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. Kita Harus Beri Sela- 
| mat Pada Kita Sendiri 

|. Karena Dim Pertemuan Hanja 1”, Hari 
“—P,M.2 Asia-Tenggara Telah Dapat Se- 

 fesgikan Semua Urusan Jang Dihadapi: 
Tg Kata Kotelawala : 

- Bagi Kotelawala Hanja Ada Satu Tiongkok — Dan 

tamar Masjuni 

  

Undangan Ke Afro-Asia Haras Disampaikan 
Ke peking 

DILAPANGA TERBANG 
P.M. Sailan Sir Jonan Kotelawala 
menerangkan kepada yers, ,,kita 
kita sendiri bahwa konverensi ke 

Kemajoran Kemis siang kemarin 
sebelum meninggalkan Indonesia 
harus memberi selamat kepada 
dua para Perdana Menteri Asia 

Tenggara telah mampu dalam waktu sependek 142 hari menjele- 
saikam semua urusan jang dihadap'.” 
kita, demikian Kotelawala, ialah 
njelenggaraan konperensi 

Memberikan 
Kesan Baik 

Kundjungan Presiden Ke 
Muktamar Masjumi 
KETUA UMUM Masjumi 

Moh. Natsir, jang baru kembali 
di Djakarta dari Surabaja berhu- 

Negara Asia-Afrika 
P.M. Indonesia diwaktu pertemuan di Kotmbo. 

Maksud pokok pertemuan 
sudah tentu merentjanakan pe- 

sebagai diusulkan 

Tjita”-nja bagus sekali dan: kon 
perensi jang akan terselenggara 

| di Indonesia dalam bulan April 
La.d. akan mengarah ke terseleng 

| garanja semangat persatuan dan 
Ipersahabatan setjara luas di Asia 
dan Afrika sebagai terkandung 
dalam pertemuan2 para Perdana 
ana Asib Tenggara ita sen- 

iri. 

Tentang  detailnja dari pertuka- 
bung dengan kongres Masjumi di |ren ig berlangsung di Bogor itu tempat itu, atas pertanjaan me-lakan segera diketahui dan saja ti- nerangkan. bahwa kongres itu |dak hendak- mengatakan sesuatunja # hasil2-nja adalah” memuaskan. | lebih diauh. Sir John  Kotelawale 

dn
gu
h pang 

Mengenai kundjungan presiden 
Soekarno. keresepsi Masjumi di 
Surabaja pada hari Senen ig lalu 
itu, Moh. Natsir menjatakan, 
bahwa dengan kundjangan itu 
presiden telah menimbulkan ke- 
san jang baik pada para kongres- 
sis2 Masjumi. 

Pada mulanja dichawatirkan, bah 
wa presiden akam - mengurungkan 
kundjungannja- itu, berhubung be- 
Hau sangat sibuk dengan —adanja 

  

menambahkan, bahwa tadinja be- 
njak jg menjangsikan 'akan kemung 
kinan dapat terselenggaranja konpe 
rensi sematjam itu. Sebagaimana 
orang. djuga menjangsikan akan" ke- 
gunaan idee pertemuan para perda- 
na menteri Asia Tenggara itu. Ada 
lah terserah kepada kita sendiri un 
tuk menundjukkan sampai dimana 
kemampuan besar kerdjasamg Asia 
Afrika untuk  perdamaia,, dunia. 

  

  

      

Kita Harus Mendjaga 
Sebagai Bangsa Dan N 

pertemuan lima negara itu tidak 
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Kelihatan digambar ini presiden Soekarno ' waktu menghadliri kongres 

Masjumi di Surabaja baru2 ini, sedang bertjakap2 dengan. ketua 
jang baru dipilih, Moh. Natsir, 

partij 

Seluruh Dunia Memper- 
hatikan Indonesia 

Supaja Terap Dianggap 
egara Jg .,Volwaardig” 

KEMENTERIAN PENERANGAN dalam penjiaran radio tgl. 
29-12 malam menguraikan, bahwa kenjataan2 jang tertjapai oleh 
konperensi Bogor akan mengelakkan sementara pendapat, bahwa 

akan membawa hasil jg. penting, 
konperensi negara? Kolombo dil Statement perdana menteri Kotsla! dan diterangkan pula, bahwa dalam tingkatan pertama jang telah Bogor. Tetapi ' ternj bahwa | wala diachiri dengan menjatakan te) ditjapai untuk menegaskan penjelenggaraan konperensi Afro-Asia presiden sekilipun s sibuk, tefrimakasih kepada. pemerintah Indo| “im, telah memuaskan kelima negara peserta. Dengan keputusari lah memerlukan “dj untak da- | nrs'a atas penerimaan kepadanja se itu, Indonesia mendapat penghormatan untuk kesekian kalinja, tang menghadiri rcsepsi Masjumi nGonesia. Atas pertanjaan2 pa S5 : itu, hal mana memberika, rasa ks 
gembiraan “pada pengikut? kongres. 
sebagaimana terhjata dari sambutan 
mereka ketika presiden “datang de- 

   ama pers 'asing jang me 

kepada soal undangan2 
renSi Afro-Asia jang akan 

g, Sir John Kotelawala menge 

  

