenep), 

Persis (Sumbawa), PSP (Purworedjo), 
Persab (Kotaradja), " Persita (Tan 
djung Balai) dengan memperhatikan 
usul Medan supaja nama-nama sing 

katan dapat dirobah, hingga tidak sa' 
ma dengan angg. lainnja. — Menjetu 
djui maksud P.Bx untuk mengusaha 
kan pool (totaalisator) diseluruh In 

donesia pada pertandingan2 penting 

jang diselenggarakan oleh PSSI dan 

hasil keuntungarinja akan diperguna 
kap untuk keperluan2 lain2 organisa 
si djenis olahraga jang ukan  disam 
paikan melalui Komite Olyptiade In 
donesia. Menerima baik rentjana pe 
rajaan sepekan untuk menjongsong 
hari uleng tahun ke 25 dari PSSI 

.fang akan dilangsungkap pada achit 
Ibulan April tahun 1955 diantaranja 
dengan melangsungkan kongres isti 
mewa. Untuk maksid ini dibentuk 
sebuah panitia jang diketuai oleh wa 
kat dari Jogja jang akan. mempertim 

  

   la DIAM, 

KETERANGAN IBU JUDO- | 

  

ro jang duduk dideretan kursi terdej 

ditioning (al ingin). agai 

kelandjutan usaha” DKA untuk 
memperlengkapi kereta2 dengan 
alat pendingin, mulai tan 
25 Desember 1954 djuga keret: 
pi tjepat Djember — Jogja dan 
Surabaja Pasar 

| Dalam laporan tsb. antaranja diic- 

bu Fatmawati Sukarno) menjanjikan: 
lagu ,,Buah hatiku mengarang djan- 

LN an En 
mak) djatuh dibantal. 

Sampai ada seor: 

(aduh 

kerabat Sir- 

itu lagu jang mengarang djantung. 
Sir-pong sih tidak tahu, makanja 

tak bisa ikut menangis. Tapi jang 
tanggung bisa bikin Sir-pong ing...... . 

makan djantung” bikin mangkel te- 
TUS-LEFUSAN.....ooo 3 

  

   
    

    
    

4   
DPRDS iang dihen- 
andjir, baru2 ini te- 

an lagi dengan atjara 
rakan peraturan2  me- 

“pemberantasan . pelatjuran 
utupan tempat? bordil, pin 

.uang buat pegawai untu! 

lah dilandj 
al. membitja 
ngenai 
dan p 
djaman 

  

membeli alat2 pengangkutan jang | 
berkenaan dengan dinasnja. Untuk | ,. 

menjeresaikan peraturan2 tadi telah | X 
dibentuk Panitya Adhoc. 

PURBOLINGGO 
TN PETE DIPER- 

LUAS. . 
| Baru2 ini oleh para petani didesa 
Kaliori, Ketj. Karanganjar, Purbo- 

.-Jinggo, telah dilakukan gerakan pe- 
nanaman karang-kitri, all. dengan 
penanaman pohon pete sebanjak 
8.060 pohon, dan meliputi tanah se- 
luas Lk. too ha. Bibit pohon terse- 

dari Diwt. Pertanian but didapat 
Rakjat Kab. -Purbolinggo dengan 

@irconditioning utk kereta-api2 pAPAT HADIAH KAMBING. 
Rebana Kas ame” daa seaen, Hadiah perlombaan mc 100 Km, 200 Kim dan Tellih Babi nanam padi tahun ini, oleh Djwt. 

Pertanian Rakjat Kab. Purbolinggo 
. baru2 ini telah membagikan 19 ekor 
kambing sbb.: Desa Losari menda- 

pat 10 ekor, desa Wanugara Kulon 
5 ekor “dan desa Bantarbarang 4 
ekor. Sedjumlah kambing tersebut 
seluruhnja seharga Rp. 1.800,—. 

& 

WONOSOBO 
MENINDJAU DESA 

PERTJOBAAN 

  

Dengan di ikuti oleh kepal22 dja- 5 
watan niveau kabupaten, maka ba- 

ru-baru ini bapak Bupati berkenan 

mo. Pertemuan diadakan 
mengambil tempat. di Balai Desa. 

rangkan, bahwa dengan sokongan 
Pemerintah / sebesar Rp. 3.400, 
seksi Perekonomian telah dapat men 
dirikan satu lumbung patjek!ik. 

Oleh bapak Bupati dalam perte- 
muan itu diserahkan uang sebesar 
Rp. 6.500,— guna mengisi alat2 da- 
lam Balai Desa. : 

BREBES ti 
-   

MENINDJAU DAERAH 
TRANSMIGRASI. 

Tg, 26-12 Bupati Brebes, dua 
orang anggauta DPD, seorang 
anggauta DPR, beberapa orang 
kepala desa daerah Brebes dan 
Pemalang beserta kepala Djawa- 
tan Transmigrasi Pekalongan te- 
lah : bertolak menudju daerah 
transmigrasi di Sumatera Selatan 
untuk Ik. 2 minggu lamanja guna 
men ndjau dari dekat perkemba- 
ngan hidup para transmigran jang 
tadinja berasal dari daerah Peka- 
longan itu. Rombongan penindjau 

terachir dalam tahun ini sebanjak 

352 djiwa. 

TJIREBON 
RENTJANA PERBAIKAN 

DJEMBATAN 
Panitya Perbaikan  Djembatan2 

| Desa. Garadjati ketjamatan Tjiwaru 
(Kuningan) 'jang dibentuk atas ini- 
siatip penduduk sendiri dalam ra- 
patnja baru2 ini telah mengambil: 
keputusan untuk memperbaiki djem- 

batan2 desa jang melintasi  kali2 
Tiisasi dan Sanggarung dengan ren 

'tjana  beaja seluruhnja sebesar 
Rp. 300.000,—. 
“ Untuk mentjukupi beaja sebesar 
itu akan diusahakan oleh rakjat se- 
luruh ketjamatan Tjiwaru antaranja 
dengan djalan mendjual hasil tana- 

man palawidja jg. diharapkan akan 
mentjapai djum'iah Rp.. 1509.000,—, 
sedang selebihnja akan diusahakan 
sendiri oleh fihak Panitya dengan 
berbagai tjara antaranja memungut 
sokongan2 sukarela. Dalam hubu- 
ngan ini fihak Djawatan Pekerdjaan 
Umum Kabupaten Kuningan akan 
membantu membuatkas gambar? 
konstruksi djembatan jang akan “i- 

"perbaiki itu, sebagai sumbangannja 
Dapat ditambahkan bahwa usaha 
mengumpulkan sokongan2 sukaze'a 
itu akan dimulai pada bulan Dianu 
ari tahun 1955 j.a.d. 

  

TJAMAT D.I. TERTANGKAP 
RAKJAT. | Age 

Rakjat Desa Radjadanu ketjama- 
tan Djalaksana (Kab. Kuningan) 
baru2 ini telah dapat menangkap se- 
orang laki2- bernama Djana, jang 

perbuatannja mentjurigakan, sewaktu 
ia berada didesa tersebut. Menurut 
pengakuannja ia adalah Tjamat D.I. 
jang sedang bertugas menjelidiki ke- 
adaan daerah desa Radjadanu dan 
sekitarnja. Ia mengaku pula berasal 
dari kampung Singkup desa Maleber 
ketjamatan Lebakwangi. jaan 
Sementara itu dapat dikabarkan 

pula, bahwa pada waktu jang sama, 
telah menjerahkan diri seorang ber- 
nama Sarmin anggota D.I. beserta 
isteri dan anaknja jang baru ber- 
umur 10 bulan berikut sendjatanja 
seputjuk pistol dengan 38 butir pe- 
lurunja, kepada pasukan TNI dan 
OKD jang sedang beroperasi. dikam   bangkan  rentjana . pelaksanaannja, 

baik tempat maupun lainenja, 
pung Walahar desa Tjipakem (Ketj. 

Lebakwangi), 

       01 Akan 
tung”, banjak orang djadi terharu, ' 

| L.....ing, ialah kalau ,,Buah hatinja| 
belam terk'tung : 2 and 

tetapi ka 
assurarsi sebesar | 

| Pakistan “akan menentang . terhadap 
tiap usaha didalam konperensi terse 

5 PAN jang ada di- 
(antara me 

mengenai perse 

menindjau desa pertjobaan Selokro-| 
dengan | 

itu berangkat bersama2 - dengan |, 
rombongan transmigran angkatan 7 

100 kepala keluarga terdiri dari | 

       
  

  

Afro -    Asia 
'Sambiit C 

  

| Gembira 
Ikut Sertanja Djepang | 
"Pan KRI | 

Ma Pakis- 
tan Mohammad Ali 3 
di Kar hi, babwa Pakis 

Hi jepang dar RRT dida, 1ep “gan KRI gida- 
rensi Ae ai jang di 

  

tan akan 

     

    
   

rannja, ikut 
aka imbu 

'soalan, karena beber: 
peserta belum menga 

  

|tah Peking. Demikian Reuter ka- 
barkan dari Karachi. k 

: Selandjutnja Perdana Menteri Mo 
hammad' Ali menerangkun, bahwa 

but untuk membentuk suatu ,,blo: 
daerah” dtau organisasi lainnja utk. 
.mengimb 

utuhkan suatu ,,PBB tiru 1”, demi- 
kian cl 

   

  

'a Ali kepada Reuter. ,, 

      
          

  

- Jang Mm ung: 
k Daan dapa .menjele- 

reka sebelum diadakan 
nja konmperens', maka “hal 'itu 
akan dapat ,,mentjiptakan suatu 
Suasana jang memungkinkan tim- 
bulnja saling mengerti jang lebih 
baik”. Ja selandjutnja menerang- 
kan, bahwa i engharap dapat 
mengadakan ,,. bitjaraan2 pen 
dahuluan” dengan P.M. Nehru 

sihan2 jang ma- 
sih ada antara Pakistan dan In- 
dia, ar 

Ia baru2 ini telah mengundang 
P.M. Nehru untuk mengundjungi . 
Karachi untuk mengadakan ,,pe- 
rundingan2 langsung” tentang 
perselisihan2 tersebut. P.M. Neh- 
ru telah setudju untuk datang ke 
Karaebi, akan tetapi tanggalnja 
belum, d tentukan. 

Walaupun demikian konperen- 
si Afro-Asia ini akan berguna se- 
kali bertukar p'kiran dan untuk | 
lebih mengeratkan usaha2 kearah 
kerdjasama. ekonomi. Selandjut- 
nja P.M. Mohammad Ali mene- 
rangkan, bahwa ia telah menga- 
dakan pembitjaraan2 dengan wa- 
kil2 nesara2 Islam di Timur Te- | 
ngah.mengenai soal tersebut dan y 
pendirian Pakistan didalam .kon- ! 
perensi.Colombo itu akan ,,berpe 
doman” kepada pemandangan ne 

   
      

   

  

gara2-“Arab itu. (Antara) 
aa 

   
Dari Organisasi Bekas Pe- 
djoang Sedunia Di Wina 

DR. SUHARSO Supervisor Re 
“habilitation Centre di Surakarta 
jang telah kembali dari perlawa- 
tannja ke Wina untuk menghadiri 
sidang World Veterans Federa- 
ton, menerangkan, bahwa ,,Re- 
habilitation Prize” jang telah di- 
berikan oleh W.V.F. kepadanja 
dan kepada ister'nja tidak sama 
sekali dirasakan sebagai suatu 
penghargaan terhadap dirinja, 
akan tetapi adalah suatu penghar 
gaan atau kehormatan bagi bang- 
sa, negara dan para penderita tja 
tjad Indonesia serta para pegawai 
dan keluarga Rehabilitation Cen- 
tre jang telah dapat melaksana- 
kan prinsp2 rehabilitasi ditanah 
air kita. 
- Di-negeri2 Eropa sendiri jang 
keadaannja sudah lebih madju, 
belum d'semua negeri prinsip2 be 
|sar rehabilitasi itu dapat ditang- 
kap oleh rakjatnja, apalagi dine- 

2. Asia, 
emberian penghargaan itu, se 

lam membawa  kemungkinan2 
endapatkan bantuan2 berupa 

2, tenaga ahli tsb. tetapi ada 
ula konsekwensi2-nja. Pada ting 
atan ini Indonesia dipandang se 

bagai suatu negara jang sudah 
madju dalam soal rehabil'tasi da- 
ripada negeri2 lain, terutama di- 

tah Ps AA Asin, Oleh karena 

   

    
   

tu konsekwensinja ialah,. bahwa 
Indonesia akan menerima utu- 
san2 dari berbagai negeri teruta- 
ma negeri2 Asia, jang akan bela- 
dijar dalam soal rehabilitasi. Dan 
.kemungkii besar mereka itu 
sudah akan Mina datang di Indo 
nesia pada triwulan kedua tahun 
1955 in'. «9 

..Dr. Suharso tidak akan 
gunakan travelling fellow- 

' Ship” utk melawat keluar 
negeri. 