     
   

          

guna penjelenggaraan konverensi 

Pin keputusan itu telah memenu 
hi pengharapan jg pernah diadjukan 
oleh wakil Indonesia dalam konpe- 

ngan utjapan , Allahu Akbar”. angan kepada Tiongkok deprensi pertama di Kolombo, “untuk ——— mengatakan, bahwa ..baj penjelenggaraan' konperensi jg luas » 06 gi kar ra ada satut Tiongkok dengan negara2 “Asia dan ' Afrika Djilas Dan De- dan ti ata dua Tiongkok.” Ates| itu di Indonesia, demikian siaran 
1 an jang mendesak, .,kepada | rersebut. . 

diser Dise- pemerintah iang berkedudukan dir Diterangkan, bahwa pengharga- 
3 mana unda kepada Tiongkok fan serupa itu, jg terutama ditjapai 

Terus 

  

itu disampaikan,” Kotelawala'dengan 
pindek mendjawab: DL, Peking.” 

Menge 

  

ali undangan kepada Viet- 

oleh negara kita jg muda ini, sung 
“hguh. bukan suatu..soal ig -ketjil, te- 

tapi merupakan suatu  kewadjiban   
  

Dikatakan - Kontra-Revo- nam (Utara dan Selatan) dan menga besar jg harus dihadapi oleh Tn : : “. . pa tidak kepada Korza . didjawab, yra dan bangsa Indonesia seluruhnja: lusioner“ Dan Berchianat bahwa Lena Kan Vietnam Cenatah Kewadjiban jg begitu pentingnja itu Terhadap Yugoslavia terang penjelesaian ketentuann'a, se| kita terima dengan besar hati pula, 
MENTERI Dalam Negeri Ju- |deng persoalan Korea masih bergan j sebagai penglaksanaan | dari. suatu 

gosiavix  Svetislav - Stefanovic, Iring den menunggu penjelesaiannja | rjita2 jg mulia kepentingan negara r hari Rebo menjatakan dalam Par- | PM Szilan itu bertolak kembali kel dan bangsa Indonesia dan kesedjah i lemen bahwa bekas Wakil Presi- | Sa'lzn dengan pesawat BOAC diamf|teraan bagi negara2 Asia seluruh- £ den Milovan Djilas mendijadi titik | 13.45 hari Kemis kemaren dan dila | nja. : : 
: pertemuan dari musuh2 klas dan |-angan terbang tampak mengantar Sekarang mendjadi kewadjiban agen2 luarnegeri. Dalam pidato-| can perdena menteri Ali Sastroami kita bersama untuk tetap men- 

nja mengenai rantjangan angga- | lioio, menteri luar negeri Sunar.o, djundjung tinggi penghargaan ig 
ran belandja kementerian dalam | menteri perhubungan A.K. Geri, fsudah didapat itu, sehingga betul 
negeri Stefanovic menjerang Dji-| menteri perekonomian — Rooseno, | betul kita dapat menundjukkan 
las. Sebagaimana telah diberita- “orps diplomatik dan pembesar? lajkedunia luar sebagai suatu negara 
kan Djilas menjerukan supaja di | anja. (Antara). dan bangsa jang volwaard'g, jang 
bentuk Partai Sosial Demokrat di 
Jugoslavia dimana dewasa ini 
Ba telapak satu engan e Na : « jendral Koloney Peko Dapcevic, V MN k ! Kepala Stef Ba “beng. Da atik daa enjang a 
slawia, hari Rebo setjara umum me 5 s | niic:kan behwa dia menentang Djilas | Bantah Bahwa Vatikaan Mendesak partai M. R.P. dan Dedijer, jailu orang2 'ang ..kon : : : 1 z 2 tru revolusioner” dan dia mentjela Supaja Menjokong Persetudjuan Paris 

  

mereka itu melakukan ,,usaha2 psng 
Chianatan” terhadap Jugoslawia. 

Dalem suratnia kepada harian res 
mj ..Borba” Dapcevic menjatakan 
bahwa usaha2 dilakukan untuk meng 
hubungkan namanja dengan mereka 
iu dan hal itu merupakan ,.fitnah 
an jang kotor dan merupakan pzn 
G/ustaan terhadap umum.” 

Hubungan2 dibiasakan. 
Ales:. Bebler, pedjabat Menteri 

Luar Negeri Jugoslavia, hari Rebo 
menjatakan bahwa “ia senantiasa 

berterimakasih atas bantuan ekono 
mi jg diberikan dalam saat2 jg su- 

lit oleh sekutu Barat. 
Menormaikan hubungan dengan 

negeri2 demokrasi rakjat di- Eropa 
Timur. dan URSS tidak akan mem 

pengaruhi hubungan2 persahabatan 
dengan negeri2 di Barat, kata Beb- 

ler. Hanja Albania merupakan. sa- 

fu2nja negeri dari negara2 " demo- 
krasi rakjat ig tidak mempunjai hu 
bungan normal dengan Jugoslavia, 

kata Bebler. (Antara). 