. Mengenai | travelling fellowship” 
keluar negeri selama 3 tahun jang di 
berikan kepadanja dan kepada iste- 
rinja berhubung dengan diterimanjz 
»Rehabilitation Prize” tersebut, Dr. 
Suharso katakan, bahwa ia tidak 

n Den gunakan fellowship itu 
untuk melawat keluar negeri. . 

Akan tetapi faciliteiten untuk me 
lawat keluar negeri itu akan ia mir 

'ta dalam wudjud lain. Untuk tahur 
pertama Dr. Suharso akan minta su- 
paja fciliteite, itu diwudjudkan alat? 
gura. menjempurnakan R.C. dan uo 
tuk tohun kedua dan ketiga, mung 

,kin akan diminta untuk mengirim 
Ogag lain guna beladjar dalam soa' 
rehabilitasi dan sebagainja. Mungkir 
djuga isterinja jang akay memperds 
lam pengetahuannja dalam pemelih: 
raan anak2 tjatjad. 

Perlu djuga diberitakan, bahwa Re 
habilitation Prize itu sudah 3 tahun 
ber-turut2 tidak diberikan karena ti- 
dak ada usaha jang pantas.menerima 
penghargaan itu, dan untuk ini peng 
hargaan itu diberikan kepada Indone 
sia, jang terpilih diantata 30 negeri 

| jang ikut serta menghadiri sidang W. 
V.F, di' Wina-batru2 ini. (Antara). 

HARGA EMAS. 
Chusus ..Suara Merdeka”, 

Semarang, 27 Desember 1954: 

  

24 karat: djual ..... “Rp. 52:— 
K1 an , Rp. 51.50 
22 karat: djual ...... Rp. 48.— 

1  , . Rp. 46,50 
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nerangkan | 

a ikut | 

|itu, Akan tetapi me- $ 

    

     

     

    

   
   

    

   

   

  

     

      

  
ngi PBB. ,,Kita tidak mem 

“Mr. Sjafruddin Prawiranegara 

  SEMARANG 

  

   |IKetua Umum Masjami 

Tetap Mohamad Natsir 
|Dr. Sukiman Djadi Wakilnja — Politik Beleid De- 
wan Partai Masjumi Diterima Kongres —Urgentie- 
Program Masjumi Utk Selamatkan Keuangan Dan 
Ekonomi Negara — Kali Ini Masjumi 

sar Terhadap Kaum Tani 
: Wa tawan Sendiri). 

  

   Perhatian Be 
$$ '@         

    

    

   

  

  

  man, Mr. Jusuf Wibisono dan 
3 

— n demikian, dr. Sukiman 
menghendaki pemungutan suara, te 

“ tapi sidang menolaknja. Dengan de- 
an, dengan ,aklamasi dr. Suki- 
diterima sebagai wakil ketua 1. 
k. pemilihan anggauta Dewan 
bau sidang masih diterus: 
ementara itu, dalam  pedato- 

entjeritakan. 
beleid diterima. 

L La an partai jang di 
utjapkan oleh ketua umum Moh. 
Nitsir fang tebalnia 11 hataman ker 
tas tk adalah merupakan laporan 
poliik beleid Dewan Partai  sedjak 
muktamar ke VI jang dahulu berlang 
sung di Djakarta. Didalam laporan 
nja itu Moh. Natsir memb-has soal2 
n'a mengenai susunan politik baru 
dikalangan Islam, pergeseran kekua 
tan antara partai2 politik diluar ka 
langan Islam dan pembinaan keku 
atan dalam partai dan  masjarakat. | 
Semua soaf itu dibitjarakan dalam 
rapat jang sangat tertutup. 

Untuk memberi pemandangan : 
umum terhadap poritik beleid de- ' 
Wan pimpinan dan laporan fraksi | 
Masjumi dlm parlemen, ada 50 
utusan jg berbitjara. 

Laporan dewan partsi jang dij 
utjapkan pada sidang tertutup 
pertama tanggal 23 Des. malam 
bisa diterima oleh konggres dgn 
ak'amasi. Bagaimana djalannja 
pembitjaraan selama berkali2 ra- 
pet berita2nja sukar mensmbus 
dari dinding muktamar. Peserta 
muktamar hanja mengstakan bah 
Wa pembitjaraan2 itu berlangsung 
memuaskan. 

Tjara menjelamatkar | 
Fi negara. 

Sesudah politik beleid diterima 
oleh konggres, baru dimulai pem- 
bitjaraan mengenai preadvies dari 

ten- 
tang urgentie program Masjumi un- 
tuk menjelamatkan negara dilapang 
ekonomi dan keuangan. Daripada 
nama atjaranja sadja sudah dapat 
diketahui bahwa pembitjara meng- 
anggap “bahwa keadaan keuangan 
dan perekonomian Indonesia seka- 
rang ini sedang menudju kearah ke- 
runtuhan.  Pembitjara mengemuka- 
kan, bahwa jang mengakibatkan ke- 
adaan buruk seperti sekarang ini 
antara lain disebabkan: 

(2) kekurangan anggaran belan 
dia (b) Politik ekonomi ,,nasio- 
nalistis” jang salah pasang, (c) 
sistim jarg menjuburkan korupsi, 
(d) kerugian deviezen dan tinggi- 
uji» harga barang import, kelum- 
buhan preduksi delam regerj dan 
parasitisme jang disebabkan oleh 
lisensi istimewa, (e) kesulitan2 
dim soaj hak tanah dan (?) kea- 
m”nan.. 

Pembitjara didalam rapat tertutup 
itupun Wengan pandjang sekali mem 
bahas sebab dan akibat daripada ke- 
bobrokan ekonomi dan keuangan 
Indonesia. Dan untuk memberantas 
inflasi a.l. pembitjara  mengemuka- 
kan al. harus menggerakkan poten- 
si masjarakat dalam hal modal dan 
tenaga, mempergunakan potensi di- 
luar negeri, jakni kapital asing dan 
me-nasionalisasi jang dibarengi  de- 
ngan pendidikan tenaga nasional. 
Daripada pertjakapan dengan se 

mentara peserta muktamar didapat 
kesan, bahwa apa jang dikuatirkan 
oleh sementara orang, bahwa dida 
lam Masjumj akan tertjadj perpetiah 
an, ternjata tidak demikian.  Mas'u 

mi terap kompakt. Lebih2 keadaan 
kompakt itu makin njata sesudah s2 
tjara aktisf Mas'umi melakukan op 

  

pemil'han wakil ketua Y terdapat tiga tjalon, jakni dr. Suki- 
bi: Mr. Kasman Singodimedjo. Tetapi 

“jakni Mr. Jusuf M'bisono dan Mr. Kasman Singo- 
menarik diri, sehingga tinggal satu tjalon. 

(taraf hidup jang paling rendah 

Ijurabkan 

IAR MASJUMI di Surabaja 

Sardjan menekankan bhw disam 
ping produsep maka kaum tani 
Gan nelajan adaah berderadjat 
sebagai manusia dan produksi da- 
ripada pertanian serta perikanan 
merupakan 56 pCt dari pendzpa- 
t?n nasional. Angka ini merun- 
Gjukkan kenaikan produksi jang 
djauh lebih pesat daripada kema- 
Gjuan industrie, 

Tetapi, penghargaan kesada me 
reka itu masih sangat monjedih 
kan. Dan tampak djelas  bahwi: 

dari lapisan masjarak»t sek: rang 
ini adalah kaum tani dan ns'a: 
jan. Mr. Jusuf Wibisono dalam 
soal ini menghendaki  perbsikai 
rasib mereka: a.l. dengan rimba 
ncunkan keperasi, Semester it 
Meh. Sardian selain men-andjur 
kar agar memberantas pemerasan 
terhrdan karm tani dju'a menes 
mukakan saran agar diusih- 
diaminan terhadap harga pendjua 
lan basi hesil bumi dan una 
terendah utk buruh tani. 

Sidang Chusus. 
Selain muktamar Iengkap, maka 

Muslimaat pun melangsungkan si 
dang?nja dan selain itu telah berlang 
sung djuga sidang2 Madjelis Sjuro, 
Serikat Tanj Islam Indonesia, Serikat 
Buruh Islam Indonesia. 
Sementara itu jang merupakan per 

sealn beru adaleh kata sepakat jang 
telah ditjapai oleh Ikatan Pamong 

    

kar 

    Dop 

Sl 

TAN BAN KONG INSIINJUR 
K-.MIA PERTAMA TAMATAN 

FAKULTET TEHNIK 
BANDUNG. 

. 
Telah lulus dalam udjian sardjana 

tehnik djurusan kimia pada Fakultet 
Tehnik di Bandung, Tan Ban Kong. 
Dengan terdjadinja peristiwa ini, Ma 
ka Ir. Tan Ban Kong adalah che- 
'misch ingenieur pertama tamatan 
Fakulteit Tehnik Bandung sedjak per 
guruan tinggi itu mengadakan djuru 

    

   

|san kimia tehnologi. Selandjutnja te 
lah lulus dalam udjian sardjana teh 
nik djurusan civi! Surjeno dan Liem 

Siang Hok. : 
Demikian berita jang didapat da- 

ri Fakulteit Tehnik dari Universiteit 
Indonesia. 

MENTERI DN, AUSTRALIA 
AKAN KUNDJUNGI MA- 
KAM? SERMAPTJ AUSTRA- 

LIA DI ASTA, a.l. 
INDONESIA. 

Menteri dalam negeri merangkap 
pekerdjaan umum Australi, Wilfred 

Kent Hughes, tgl. 8 Januari jad. 
akan memeriksa makam2 serdadu? 
Australi jang tewas dalam Perang 
Dunia II, jang tersebar di Malaya, 

Indonesia, Kalimantan Utara, Bir- 
ma, Djepang dan Taiwan. 

3 PEMIIDA ISLAM SUMATRA 
T MUR KE KARACHI, 

3 Orang pemuda Islam dari dae- 
rah Sumatera Timur menurut rentja 

ha pada tanggal 25 Desember bsrto 
lak ke Karachi untuk menghadliri 
Kongres Pemuda Islam Sedunia jing 
akan dilangsungkan di-ibukota Pa- 

kistan tersebut. Mereka itu ialah Ma 
wardi Noor dari GPII, Anas Tan- 
djung dari Pemuda Al Washlish dan 
O.K. Rachmat dari HMI Sumatera 
Utara. 

SEORANG INDONESIA TA- 
MAT STUDI SDA) 

AGAMA DI PAKISTAN. 

Seorang pegawai Kementerian Aga   Desa Islam” (ILP.DL.) di Diawa Ti 
mur dan .,Persatuan Pamong Daerah 

Diawa Barat” untuk segera menga 
dakan muktamarnja jang chusus ba 
gi mereka. Diharapkan dalam bebe 
rapa bulan legi muktamarnia itu bi 
sa diadakan dan mungkin lantas di 
bentuk persatuan pamong desa jang 

merupakan bagian darj ,,Mzsjumi”. 

di New Delhi Kamis j.L., 
dan Jugoslavia berpendapat 
damai (ko-existensi 
ada pada hubungan2 

lahan menambahnja. ,,Times” 

Harapan2 untuk bekerdja guna 
perdama'an, kata harian ini, an- 
sich adalah usaha jang patut se- 
kali divudji, dan pokok2 - state- 
ment Nehru-Tito ini mungk'n se- 
kali oleh India dimaksudkan «c- 
bagai suatu ,,werk'ng paper” un- 
tuk konperensi Negara2 Colom- 
bo di Bogor, jang akan dimulai 
pada hari Selasa j.a.d. 

Siap2 akan diundang ke- 
konperensi Afro—Asia. 

Setelah ' mengemukaka, — bahwa 
idee untuk mengadakan konperensi 
ini datangnja dari PM Indonesia 
Mr. Ali Sastroamidjojo, ,,Times” 
mengatakan “bahwa PM Indonesi: 
dalam konperensi Colombo dalam 
bulan Mei jl. minta kepada negara2 
Konperensi Colombo lainnja (India. 
    posisi terhadap kabinet Ali. 

Tadinja orang mengharapkan dr. 
Sukiman memegang pimpinan selaku 

ketua umum, karena tokoh ini diang 
| gap lebih bisa mendekati pada ulama 
ulama, sehingga didalam pemilihan 
umum nanti segala aliran Islam da 
bat merupakan didalam satu front. 

Tetapi sekalipun bukan dr. Sukiman 
'ang menduduki ketua umum, orang 

ih mempunjai pengharapan acar 
arftara M. Natsir dengan dr. Suki 
man bekerdia berdampingan untuk 
membina kekuatan dalam partai dan 
masjarakat. 

1 Perhatian thd Tani. 
setelah masalah pilitik, maka 

muktamar Masjumi kali ini besar 
sekali perhatiannja terhadap masa 

leh tani dan nelajan. Dalam pe- 
datonja jang berupa praecadvies, 
mr Juusuf Wibisono dan Moh. 

  

RADIC 
SIARAN R.R.I, 

Semarang, 29 Desember 1954: 
Djam 06.10 Siteran pagi, 07.10 

Siteran pagi (landjutan): 13.15 Sam- 
bas 13.30 Ruangan Wanita, 13.45 
Rajuan Bing Slamet: 14.10 Orkes 
Radio Jogjakarta: 17.00 Taman Ku- 
isuma, 17.40 Norma Sanger: 18.00 
Ruang DPDAD, 18.15 Irama tje- 
pat, 18.30 Hidangan Corps Musik: 
19.30 Krontjong Asli: 20.30 K'ene- 
ngan lengkap: 21.00 Siaran Penera- 
ngan, 21.15 Bantjak. Dojok: 22.15 
Bantjak Dojok (landjutan): 23.090 Tu 
tup. 

Surakarta, 29 Desember 1954: 
Djam 06.10 Langgam dan Kron: 

tjong: 06.30 Irama Indonesia: 07.20 
Lagu2 Waltz dan Samba: 07.30 Fe- 
lix Mendelssohp & orkes: 13.10 Kle- 
nengan dari Puro: 14.10 Klenengan 
dari Puro (landjutan): 17.05 Bu 
Nies dengan kanak2?nja: 17.30 Pe-   AMAT DARI SALATIGA DJUA 

RA SINGLE PELTI DJATENG 
Pada tgl. 25 dan 26 Desember jbl. 

dilangsungkan pertandingan kedjua- 
raan PELTI Djateng - di Semarang 
jang kesudahannja sbb.: 

Single Wanita semi finale: Ni. 
Gan Siauw Kie Nn. Dengah 
6—3, 6—3, Nj. Tjan Khee Pok — 
Nn. Kwik Swie Nio 6—l, 6—3:! 
Finale: Nj. Gan Siauw Kie — Nj. 
Nan hee Pok: 55575 7259 Ot 

Djuara ke I Nj. Gan Siauw Kie 
(Semarang), II Nj. Tjan Khee Pok i 
(Solo), IL Nn. Kwik Swie Nio (Se- | 
marang). 

— Single Lelaki: Amat — Tjoa Ping ' 
Hing 6—4, 6—4: 'Tjan Khee Pok 

Tan See Han 4—6, 63, 6-4: 
Oey Liep Tok — Soekamto 6--1, 
O—lj Kwee Som Tjiok — Oei 
Siauw Kiat 6—4, 6—l: Oey Liep 
Kn Tjiam Som Ling 3—6, 6-2, 
6—0. 

Semi-finale: Amat — Tjan Khee| 
Pok 64, 1-56, Gd: Kwee Som | 
Lg 1 Oey DLiep Tok 6-4 1-6, 
3, 

Finale: Amat — Kwee Som Tjiok 
Beny» Tam Guan, 
Djuara.ke I. Amat (Semarang), 

II Kwee (Solo), LIL Tjan | 

  

om Tjiok 
Khee Pok (Solo), 

| gi (landjutan): 

neranga, Rakjat: 17.45 Sendja gem- 
biras 18.15 Ruang A.P.: 19.30 Pia- 
no duo, 19.45 Kontak dengan Pen- 
dengar: 20.30 Orkes Melati: 21.20 
Klenengan Manasuka: 22.15 Klens- 
ngan Manasuka (landjutan): 23.00 
Tutup. | 

Jogjakarta, 29 Desember 1954: 
Djam 06.10 Bonangan pagi: 06.30 

Genderan pagi: 07.10 Genderan pa- 
13.10” Lagu2 Anda- 

las: 13.45 Hidangan Les Barter dan 
Ray Martin) “14.10 Suara Kusbini, 

Abduliah, Sri Mulat: 14.3) Per- 
mainan Harmonica dan Akordeon: 
17.00 Taman Putra: 17.40 Trio Nila 
Kirana: . 18.15 Vic Domine dar 
Frank Sinatra: 18.30 Peladjaran la- 
gu2 Diawa, 19.40 Krontjong Asti: 
20.15. Gema Malam: 20.30 Gudeg 
Jogja: 21.15. Wals abadi: 21.39 La- 
gu2 Bali, 22.10 Orkes Melaju: 22.45 
Renungan Maiam, 23.00 Tutup. 

Djakarta, 29 Desember 1954: 
Djam 07.10 Genderan dan Tilem- 

pungan,. 14.10 Gamelan. Sunda: 
17.00 Kesenian Sunda Panggugah: 
17.30 Peladjaran njanji: 18.30 Tjara 
ntemahami bahasa musik: 19.30 Or- 
kes Hawaiian Rame Dendang: 21.15 
Lembaran Wanita, 22:15. Dari Sta” 
dio Tjabang, 23,00 Tutup. b 

if 
AMI bijak 

HARIAN INGGRIS .,Time $” Djum'at 
mentar terhadap pernjataan bersama Nehru-Tito jang dikeluarkan 

dalam mana a.l. dinjatakan bahwa India 
bahwa hidup berdampingan 

setjara damai) itu adalah sjarat jang harus 
internas'onal antara negara2, dan bahwa pe 

perangan tidak akan bisa melenjapkan suatu soal, melainkan ma- 
London menjatakan bahwa pernja- 

taan bersama ini rupa2nja lebih membahajangkan 
negeri India daripada apa jang dialami oleh Jugoslavia sendiri. 

ma Republik Indonesia, Zainal Ari- 

fin, jang: mempeladjari soal2 agama 
di Pakistan, telah menamatkan stu- 
dinja, dan meninggalkan Karachi pa 

da tanggal 19-12 menudju Indonesia 
mejalui Birma dan Thailand. Zainal 
Arifin sudah mengadakan studi soal2 

agama di-negeri2 Timur Tengah se 
perti Mesir, Syria dan Lebanon. 

Pernjataan-Bersama 
Dari - Nehru--Tito 

Lebih Membajangkan Politik Luar Ne- 
geri India? — Dan Akan Dimaksud Se- 
bagai »Working-Paper” India Untuk 

—. Konperensi Bogor? 

jl. memberikan ko- 

seftjara 

politik Juar 

Pakistan, Birma dan Ceylon) supa- 
ja dilangsungkan sebuah konperensi 
jg lebih besar, dalam mana hadir 
pula negara2 Afrika (Konperensi 
Afro-Asia). Usut ini sekarang akan 
dirundingkan di Bogor. x 
. Tampaknja Mr. Ali Sasiroamidio- 
Jo tjondong untuk mengundang Af- 
ghanistan, Mesir, Iran, Irag, Liba- 
non, Filipina, Saudi Arabia, Syria 
dan Yaman serta Negara Co.ombo, 
untuk menghadiri konperensi Afro- 
Asia, kata ,,Times” London. 

Nehru dan rupa2nja PM Birma- 
pun berketjondongan untuk mengun 
dang pula negara2 ,,Daerah Pasifik 
Selatan”, ialah Australia, New Zea- 
land, Tiongkok, Djepang, Muang 
Thai, Kambodja dan Laos, 
Kemudian ,,Times” mengatakan 

bahwa rupa2nja tak ada pemimpin 
jang sangat djelas gambarannja me- 
ngeni dasar bersama untuk memper 
satukan negara2 Asia dan Afrika, ke 
tjua'i kenjataan bahwa mereka se- 
muanja menentang kebangkitan kolo 
nialisme. ,,Beberapa diantara para 
perdana menteri”, mungkin Sir John 
Kotelawala dari Ceylon, akan berke 
beratan terhadap dasar jang se-nega- 
tif itu. 

Motif bersama terpenting: 
kurang ketegangan. 

Oleh sebab itu, motif terpenting 
tupa2nja dapat diketemukan pada 
keinginan untuk memperlunak kete 
gangan internasional di Timur 
Djauh. Rupa2nja argumennja ialah 
bahwa selama RRT ada diluar 
PBB, harus ditjari djalan2 lain utk. 
memasukkan pemerintah RRT ke- 
dalam masjarakat Asia Tenggara. 

Nehru dan U Nu, jg kedua2nja 
achir2 ini mengundjungi RRT, ber- 
kejakinan bahwa terpentjilnja RRT 
dari dunia Juar-Blok-Sovjet itu mung 
kin akan timbulkan gambaran jg ke 
liru pada RRT dalam ' pandangan- 
nja terhadap masalah internasional. 

Tetapi, demikianlah  pertanjaan   Times”, apakah pandangan2 para 
pemimpin RRT, ialah Komunis2 jg 
sejakin itu, akan “banjak berobah? 

Dapat disangsikan apakah konpe 
rensi Afro-Asia itu merupakan da- 
sar jg paling baik atau paling aman 
buat pengalaman ini. Mengapa me- 
ngundang negara2 jg letaknja se 
djauh Timur ' Tengah dan Afrika? 
Demikianlah pendapat harian Ing- 
gris tadi, 

Tito Iupa”, 
Per-hal statement bertlima Kun 

ru-Tito dikatakan seterusnja, bah 
wa pernjataan bersama ini rupa2- 
nia mengabaikan peran jang  te- 
lah didjalankan oleh kekuatan Ju 
goslavia dan  hubungan2nia de- 
ngan Barat ach'r2 ini, hingga Ju- 
goslavia dapat memelihara ke- 
merdekaannja. Statement ini me- 
ngabaikan kenjataan bahwa ' ha- 
nja setelah Jugoslavia ikut serta 
Jalam persekutuan Balkan (de- 
ngan Junani dan Turki), maka 
Moskow sungguh? ' memperlunak 
sikaprija “terhaday' Juggslavia. De 
mikian kata ,,Times” London. - 

(Antara) 

s Si 
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'dan jang memburukkan keadaan 

1 peredaan keadaan internasional, de 
iikian Tjou, sekalipun blok Ameri- 
'“Serikat jang agresif serta peni: 
2nja epEna Bh Sat si ke Parangtr tis dipantai Lautan 

T der 1 c rupa 0. TI 

(anggauta2 PBB sehingga PBB me- 
(7 nerim 

- Mengenai Taiwan Tion mengata- 

  

     

  

ka
ba
na
ba
ta
 

Jila Dengar eerintah RRT 
Wa jin mengadakan kubungas2 jang 

j 
! 

| lektif Eropa jang telah dite 

- di Moskou baru? ini, 

| ' PERDANA MENTERI “ Ceylo 
r John Kotelawala berseru di Ba-fiala 

N: 13 1 « ka 

| datang di 
| presiden Carlos Garcia. D 

“tu 1 

. memperluas bantuannja 

  

     
Rakjat Tiongkok dengan 

Dn     
   jian gentjetan sendjata Ko 

Korea, kata Tjou. Rakjat Tiongkol 
dengan giat mengandjurkan diadakan 
nja hubungan setjara damai dan se- 
tjara kerdjasama dengan semua ne- 
geri jang mempunjai keinginan dan 
kesungguh2an jang sama, demikian 
PM Tjou. ! 

Selama 6 bulan jang Jalu jender 

  

» 

“berusaha untuk 
/tangan dan pembagian 
mpe peperangan dunia jg 
aru. f Kn T e 

| Selandjutnja PM RRT itu menu- 
duh pemerintah Amerika Serikat ,,se- 

| tjara aktief merembes di Vietnam de- 
: ngan maksud melanggar perdjandji- 
' an Djenewa” dan ,.pemerintah Ame- 

rika Serikat  mendjalankan setiap 
' usaha untuk mengubah Vietnam Se-' 

/ latan mendjadi pangkalan. militer 
| Amerika Serikat”. Sui 

| Perdjandjian Antara Amerika Se- 
ikat dan Taiwan, kata Tjou, ,,me- 

   

-rupakan provokasi peperangan jang. 
| sungguh2 terhadap rakjat Tiongkok | 
"dan merupakan antjaman | besar 
bagi perdamaian di Timur Djauh dan 

1 Asia” Guna menjelubungi ,,mak- 
Ad agresif”  perdjandjian tersebut 

“aka pemerintah Amerika Serikat: 
jan sengadja menimbulkan kete- 

dengan bermain sungglap 
- ar mengenai 13 an AS jang 

'2h pemerintah RRT" setjara adil 
TN Ta tuhi hukuman karena me- 

Aeka | telah melakukan kegiatan? 
  

“di RRT. Pemerintah AS telah 
: ,mengerdjakan” 

ik sebuah resolusi jang gila 
| dan mentertawakan, jakni menjalah- 
kan RRT. Di Korea Selatan oleh 

merikan Serikat dengan hebat di- 
     

   

  

BB supaja PBB mentjegah 
— masalah Korea setjara 

'kan Taiwan adalah wilajah Tiong- 
kok dan rakjat Ke aa al 
diam sampai ka sadja hingga 

2 mang RRT dengan 
m ang perdjandjian AS- 
Pa ah suatu” anfjaman 

un” dapat menakut2i rakjat 
gkok dalam perdjoangannja jg 

ntuk membela kedaulatan dan 
ah nasionalnja”. Semua usul2 

ng »kegila2an” itu, kata Tjou, 
| supaja Taiwan dibuat merde- 
tau dinetralkan atau ditaruh di- 

perwalian, ,,bermaksud untuk 
gi2 wilajah Tiongkok” ,,Rak- 
ngkok sama sekali tidak mau 
na itu dan rakjat Tiongkok 
“tegas minta supaja Amerika 

enarik kembali semua pa- 

?nja dari Taiwan, dari pulau 
chun dan dari Selat Taiwan”, 
PM RRT t 

. Djepang 

| kata Tjou selandjutnja, apa- 
bila pemerintah Djepang mempuniai 

   
    

  

nan jang sama dan mengambil 
an2 jang serupa pula. Tjou 

menjokong pernjataan menteri luar- 
negeri URSS Molotov, baru2 ini me- 
ngenai pemulihan kembali hubungan 
diplomasi antara URSS dan Dje- 
pang. Pernjataan Molotov itu, kata 
Tjou, menguntungkan dalam “hal: 
memperbaiki usaha2 perdamaian « 
Timur Djauh dan dalam hal mengu- 

   

   
    

g usaha2 djahat pemerintah rika Serikat jang merusak per- 

dah. 

Serikat mengerdjakan ang- | 

| menentang diorganisa- 
an setjara aktif mengan- 

ampingan setjara 
netral guna menja- 

: ri RRT, Tjou En- 
Komite Nas'onal ke-2 Kon- 

Tongkok (KKPRT), jang me- 
jl. di Peking. 

    

     
    

    

   
   

  

    

   

  

| Songgobuwono 
Akan Dibangun 

. Kembali? 
Topi Perlu ,,Berunding' 

| Dulu Dgn Njai Loro 
: Kidul 
| KALAU SUSUBUNAN setu 

dju, maka pemerintah Kraton Su 
rakarta akan mengizinkan delega- 

guna minta perkenan kepa 
da Njai Roro Kidul mengenai 
maksud untuk membangun kem- 
bali panggung Sangga Buwana di 
Kraton Surakarta jang belum se- 
lang lama telah terbakar. Biasa- 
inja setelah ,,mendengarkan” dele- 
gasi Susuhunan. Njai Roro Kidul 
lalu ,.berembuk” dengan ,,Kabi- 
netnja” dan hasil pemb'tjaraau 
akan merupakan djawaban kepa- 
Ia Susuhunan, demikian berita 
jang kita kutip dari Pia-Solo. 

KETJELAKAAN DI PERTAM- 
1 BANGAN. 
Rombongan penolong telah dapat 

| menemukan majat2 7 orang buruh 
tambang dari tambang Simon Meal 
dekat Marlebach (Lotharingen). Ke-7 
orang tersebut telah tewas karena 
ledakan jang terdjadi Kemis malam 
dalam tambang itu. Seorang buruh 
lainnja menderita luka2 parah dan 
sedang dirawat dirumah sakit. 

   

- 

  

  

Nasional - 

DALAM seputjuk surat 

ketika ia kembali dari Semarang 
ke Djakarta pada tanggal 20 De- 
sember jang lalu, presiden  Soe- 
karno  menjatakan, bahwa ja 
menanti-nanti 
Indonesian Congres dengan hati 
berdebar-debar. Dalam suratnja 
itu presiden Soekarno menulis: 

Sedjak 18 Desember 1954 — di- 
resepsi kongres PNI di Bandung aku 
mengandjurkan diadakannja dengan 
segera satu ,,All Indonesian  Con- 
gress” satu kongres nasional. 
Akan disambutkan  andjuranku ini 
o'eh rakjat Indonesia dengan sam 
butan jang baik ? Aku menani nan 

belum hantjur-pudar pokok kebangsa 

Bangsaannja itu.” Demikian isi 
rat presiden itu. 

  

ROMBONGAN P.M. PA- 
KISTAN. La 

Rombongan Perdana Menteri Pa- 
kistan Moh. Ali, jang akan tiba pa- 
da tgl. 27 Des. diharapkan akan ter- 
diri dari Njonja Mohammed Ali: 
Sekretaris Luar Negeri J.A. Rahim: 
Sekretaris Kabinet Pakistan Aziz 
Ahmad: dan Sekretaris Politik Per- 
dana Menteri K.M. Afzal. Wakil Se' 
kretaris ' Kementerian Luar Negeri 
Agha Shahi dan Wakil Sekretaris 
Kementerian Perekonomian Rashid 
Ibrahim, telah tiba di Djakarta. 

  

29 ORANG PENDJAHAT 
DJERMAN DI AMPUNI. 

Komisaris tinggi Perantjis di Djer- 
Barat telah mengumumkan pengam- | 
punan untuk 29 orang pendjahat pe 

trang Djerman berhubung dengan 
fhari Natal. Sebelas orang telah di- 

j bebaskan, sedang lainnja mendapat 

  
i pengurangan masa hukumannja. 

  

Eisenhower 

Djerman' Suatu 
Mengcha 

PRESIDEN EISENHOWER 

anggap j 

Pesanan Tak Langsung 
PdPeranfjis 

Penolakan Perantjis Thd Remiliterisasi 
Hal Jang Sangat 
watirkan 

dalam suatu pesanan tidak Jang- 
sung kepada Perantjis hari Djum'at mengatakan bahwa ia meng- 

'polakan Parlemen Perantjis terhadap persendjataan kem- 

Aku Ber: 
| debar aa... 

Pengharapan Bung Kar-| 
no Mengenai Kongres)    

ditulisnja dalam pesawat Convair 

diadakannja AN 

ti, dengan hati jang berdebar- ebar. | 

Ada kalanja sesuatu bangsa ingat | 
bhw: ini adalah sesuatu Bangsa, ada | ke 
kalanja tidak. Tetapi suatu bangsa jg | 

annja, achirnja pasti sadar akan ke- (nja. 

       

  

| Kebong:- 

bali Djerman itu sebagai suatu hal jang sangat mengchawatirkan. 
Pres'den Einsehower sedang berlibur hari Natal di Augusta. Demi- 
kian ia mendengar berita tentang kedjadian dalam Parlemen Pe- 
ranfjis itu ia langsung angkat pesawat telpon dan berunding dengan 
menteri luar negeri John Foster Dulles melalui telpon. 

Erenhower tidak mengirimkan pe ' 
sanan langsung ke Perantjis. Akan 
(etapi sesudah perundinganna de 
agan Dulles melalui telpon itu 'ia 
mengeluarkan peringatan kepada Pe 
rantjis melalui sekretaris pers Ge 
Jung Putih, James C. Hagerty. Ha 
|zerty bari mat di Washing:on 
Iserkata:. 
.Persetudjuan2 Paris 

Persetudjuan Dulles dan 
Makins. . 

Wartawan UP Edward Depury 
dari Washington hari Djum'at me 
wartakan bahwa menteri . Juar 
negeri John Foster Dulles dari 
AS dan duta besar Inggris di 
AS, Sir. Robert Makins, telah 
sepenuhnja setudju bahwa per- 

kini sedang sendjataan kembali Djerman ha- 
dalam proses diperdebatkan dalam rus berdjalan terus tidak perduli 
Madjelis Rendah Perantjis. Presiden ana jang dilakukan  Perantjis. 
menganggap pemungutan suara jang 
Tidak menjenangkan hari Kemis jl. 
|itu sebagai suatu hal /g. sangat meng 
chawatirkan. Dalam pada itu kita 
tidak dapat pertjaja, bahwa haj ini 
merupakan keputusan ,terachir dari 

| Perantjis mengenai masalah itu”. 

Gedung AMI 

Depury mendapat keterangan ini 
deri kalancan2 diplomasi. 

Kalangan2 itu mengatakan bahwa 
Dulles dar Makins ,,sangat” menje- 

| salkan penolakan Parlemen Peran- 
tjis terhadap persetudjuan2 Paris itu. 

| Setelah menjatakan - bahwa Inggris 
dan Amerika tidak akan mundur 
dalam. tekad mereka untuk mem- 
persendjatai kembali Djerman kare- 
na tindakan Perantjis itu, kalangan2 

  

tetap mengharapkan bahwa Peran- 
tis akan ikut ambil sebagian dalam 
rentjana pertahanan Barat. karan   : 2. ketegangan internasional. Pe- | 

erintah RRT, demikian PM. Tjou, | 
ingin mengadakan hubungan kebu- 
dajaan jang erat dengan £ epang. 

di Timur Tengah membuat kesatuan? 

     
RRT dan negeri2 demokrasi rakjat 

  

    

sif Amerika Serikat itu maka bang- 
sa2 tjinta damai di Timur maupun di 
Barat mempergunakan setiap kesem- 
patan guna mengurangi ketegangan 
dunia dan membela perdamaian du- 
nia. RRT dengan tegas menentang 

    

     
     

   
     

   

      

        

  

   

    

    

   

  

menjokong pernjataan keama # 

oleh 8 negara dalam inja 

ing 

tembok2 jang memisahkan 
a satu sama lain, dan su 
mpertinggi taraf hidup dan 

dikan bangsa2 Asia. Kotelaw: 
Baguio bersama | wa 

sarankan- | 
nja supaja Filipina dan Ceylon ti 
ar-mentikar missi perdagangan, Di' 
'anila, Kotelawala mengatakan Sab | 
il. bahwa Amerika Serikat harus 

bagi per- 

  

    
    

       

  

kembangan negeri2 Asia. 
kannja : S, bal 
“wa defnagrasi akan gagal di Asia, 
kalau negara2 demokrasi tidak ikut 
membantu memperkembang Asia. 

  

|. Kotelawala seterusnja mengatakan 

Dengan giat, kata PMRRT selan, jtjurigakan: Kata Ka- 
djutnja, pemerintah Amerika Serikat : 2 

daerah jang agresif jang merupakan 
«rantai jang besar guna membagi2 
dunia dan guna mengurung URSS, 

   

Bertentangan dengan maksud agre-| 
La semua pintu2 lemari dan la- 

perdjandjian2 Paris dan Bgn tak ada barang2 inventaris 

baik karan ,jang mentjurigakan” itu ada 

| 

'guio, Luzon, pada hari Minggu, su-| 
ja para pemimpin Asia meruntuh-| 

dalam konperensi pers, bah-| 

Kupasan ,,Isvestia”. 
Harian ,,Isvestia” di Moskow hari 

Sabtu memuat sebuah artikel jang 
pandjang dari wartawannja di Paris, 
demikian diwartakan oleh KB Tass. 
Dalam karangan jang berkepala 
,iPerdjoangan berdjalan terus” ka- 

rangan itu berkata bahwa peno'akan 
terhadap fasal pertama  rantjangan 
undang2 tentang ratifikasi persetu- 

Tjara-Tjara Pembong- 
'karan Sangat Men-   angan AMI 

. ANGKATAN MUDA Islam 
mengabarkan bahwa beberapa hz 

“setelah dimulainja AMI me- 
rkan aksi referendum tentang 

at At aah aa” sOrar 1 erpartai” dibawah djuan2 Paris itu telah menelandjangi 
dengan tudjuan mempermudah Mer ad an Batu sila kantor sekreta kebohongan para pembelanja seolah- 
“ Bb an & jang baru”. iaat pusat AMI di Djakarta te- | olah persetudjuan Paris itu tidak ber 

aa, menentang perdjan- lah kebongkaran” jang bersifat | tentangan dengan kepentingan rakjat 
Ajian? Park,” mentjur gakan”, Perantjis. Pemungutan suara menge- 

nai fasal pertama itu menegaskan 
bahwa rentjana untuk menghidup- 
kan kembali militerisme Djerman ti- 
dak mendapat sokongan dari' rakjat 
Perantiis, kata Isvestia. 

Disambungnja bahwa kini telah 
diinsiafi di Perantjis. bahwa kaum 
monopolis Amerika tidak akan dapat 
meneruskap usaha2 mereka utk. se- 
tjara terang-terangan mempersendja- 
tai kaum militeris  Djermap Barat 
djika Perantjis dengan tegas berkata 
tidak”. (Antara). i 

Jaitu pintu depan kantor telah di 

'tji2 medja tulis dibuka dan isinja di- 
|aduk2 dan dikeluarkan dilantai, ka 
wat pesawat interphone dirusak, teta 
pi sebegitu djauh pemeriksaan jang 
dilakukan dengan polisi pada pagi 

kantor jang hilang. Apakah pembong 

hubungannja dengan aksi referendum 
|AMI ita, wallahu 'alam, demikian   (AML 
Pisahan G 

Rakjat Asia Hidupnja 
  

L 

a soal utama di Timur Djauh 
soal pendjualan karet. Ameri- 

rikat dan konsumen2 karet 
ndaknja insjaf bahwa djum 

rdja karet semuanja ada 
1000 orang. Kalau produksi 

aret Asia tidak dapat terdjual, ma- 
'a 60.000.000 djiwa orang Asia akan 

| mati, karena pengangguran dikale- 
ngan buruh karet. Sementara itu wa- 

il presiden merangkap menteri Tuar 
tegeri Filipina, Carlos Garcia, meng 
umumkan bahwa ia dan Sir Jehn 
telah mengadakan pembitjaraan pen- 
dahuluan mengenai pendjualan gula 
Filipina sebanjak 200.000 ton kepa- 
da Ceylon. 

| Selandjutnja dikabarkan: 

  

lihara kehidupannja setjara demo-. 
krasi, jang menghubungkan Filipina 
dan Ceylon dan negara2 merdeka: 
lainnja di Asia Tenggara. Magsaysar 
minta perhatian Kotelawala bahwe 
kebebasan dan hak2 bangsa di Asi 
Tenggara kini terantjam ,,kekuatan2 
nan djahat”.  Dinjatakannja bahwa 
ia jakin apabila hubungan antara 
Ceylon dan Fiipina diperkuat, ma- 
ka akan terdjaminlah kemenangan 
.dunia bebas melawan bahaja Ko- 
munis di Asia Tenggara”. Sebagai 
djawabannja, Sir John mengatakan 
bahwa Ceylon. akan tetap memeli- 
hara tali persahabatan kekal dengan 
Filipina dan Ceylon akan mengabdi 
kepada usaha bersama bagi perda- 

— Dalam 
|toast Presiden Filipina Ramon Mag- 
Isaysay untuk kesehatan P.M. Ceylon   

diplomasi itu berkata mereka masih | 

    
   

  

       PU 

BERITA JAN 
   

  

    

kabarkan. Suatu kedjadian j 
(kelantjaran pemulihan k 

sangat mengetahui 

alat2 persendjataannja. Tanggal .rah pelaksanaan ini kini sedang” 
Memang adanja niat penjera- 

|han fihak MMC kepada pemerin 
tah ini sudah Jama terdengar. 
Perobahan sikap mereka ini mu- 

|la2 terlihat dengan adanja peng- 
hentian kegiatan mereka. Seperti 
diketahui, sedjak kurang lebih 
satu setengah tahun ini, memang 

1 MMC telah meng 
pada anak buah- 
judahi aksi2 me- 

     

    
   

   

   

    

   

    

  

Semarang pada hari Minggu dan Se: 

tanggal 19 dan : 0 Desember 
ibl. Sebagaimana diketahui, 
kundjungannja ke Sem arang i 

siden bermalam di r 
bernur Mangunnegoro di Watu 
Mn 

   

    

Milovan Djilas 
Menghendaki Sis. 

teem 2-Partij 
DALAM SUATU berita jan 

didrikan kepada New Yor 
Times pada hari Sabtu dimuat 
keterangan bekas wak presiden 
Yugoslavia, Milovan Djilas da- 
lam seruannja untuk mentjipta- 
kan sistem dua partai dalam nega 
ranja. Berita itu menurut harian 
tersebut jalah interviu jang sjah 
jang pertama dengan Djilas, dan 
menjatakan keterangan Djilas, 
bahwa kekuatan2 tidak demokra- 
tis dalam pemerintah Yugoslavia 
sekarang ini telah merupakan ha- 
Jangan bagi perkembangan demo- 

landjut meramalkan, bahwa demo- 
krasi akan menang dan sekarang su 
dah ada tanda2 akap keberanian di- 
antara rakjat untuk menjatakan pi 

(Gagak terla mba 
dian jang san 

1 £ 

selama ini melaku ka: 

Menurut berita itu Djilas lebih Ff 

    

   

  

ant 

an Seluruh Anggautanja Dan Seluruh 
LA 0... Persendjataannja ' 
IPemimpio MMC Umar Junani Telah Ber- Audiensi Kpd Pre- 
Isiden Di Semarang 

  

gak: 

Dan Meojatakan Kesediaannja Menjerah 
s (Oleh: Wartawan Sendiri). 

    

      

| Pada Minggu sore sekira djam 17.30 
|okh pendjaga? keamanan jang hari 
tu chusus ditugaskan melakukan pe 
agawalan disekitar tempat bermalam 
aja presiden, telah disinjalir adanja 
tua orang jang gerak-gsriknja sangat 

|mentjurigakan. Tapi kedua orang in 

  

   

ni dipegang, keduan'a telah  mele 
ajapkan diri. Dalam pengusutan Ie 

   

  

   

: tunja. ada sleks antara Lempongsari dan Kinte 
pa « rang me-j an Baru. Waktu ditahan, mula2 me 
pa Ipinan- | -eka memberikan nama2 jang palsu. 

alagi kalau di ingat. bah- | Szgera keduanja dibawa ke Seksi III. 
alangan MMC sendiri agak Umar Junani dgn adju- 

rs. gaya dalah golo-| Setan diad “3 
« Multajat dan golongang Setelah diadakan pemeriksaan 

Sujud cs, jang kedua2 “eivim € Devin ket lagi. dan dihadapkan 
pin langsung oleh Umar Junani. | kepada pendjabat2 tinggi jg lebih 

5 2 . Yanda2 jang tegas. | mengenal organisasi MMC, baru 
Tanda2 makin tegasnja niat fihak huan, bhw jang ditahan imi 

MMC untuk menjerahkan diri kepa adalah putjuk pimpinan MMC 
da pemerintah ini didapat pada wak | sendiri, Umar Junani ' bersama tu kundjungan presiden Sukarao ke fadjudannja. Perlu diterangkan, | 

bahwa kedatangan mereka ke 
Semarang adalah dengan maksud 
| maksud baik. Ingin berdjumpa 
dengan presiden untuk menjata- 

ikan kesediaan mereka, hendak 
-Imenjerahkan diri bersama anak 

buahnja. Pun waktu ditahan itu. 
mereka tak ada membekal sen- 

|djata api. Mereka hanja memba- 
| wa surat tanda kesetiaan untuk 
presiden. Karena malam itu pre- 
siden Sukarno tak lagi sempat 
menemui mereka, maka mereka 
keduanja be'um bisa dihadapkan 
kepada presiden. Kira2 djam 
23.00 Umar Junani bersama 
adjudanrja kelihatan sudah ke- 
luar lagi dari seksi UI. 

Menghadap presiden, 
Hari Sesin esok paginja, sebelum 

sresiden mengundjungi rapat pemu 
ja di Stadion Serang, Umar Juna 
ai bsrsama adjudann'a telah diterima 
ber-audiensi oleh Presiden  bertem 
sat di Watug#de 8. Menurut fihak2 
ang mengetahui, dalam pertemuan 
ni sekali lagi Umar Junani menjata 
van kesanggupannja untuk menjerah 

kan diri bersama anak buahnja sertz 
persendjataan2 MMC selengkapnja 
Kesanggupan ini oleh Presiden sela 
ku bapak negara dan rakjat, tentu 
adja diterima dengan gembira. Has 
1ja sebagaimana pelaksanaan penjerz 
1an dan penampungan mereka nanti. 
ani belum legi didapat “keterangan 
ebih djauh. Sikap pimpinan MMC   kiran mereka. 

Inilah sebabnja mengapa saja 

memberikan interviu ini”, demikian 
Djilas. ,.Untuk memberanikan pertu 
karan fikiran setjara bebas sebagai 
suatu tindakan jang sjah. Saja meng, 
ambil risiko, akan tetapi tidak se-! 
orangpun dapat hidup tanpa risiko. | 
Dalam sistem kita sekarang ini, ti- 

Gak seorangpun mengetahui, apakah 
jang akan terdjadi nanti. 

Walaupun begitu, saja kira, bah-j 
wa tidak sesuatu jang djelek akan 
terdjadi dan bagi regara kita pen- 
ting artinja untuk mempunjai se- 
orang jang dapat menjatakan, apa 
jang dipikirkannja. 

Menurut Djilas pada hakekatnia: 
segi politik daripada -sistim pemerin- 

da hakekatnja dekat sekali pada 
.Stalinisme”. Dikatakan oleh Djilas, 
bahwa ,,suatu bentuk politik lain ha 
rus disusun. Bentuk ini mungkin de 
.mokratis, mungkin sosialistis dan ti- 
dak memikirkan kembalinja partai2 
Yugoslavia jang dulu jang tidak di 
sukai itu dan jang tidak pernah de- 
mokratis seluruhnja.” (Reuter). 

PANITIA PEMBENTUKAN 
FRONT ANTI IMPERIA- 

LISME, 
Rapat jang diusahakan baru2 

'ini di Djakarta oleh Pete 
Pemuda Revolusioner Indon 
telah memutuskan untuk mem- 
hentuk sebuah Panitya Pemben- 
tukan front anti Imbperialisme, 
dengan diketuai oleh Demsy Dar 
mawidjaja dari Pergerakan Pe- 
muda Revo'usioner Indonesia, 
Panitia tersebut akan melopori 
sitape umum dari seluruh orga- 
nisasi2 massa, pemuda, buruh, 
tani. dan sebagainja guna persia- 
pan Kongres Nasional Indonesia. 

  
| 

KUBUNGAN LALU LINTAS 
UDARA RRT/SOVJET 

UNI AKAN DIADAKAN. 
Radio Peking hari Djum'at kata- 

kan, bahwa 3 orang delegasi pener- 
bangan Sovjet Uni Kemis jl. telah 
tiba di Peking dengan pesawat udara | 
untuk. adakan rundingan dengan 
RRT guna membuka dinas lalu-lin- 
tas udara sipil antara kedua negeri 
tersebut. Delegasi tersebut dipimpin 
oleh marsekal udara “dan direktur 
djenderal biro penerbangan sipil 
Sovjet, Zhavoronkov dan terdiri da- 
ri direktur biro administrasi dinas 
penerbangan internasional 
V.M. Damilyehov serta ahli tehnik 
penerbangan A.N. Vereschoogin dan 
lain2nja. 

BEKAS MENTERI KEAMA- 
lipina bertekad bulat untuk .meme-” NAN NEGARA SOVJET 

DAN 3 PEMBESAR DJA- 
WATAN RAHASIA DI- 
DJATUHI HUKUMAN 

MATI. 3 
MAHKAMAH agung Soviet 

Uni telah mendjatuhkan huku- 
man mati atas diri bekas menteri 
urusan keamanan negara Sovjet 
Uni V.S. Abakumov, bekas ke- 
pala bagian penjelidikan soal2 jg 
sangat penting pada kementerian 
kermanan negara URSS, A.G. 
Leorov, dan bekas pembantu2 ke 
pala bagian tersebut tadi, V. I. 
Komarov dan M. T. Likhachev. 
Terdakwa2 lainnja dalam perkara 
ini ialah 2 orang pegawai pada 

| kementerian tadi, I. A. Chernov   Kotelawala, Magsaysay malam Sab- maian, (Antara). 
& 

Aa 

  

tahap di Yugoslavia dewasa ini pa 

Sovjet | 

seserta anak buahnja ini patut disam 
but dengan gembira, djustru pada 

saat2 kita harus menggalang persatu 
an jang. kokoh untuk perdjoangan 
merebut Irian Barat. E 

Akan di sambut dgn 
: gembira. : 

Dalam pada itu menurut kete- 
rangan kapten Harsono, djurubi- 
tjara Divisi Diponegoro atas per- 
tanjaan wartawan tuan didjelas- 
kan, . bahwa bila gerombolan 
MMC mepijerahkan diri, tentu 
sadja mereka akan diterima de- 
ngan baik. Adapun tjara penam- 
pungan mereka tentu sadja me- 
nurut siarat2 jang sudah diten- 
tukan. Misalnja seperti tjara pe- 
nampungan kompi D.I. Sjamla- 
wi jare menjerahkan diri di Lo- 
sari sebelah barat Tegal pada 
hari Senin tanggal 12 Djuli jl. 

lum sampai mengindjak halamar | 
3ubernuran. Belum lagi kedua orang | 

lah seora 
aih diauh, sekira djam 17.45, kedua | 

orang ini telah dapat ditahan dikom 

  

ng tertjium oleh beritawan kita baru kini dapat di- 
Geet dan akan membawa pengaruh besar dalam 

stabilisasi pemerintahan Djawa Tengah. Dari fihak jang ber- 
itawan kita mandapat kepastian, bahwa tak Tama lagi grombo- . 

n kegiatannja di Djawa Tengah, akan menjerahkan diri beserta 
ssti penjerahan ini hakua dapat ditentukan, tetapi prosedure kea- 
dikerdjakan oleh fihak2 jang ber sangkutan, RS RL    

Dona Anna Lara Duarte ada- 
ng perempuan jang - su- 

dah berusia 105 tahun di Barbo- 
to di France (Perantjis). Sampai 
achir2 ini ia sudah gundul sama 
sekali, rambutnja jang tadinja pu 
tih itu sudah lenjap semua. Tapi 
keadjaiban belum !enjap dari du 
nia ini. Rambutnj? tumbuh lagi, 
bagus, h'tam baga'kan arang. Ia 
masih sehat, tjutjunja 25, bujut- 
nja 42 orang. 

  

RRT Sanggup Han- 
tjurkan Armada 

Ke T A.S. 

| SEORANG BEIAS opsir ting 
gi angkatan laut RRT, Wen Hau 
Ling, hari Kam's di Taipeh me- 
njatakan  kejakinannja — bahwa 
RRT sanggup menghantjurkan ar 
mada ketudjuh Amerika dan me- 
rebut Taja, 
— Wen Hau Ling jang dalam bu- 
lan ji. melarikan d'ri dari kapal- 
nja di pelabuhan Djepang Yoko- 
bama dan minta perlindungan po 
litik kepada konsul djenderal 
Tiongkok Nas'onalis disana mene 
rangkan dalam konperensi pers di 
Taipeh, bahwa ja sendiri telah 
mengantarkan  pem'mpin labour 
Inggris Clement Attlee dalam me 
ngundjungi pelabuhan Whangpoo 
di Shanghai dalam musim rontok 
il. Diterangkan oleh Hau Ling 
bahwa kapal2 selam Sovjet akan 
membantu gerakan penjerbuan 
terhadap Taiwan sesuai dengan 
sjarat2 persetudjuan saling mem- 
bantu dan persahabatan jang dia- 
dakan dalam tahun 1950 antara 
RRT dan Sovjet Uni. 

  

Pendjelasan Pa. Pers. 
Seterusnja fihak diurubitjara Div. 

Diponegoro tak berssdia memberi 
kan keterangan apa2 mengenzi soal 
'ni dan hanja mengeluarkan komu 
1ike sbb.: 

Dengan. tersiarnfa berita, bahwa 
Komandan MMC Umar Junani telah 
tertangkap. maka dersan jini Perwira 
Pers T.T. IV perlu memberi pendjela 
Szn tentang duduk perkara jang sebe 
narnja, jalah sbb.: 
Pada waktu Presiden datang di Se 

merang, maka ada storang pemuda 
jane gerak ger'kaja sangat mentiuri 

gekan dan berada disekitar kediaman 
Grbernur ci Wetugede, Oleh penga 
wal pemuda tadi dapat tertangkap 
dan ternjata dia adalah .,kurier” da 

ri MMC. 
Mengenai sosl tsb. guna Janf,arnia 

penjelesaian diminta kepada umum 
agar tetep tinggsI. tenang dan periia 
ja kepada jag berwadjib, bahwa fi 
hak. aparatuur Pemerinteh selalu ber 

ussha untuk menjelesaikan - menge 
nai gangguan keamanan didalam 

waktu jang singkat. 

  

' Mahasiswa? Asia 'Di 
En 

mengambil tindakan. 

INDONESIA, India, Pakistan, 

dan Kambodja di Tokyo. 

kan bahwa dim tahun jl. ada se- 
orang pegawai asrama (bangsa 
Djepang) jang mengamuk dan 
mentjoba menikam para mahasis 

“utk beladjar jang tjukup. 

p2da kementerian - Inar 

Di surat 
kali tidak didjawab. 

Dalam. surat mereka jan 
achir (jang disampaikan Baba il) di 

pang jang baik budi, 

lupakan 

bitjarakan masalah2 ini dengan! 
ngurusInja, kata sigat tadi, 

lama mengerdjakan pekerdjaan ini 

sehat. Sek-djen. , International   
bahwa keadaan: buruk 

  

Surat mereka telah disampai- 
kan kpd” perwakilan2 diplomasi 

Thai, Perantiis. Ceylon, Filipina 

Para mahasiswa tadi menerang 

wa dgn sebilah pisau. Sewa asra- 
ma terjalu tinggi dan pegawai2nja 
tidak memberikan  kelonggaran2 

Pengaduan2 telah disampaikan 
kepada pengurus asrama dan ke- 

g hegeri 
Diepang, ialah badan jang ber- 
diri diatas asrama ini, akan teta- 

pengaduan ini sama se- 

wa. Apabila pihak mahasiswa mem 

pe 
maka 

djawabnja ialeh bahwa mereka sudah 

dan mereka tidak membutuhkan na 
Stu 

denis House”, Kenji Saito, mengaku 

siswasiswa 
dan Y. M, Broterman (Antara), asing disebabkan karena keuangan 

jepang Tidak Puas 
Pelajanan Dlm Asrama2 Mereka Sangat 
Kurang Dan Mengetjewakan— Ada" Pe- 
gawai Djepang Jg Ngamuk Daa Mau 
Tusuk Mabasiswa2 Dgn Pisau Be'ati 
SEROMBONGAN MAHASISWA jang berasal dari berbagai 

negeri Asia dan kini sedang menuntut ilmu di Tokyo atas undang- 
an pemerntah Djepang, hari Sabtu jl. mengadu kepada kemente- 
rian luar negeri Djepang, bahwa para pegawai pemerintah Djepang 
mengabaikan kesedjahteraan mereka, Pemimpin 58 mahasiswa dari 
berbagai negeri Asia jang diasramakan di »International Students 
House”, Tokyo ialah seorang mahasiswa bangsa Indonesia berna- 
ma O. Moyo, (?) telah memberitahukan pengaduan mereka itu ke- 

pada pemerintah negara2 masing2, dalam usaha supaja mereka 

Partai Kong- 
gres Merasa 
Lemah?) 

Kerdjasama Dgn Lain2 
Partij Utk Hadapi Ko- 

“Kapus ee : 
PARTAI KONGGRES P.M. 

Jawaharlal Nehru hari Djum'at 
malam mengumumkan bahwa par 
tai ini kini sedang membentuk 
sebuah persekutuan dng. partai2 
»Krishan Lik” dan ,,Praja” utk. 
melawan kaum komunis dalam 
pem'lihan umum dinegara bagian 
Andhra dalam bulan Februari jad. 
Ini adalah jang pertama kali bah- 
wa Partai Konggres mengadakan 
persekutuan dengan partai lain, 

  

paling dan jini diwartakan menundjukkan 
tentang bagaimana pajahnja ke- 

terangkan bahwa banjak orang Djefadaan partai ini dalam  mengha- 
Tapi orang2, dapi pemilihan umum jad. Dapat 

Djupang jang bertugas mengurus asra'" ditambahkan bahwa negara bagi- 
ma An ini rupa-rupanja me 

tewadjibap mereka dan me 
lupakan kesedjahteraan para mahusis4 Ws lebih sedikit. (Antara) 

an Andhra adalah suatu negara 
bagian baru jg dibentuk setahun 

  

    

  

terbatas. Pemerintah Djepang tahun 
IL. memberikan 30 djuta yen ($ 139. 

ribu) untuk keperluan2 para mahasis 
1 wa jang datang dari luar negeri: ta 

hanja 35 djuta bi dalam tahun ini 
yen sadja (kurang dari $100400) dan 
.sebagian besar dari djumlah ini dipa 
kat untuk mendirikan sebuah gedung 

baru. (Antara) 

    
        

    

   

Semarang. & 

   
Rambut Putih 
djad: Hitam 

   

  

SISTIMEWA 
ATA3 SEGALA 

KEISTIMEWAAN 

, L 
) MOHAMED SADIK DJOHRI 

KEPRABON -KULON:15/D - SOLO 

TURUT BERDUKA TJITA 
Berhubung dengan meninggalnja 

  

     
  

  

Istimewa ini semir 

sulit, dan pakai berasa dingin. 

aia dalam seluruh dunia. 

larga sama. 

Indonesia. 

  

Semir ini adalah pendapatan baru 
jalah tidak 

panas seperti lain2-nia. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu: 
ajai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
naja bagi kesehatan otak, maupun 

Ditanggung tidak ada bandingan- 

Harga Rp. 1,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 

Mentiari Agen" baru seluruh 

Toko Obat Shanghai dan Toko 
Obat Singapore Pasar Djohar, 
Universal Stores Bodjong & 
Semarang. 
  

Didjual Lekas: 

1 MOBIL STUDEBAKER 
CHAMPION TH. 1941 
HARGA Rp. 17500,— 

1 DUCATIE Tahun 1951/1952 
Semua dim. keadaan baik. 

SEMARANG. 
PURWODINATAN TIMUR 52 

  

suk 

Nj. A. Bannon Hardjoamidjojo ' 
pada tanggal 23 Desember 1954 djam 05,00 di R.S.U.P. | 

4 Inna Lillahi wa inna ilaihi Rodjiun 
Kami jang berduka tjita : H 
SEGENAP KELUARGA | 

DEWAN PROPINSI P, NI. | 
DJAWA TENGAH | 

ana Sen NN Didjual: 
. Speda motor H.D. 1200 c-. 

dng. zijspan complit, keada- 
an baik, ( 
Speda perempuan merk Fo- 
gers comp't — 10070 bar. 
Foto-toestel LEICA compiit 

adaan baik. 

Keterangan kepada: 
BALAI LELANG ?"ASIA” 

Pontjol 94 — Tilp. 135 
Magelang. . 

  

Ditjari dengan segra. 
1 Baas Tukang 
SEPATU 

untuk bikin tudungan sepatu, 
jang tidak berpengalaman dihar:p 
djangan melamar. 

Djam'nan boleh berdamai. 
Perusahaan Sepatu 

”»SAN OEI1” 
Djl. Darmorini 26A — Blora. 

TN ai ia sa 

  

Didjual Segera 
1 BROMEF TE ETS 

Keadaan lengkap a.f. . Zweefzadel 
Dauwzit dan Claxon dgn Batterij. 
Tjat Merah, terrawat baik 

Harfa Rp. 3000,— 
Dapat dilihat di : 

BEDAGAN 571 — SEMARANG 
  

      

» 

Bantulah: 

:P. ML   
  

tidak mempengaruhinja. Dalam 

dari 5 dan 27 tablet. 

Pakailah tablet: € 

"ASPRO' sesuka- P 

Tuan. la tidak ber- 

bahaja dan tidak” 

merusakkan djan- / 

tung dan perut. 

ANA NN 
PENJAKIT PILEK 

  

"ASPRO' - & 
Mentjegah....menjembuhkan 

Tablet 'ASPRO' mempunjai dua rupa kesang- 

gupan. Menjembuhkan penjakit demam dan 

menghilangkan penjakit? urat. Tablet 'ASPRO' 

bekerdjanja tjepat sekali. Tiap? tablet d'dung- 

kus dengan rapi sehingga udara jang basah 

ASPRO menghilangkan penjakit /£ 
DEMAMdan SEMUA PENJAKIT/: 

dengan tjepat sekali 

   
   

  

     

  

bungkusan 

   

  

   TANDA PERNIAGAAN 

  

  

    

Pada segenap langganan, kami 

1955 toko dibuka pula sebagai 

Radio 

Sa Ba aah imam AN LI 
  

PER 

rena saja tahu pikiran Njonjah 
berbuat demikian. 

Akan tetapi bila, Njonjah 
jang djudjur dan tulus, 

bagai Njonjah. 

5 Sa Ha IA AAA Ag pen ena Pend HAN 

Kd   
  

(Soo) 

a 

  

Pemberian Tahu. 

    

hatur beritahu, berhubung dengan 
tutupan tahun (stock opname) kami punja toko akan ditutup pada: 
29 Desember sampai dengan tg. 31 Desember. Mulai tg. 3 Januari 

biasa. Hormat kami. 

Mascotte 
SEMARANG — SOLO 

HATIAN 
Kepada Nj. Liem Liang Nio, — 

Alias Nj, Tan Swie Lien. 
Berhubung pengumuman Njonjah di Harian Suara Merdeka 

ttg. 21 Desember 1954: dengan ini saja menjatakan : 
Sedikitpun saja tidak sesalkan atas segala perbuatan 
tersesat itu, baik jang telah lampau maupun jang akan datang, ka- 

jang sedang kalut membikin Njonjah 

Njonjah jang 

Ini adalah keluhan Njonjah pertama kali jang saja En bah- wa Njonjah mengaku Sdr.-saja, sedangkan sebetulnja saja tidak 
tahu, Siapa adanja Njonjah itu dan dari mana asalnja? 227? 

sesungguhnja ' mempunjai ntaksud | mentjari pengakuan Sdr. dan/atau Ibu dengan djalan menggugat di Pengadilan Negeri, 
tidak salah Alamat??? Moga2 katerangan ini mendjadi petundjuk 

Hormat saja, 
LIEM HOO DJIOF, 

Tanggal 25 Desember D.M.B, 

»Saja adalah sedjenis gadis jang disukai 
oleh setiap pemuda, tetapi tidak pernah 
diambil sebagai istermja” 

demikianlah kata CLEO MOORE dim. 

»ONE GIRL CONFESSION” | 
Hanja untuk orang dewasa, 

aa S 7 

dng. statief dan lampu, kc- 

apikah Njonjah v 
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ME RAN AN TA Bk ha IG a Net Ni "ee "5... . SN 
SEN SU dx 1 ' 5 

@ x Ma 3 . . “ 

8 
“ Rea , 

"uh : 

- 

mennakaa ” Senam mua 

PENDERITA? 
Tssadin Tlah! 
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     AA de. 
2 tertentu 

TERKENAL UNTUK SEGALA 
LA apa KERONGKONGAN         

  

  

    
  

  Cage Dea naa Men 
  

  

  

    

      

   

  

     
   

  

    

  

      

    

  

  

  

   

    

    

  

  

  
  

  

          

      

    
    

  

  

     

    
    

            
  

  

      
  

  

  

  

    

      

  

pah, pedangnja jang membuat ia ter- 
masjhur. dan ditakuti lawan dan di- 

# sukai wanita ! 3 
I Sebuah tjerita sedjarah jang meng- 
agumkan ! 
Lihatlah Ursula Thiess jang tjantik | 
pertama kali dalam film Amerika 
jang menggiurkan ! 

Ini malam penghab. 5.-7.- 9.- (17 th) 
Rita Hayworth — Jose Ferrer 

.MISS SADIE THOMPSON” 
Columbia?” Technicolor 

IT 

       
      

  

     

       

  

M-5-H' 
Heppy, romantic 

Ond carefree musical 
Of charm and fascination, 

youth and enchantmen!! 

SECANCOLOR (ii Pena H3 As ran 

    

  

Ini malam penghab. 2 

52700 (Sep. um.) 

wati 

LIA 288 KURT 

ABOR: Kah 
ati A 2 Story by PAUL Aa      F" . Sarung Tangan 

Besi” 
“ Mula2 ia chawatir kalau? Hondo 

« akan menetap bersama ia dan anak-| 
nja, tapi kemudia, ia chawatir ka- 

“ Jau2 Hondo tak mau terus menetap 
dengan ia.. # 

Seree teen 1 by MELEN DEUISEH 

En Da 
5 

Gadis jang bermain dalam film ,,4An American in Paris” akan meng- 
hibur kita lagi dalam film penuh Semangat-remadja dan kegembiraan. 
wengarlah njanjian2 merdu ,,HI LILI - HI LO” — ,,A DORATION” 
dan ,,LILI AND PUPPETS". Lintjah — Gembira — Lutju — Penuh 

Gaja ! Bikin penonton djadi terharu tertawa dan djatuh tjinta !    
  

  

    
        Pesan tempat dari djam 11.- — 12.- 

John Wayne 'pegan seba- . tama 
gai Hondo, seorang jang pendiam Ini kaan ' : . 
sepgrti asap mesiu, —  pertjaja pa- en Me ak Ve biggest Technleolop : : da diri sendiri ! Penghabisan MN ata” | DJAGALAN INI MALAM PREMIERB, KOXY 

Sebuah Pn terkenal Wat Louis G R IS Twanyos: 5.00 - 7.00 - 9.00 BERBARENG (13 th) 6515 «ZA TAI 
.L'Amour, lebih unggul dan lebih be-7 "7 ML 9 Tg AMANKAN #|pe Yen 29 sar dari film ,SHANE? 1 31 559.5 a.. TECHNICOLOR 5 | is Suk Chu sOUW PEH TJOA SERI III 

(13 th.) “ Film Tiongkok tjerita sambungan Siluman Ular jang hebat ! 
  

Type' Pertf.. ,SEMA RANG" Idzin No. 2037/11/A/171. 

    

  

  

  

    

3, : : 
7 Ta. 4 $ 2. Downlar. 1954. SURAT PUDJIA Deng kanji | aan : Saudara remil E | Mulai. ta | van “ Rp, " dapat » - ve: ! (ih Berpraktijk | R 1 Yuk 3 “4 Lg ra : | 00 seperti biasa | 

& : 1 “Zephyr $ TA Dr. Roestamadji . #5 3 t F ak 
$ : 5 .. Ta | Achli Penfakit kulit 

5 3 n bil Bor wb rd yag 5 aan 7— — Tip, Sm. 1028 DISAMPAIKAN 
Ata 3 £ 5: P3, 1 babe Khana SDR: KUASA USAHA RUMAH OBAT 

ain UU DAY AN. R00: V 55 'Braboi kamar tidu ur com leet e (ANGGUR TJAP TKAN MAS). ! | G. J. Dree meier || MEDAN GLODOK No.10 
BI PEN LN 

4. Prabot rumah tangga e com mpleet Badar II karangtompa 50 DASAR aa, 
27 Desember — 3 Januari 1955 

. Hadiah aatah ditempat Sdr, djangan kuatir. PERGI LUAR KOTA. : 
. Nani 2 “3 2 amat ea 

38 X Hadiahss Sp ia kanan & 1 es . F: k 2 | Pa 23 3 5 2. kami kirimkan franco Saudara DEMI KENJATAAN. Djakarta 7 Djuli 1953. Pn Did aa BUKAN PROPAGANDA SEMATA2. : . Belilah bari ini djuga Wp J ang TA 
tu naa “dan TANAH: : #$ Hendi £ KU AURI Pp S5 isa terus ditempati sa g engan ini saja endromartojo , usat Pendj ualan Bontjol No: 151 Kamp Di meal api lang. D.Adm.Personil Pst Markas Besar Angkatan Udara R.I. Sweepstake Iswa Ic sparang — POERWOWINOTO “Djakarta,menjatakan dengan bangga,bahwa setelah berhat- ai Ana KO, ' HiSingorssos Cp, Yenganikanti 7 h Sil mempergunakan Obat Anggur untuk wanita Tjap Ikan Mas 

Ba da an : i Magelang. dari Rumah Obat TAY AN HOO,Medan Glodok No 10 Djakarta, kan Lu enenaNehanp SNN SMAN untuk istri saja, jang telah lama menderita sakit sbb: : UNTUK PEROBAHAN DALEM RUMAH TUAN Ta Lean TN s6 datang bulan tidak tjotjok,rasa sakit kesemuten, nafsu LONTIENG STANDAARD WESTMINSTER JG INDAH | -Buku Sed ar : h makan kurang,rasa tjape dll,setelah minum Obat Anggur MEDAN belaan ko | untuk wanita Tjap Ikan Mas, telah njata kelihatan pero- LEE “ ! $$ bahan kesehatannja,, karena Anggur tsb. » | untuk Selain dari pada itu,semoga pemeriksaan dan pembi- : eP d ss SE KOLAH ME NENG A H kinan Anggur tab jang telah njata keehijatanja,dapat di- ,9 
djaga lebih landjut, agar nilai da ma anggur Tjap KRANGGAN 25 SEMARANG TELE: 1603 “Old ANWAR SANUSI : Ikan Mas tetap di atas,dan dige eh segala Lapisan $ 

: | Masjarakat. '| SEDJARAH INDONESIA 1. etak- Hargal || jt e mam MEN Maa Ne Naa f3 Kian i 2 u an : “Th Rp. | Sekijan. Et - S2 2 : 8 8 aman Kuna: dari 3000 s.M. sampai kedatangan bangsa Hindu pada  Fernjataan lerima Kasih | | kira! permulaan tarich Masehi. 5 . Berhubung dengan meninggalnja : H. Zaman Hindu: dari permulaan tarich Masehi sampai penjebaran agama romar ojo) 5 - Nj. A. Bannon Hardjoamidjojo : Islam di Indonesia pada KN Wing Ol kn PA 5 BNNK 5» TEA Bela ke-7 A 6,509 ' pada tanggal 23 Desember 1954 djam 5.00 di R.S.U.P. Se- SEDJARAH I INDONESIA Il. : ra ai marang, dengan ini kami menjatakan terima kasih kami jang HI. Zaman Peralih: d & 13 k bar 1 di 1 Iga g sebesar-besarnja kepada Sdr. .Dr. Gan Sing Bie beserta para donesin pada Na Me AN NGeAN angsa Belanda di ae f Pa CE aa p Djuru Rawat dari R.S.U.P. Semarang jang telah merawat - IV. Zaman Pendjadjahan : Masa Kompeni. ena an ana sn ME Lan bekyan antasensn Ke6 AD 7,50 : ! : EF Ma Mena Oa Sdr. Nasiboe, an Ng Bapak2, Pt INDONESIA III. 5 | S.Hendromartojo KU.1176082 . t ar uri anisasi2 dan handai taulan atas 'se- : 3 . gala perhatian, pernjataan berduka-tjita, sumbangan? karang- Tv ag Pendjadjahan (landjutan) : Masa Belanda I — Masa Inggeris — D.Adm.Personil Pst. : TN asa Belanda II — Masa Djepang. MARKAS BESAR ANGK.UDARA R.I, yak 
an-karangan bunga, tenaga maupun fikiran dll. dan pula atas- v. man Kemerdekaan: dari 1945 sampai kini. ke-5 4 850 2 $ 'kerediaan menghantarkan djenazah ke makam Bergota. BENAR OmOM KL ne Lo an ni ea , GAMBIR BARAT No.8 Uk t Djuga memohonkan maaf atas segala kesalahan almar- $ Isinja: 1 DJAKARTA RAYA, T: P 
-hum. lahir/bathin. : 1.  Sedjarah Kuna: mulai dari permulaan tamaddun sampai keruntuhan Ke- “Nat INA LILLAH! WA IN IA ILAIHI RODJIUN. radjaan Rum-Barat, jakni dari & 4000 sebelum Masehi — 476 Masehi. 

| " Kami jang berduka tjita, 1. Temui Perkngaam 2 ian, 3 Kn Pe eoatan Sen ika pada 1492: mona Laman. aman: - 2 3 Uu sampai keruntuhan Keradjaan Rum-Timur pada 1453: at i | 1 | RA. SASTROAMIDJOJO dan Putera2nja. Pembaharuan Geredja pada 1517 “enecoeo nee noona Pn an ke-9 A 6,s01| KURSUS BAHASA INGGRIS. | | Fei 
.M. BANNON HARDJOAMIDJOJO dan , : 3 | | at SEDJARAH UMUM Il. Dengan perantaraan surat (schrif-! || f Hina “aon Ni Isinja: telijk) Buku peladjaran dikirim | | | F Ul. Tea, Kn dari 5 ta Pertengahan (& 1500) sampai permula- saban ena (3 2 Pe anaan P Dengan hormat | js mmm. Pa SNN PON OA NI SA agan SEN AL aan soj | Tammat didalam 8 bulan. Kursus an ti 

ARE EA OSN SEDJARAH UMUM NI j ke-9 A 7.50 ini: mendapat saiibutan istimewa Atas idinnja Mama Njonja TAN KHOK pada sa nu 
— INDONESIA PREMIERE ! ! ea raz FISY an Isinja: ks |d'seluruh Indonesia dari kota-kota tanggal 30 Desember 1954 atau tgl. 6 Tjap Djie Gwee 2505 : & EUROPE FEARED: IV. Sedjarah Terbaru : dari 1789 sampai in, On Be ke-10 4 g.s03| Sampai ke desa-desa, kerna dapat djatuh hari Kemis Pon, kami hendak melangsungkan per- 1 R Ex 5.00 7.00 9.00 (17 th.) BESOK A , Kandotterasak TATA-NEGA Tah Be ae ar OT ea Kan hasrat umum. Praktis djodohannja anak perempuan kami jang bungsu : fx | : ENI: tho Oge of valari sinjas . $ — Sistimatis. Pj , Batre SAN PAGI (diam 10.- JmaLaM Tata-Negara Umum — Tata-Negara Demokrasi — Tata-N egara Indonesia | Ikutilah kursus ini agar dapat Theresia TAN EK TIEN : 

2 Premiere “3 Fata-Negara Negark2 Besar W...ii..iii..... noni Pa ke-6 A3 an San og Ijen aan d 1 
: 5 Bia tete Menag Ina Ht ladinan Kah 2 
1. Tang | 'a ” Uang langganan Rp. 5,— sebulan 3 | F3 

5 R1S Ta 3 Te “225 (17 th) PUSTAKA au AK U A N Kiban langsung kepada» Thomas NA TIANG GIE 3 PN I- — 125) : TOKO BUKU DAN PENERBIT 2 Ba Na Anak lelaki dari Saudara NA JAN LIEP di Semarang. :| Orion DJALAN DALEM KA As M.96B-96C — BANDUN G Nan TN ap Ketemunja berdua penganten pada hari tersebut: - Ih 5 en “DIALA N KRE 5 OT — DIAKARTA sa SA: Sa Upatjara (Penerimaan Sacrament) di Geredja R.K. Gedangan | ! 
7 mma ma Aas - . 

pada djam 8.00 pagi. “k L. 

Fe 
3 ag aka Dag Gua nan ee ab Resepsi sederhana di Gedung Indo Tionghoa 4 

Sai 3 OF CONCERN CINEMAS “3 f OBRAL BESAR! tinta yanto | 

TINGGAL INI MALAM dan BESOK MALAM («. 13 tah.) 5 : Pang Aa Kami sangat mengharap kedatangan Tuan Njonja/Nona dan ui EXTRA TA KORTING 10/50 pCt. Mulai tg. 27-12-”54 s/d tg. 22-1-1955. Pamili. Sebelumnja kami mengaturkan banjak terima kasih. £ AN GRAND LUX 5457159.15 Ini malam Penghabisan J | SABAI Eh TOKO SEPATU Turut mengundang : Kiongtjhiu dan Hormat ne SORE 5.00 - 7.00 - 9,00 D Ki NA TIANG KIET dgn. Njonja TAN TJHENG HAY | aja ah sVTIAMON D THIO SIN KIAN ,,”,, dengan Njonja ! 3.00 ie osn Djl. SETERAN (Duwet) No. 34 — SEMARANG. KWEE TJONG BING dgn. Njonja ja "Tepat Tn - Tn 8 Maafkan sumbangan uang tidak terima 2 ra jang memakai 
MEREKA MRT TER BEN. MEN SA ai N.B. buat Tuan Njonja/Nona dan Pamili I djadi DJEKDJAJA! 

jang belum menerima surat Undangan, | Perkelahian seru ditengah malam... ' INDRA Tinggal INI malam dan BESOK malam (u. 17 tah.) diharap dengan hormat ini Iklan supaja : TA Ka kh Bertjumbuan dibawah si- | BESOK MALAM PREMIERE »L UX” 5.00 - 7.00 - 9.00 Ge Y7 tah.) 4.45 - 7.00 - 9.15 Ismah R.S. — Hermanto — Mimi Mariani — dianggap sebagai gantinja. nar bulan ! Extra Matinee : BESOK PAGI ,,LU X” djam 10.00 Gretiani Hamzah - A. Theys - S. Poniman - Kuntjung - Rr. Sumiati P Tindjunja jang ditakuti seluruh Ero- Hidangan baru jang manis dari Metro Meltagh Mayer 
  sur GUNUNG” 

AL S-7—-9.-— INI MALAM PENGHABISAN (17 tah) 
MOCHTAR — Rr. SUMIATI — DJUWARIAH — dlm.: 

»KEBAJA FANTASI” 
Besok malam: “Miss ZOHRA - SHIRAZ - AMINA - KAMALA dim. 

kan #BHEDA TRISHUL” eU YA 

  

    

ROY 
W.D.   

  

  A5. Ijen 

EHIND 
"ag 
SKERIFES 
OFFICE 

: IN 
H4 GUNSIGHTres" 

PG Yan 
PUTTING ROGERS 

TO SLEEP 
WITH THAT 
TRICK INCENSE 
WHILE TELLING 

HIS Nana 

N JUMPIN! JUPITER HE'S OUT 
COLPERIN A STURFEP OWL! 

1y | 
SER, 
OERE 

& 
Ji 

  
    

      

  

         
Dibelakang kantor Sheriff dikota Gunsight 

TN —. Lekas,- Brad! Sheriff datang! 
melarikan diri! 

2 — Itu suatu pekerdjaan jang berani, 

, | 
2 tertidur dengan kemenjan, 

kita pergi! 

— Heee, Roy bangunlah! 
(dengan rasa terkedjut Sheriff me- 
nemukan Roy sedang njenjak ti- 
dur). 

— Ja Allah! Dia beku! 
jang telah. terdjadi disini? Dia akan mendapatkan kamu 

Ginny — membuat Rogers 
. Sementara menerangkan nasibnja! 'Lekas 

- 

ROY ROGERS No. 3 

  

mama dana 

  