Antisepticum 

»Stalinon” 
Ternjata Membahajakan 

ARA DIREKTUR dari dua 
“Sh laboratoria kimia di Paris 
"membuat obat bius ,,Stalinon” 
la dituduh hari Rebo karena 
at itu menjebabkan kematian. 
telah 102 orang meninggal ka- 
na obat tsb., maka kementerian 
ehatan Perantjis telah  mela- 

- obat tsb. 2 Orang direktur ' 
ebut ialah Georges Feu'llet 

fin Leon Decoisy. 

# Dalam bulan Djuli jg lalu kamati 
nm jg tidak dapat diterangkan sebab 
ya dan jg makin meningkat banjak 
'@ telah terdjadi diberbagai? bagi 

h Peranfjis. Ketika dilangsungkan 

KALANGAN VATIKAN hari Rebo telah membantah sebuah 
kabar jang dimuat diluar negeri, jang mengatakan seakan-akan 
Vatikan telah mendesak supaia partai MRP Perantjis, jalah sebuah 

partai jang sebagian besar anggotanja terdiri darj kaum Katholik, 

menjokong persetudjuan2 Paris. Tapi, kata kalangan ini, mungkin 

  

Djepang' Je Ma- 
sih Ketinggalan 

Di Medan 
MENGENAI lebih kurang 100 

orang Djepang jang masih terda- 
pat didierah Medan, dapat di 
kabarkan lebih djauh, bahwa 
mereka ini umumnia adalah bekas 
bekas tentara Djepang dimasa 
jampau. Jang terkumpul di Me- 
dan adalah umumnja orang2 Dje 
pang berasal dari Atjeh dan se- 
mentara itu didaerah Tapanuli di 
ketahui masih ada beberapa orang 
lagi. 
“Wereka semuanja sedang me- 

nanti kesempatan dipulangkan ke 
tinah-airnja. Diantara orang2 
Djepang ini sudah ada pula jang 
beristeri dan mempunjai anak. 
Umumnja mereka bekerdja' ' men 

tjari penghidupan sehari2 dengan be 
kerdia sebagai tukang kaju, berdiua 
l2n obat2, ahli2 mesin dan diantara 
nja terdapat pula beberapa akademi 
si. 
Didjaman revolusi kebanjakan da 

ri mereka turut membantu. perdjua 
agan kita. Apakah isteri mereka itu 
akan turut dipulangkan ke D,epang 
sersama suaminja akan diselidiki le 
bih djauh. an Gg 

Dj.ka. mereka telah kawin setjara 
Lab (menuru: undang2) dengan sen 

irinja wanita2 itu mempunjaj” xs- 

warganegaraan Suamin/a, tetapi mes 
Libua demikian, tentulah keputusan 
nia terletak kepada wanita2 ita sen 
Giri, apakah mereka akan menyertai 

    

ada anggota2 episkopat Perantiis ig setjara prive mengandjur2-kan. 

Diterangkan oleh kalangan ini, 
sahwa Vatikan memandang yersetu 
ijuan2. Paris sebagai kemungkinan 

intuk melakukan Jangkah2 kearah 
cerdjasama internasional jang ' lebih 

luas. Dikemukakannja bahwa Paus 
Pius telah meingand,ur2kan kerdjasa 
ma internasional. 

Se:erusnja “dikatakan bahwa nega 
ra Vatikan berpegang teguh kepada 
solit.ik tidak tjampur tangan dalam 
Irusan2 politik: akan tetapi pemu- 
22. Katholik Perantjis boleh meng 
«djukan andjuran2 kepada umat K: 

sholik Perantjis ig mereka anggap 
patut. (Antara). 

Me Carthy 
Melihat Asia 
SENATOR Joseph MacCarthy 

mengatakan hari Rebo bahwa ia 
akan berusaha supaja mendapat 
kursi dalam panitya Senat Ame- 
rika Serikat urusan hubungan 
dengan luar negeri, supaja dng. 
djalan ini ia dapat mempengaruhi 
politik Amerika Serikat di Asia, 
terutama terhadap RRT. Mac- 
Carthy mengatakan kepada pers, 
bahwa politik jang sekarang di 
djalankan Amerika Serikat di 
Asia itu ,,tjelaka”, dan ia ber- 
maksud memperg'at kampanjenja 
supaja dilakukan tindakan2 lebih 
keras terhadap RRT. : 

MacCarthy mengumumkan ren 
tjananja jang akan didjalankannja | 
kalau ia bisa duduk dalam pani- 
tya senat tsb. diatas tadi, ialah: 
mendesak supaja dilakukan tin- 
dakan2 iang drastis, sampai mela- 
kukan blokade dari laut terhadap 

tmeriksaan ' majit dari beberapa «usminia persi ke Djepang atau ti pantai RRT, agar supaja RRT 
nderita jg terah mempergunakan .izk. (Antara). | mau membebaskan kembali  pe- 

Kainon" tsb. maka  ternjatalah ag nerbang2 Amerika jang telah di 
bahwa mereka itu menderita “x- £ pendjarakan disana, 
ang otak. Stalinon itu adalah sua- Lebih 15.000 pertanian2 kolek Seterusnja ia berpendapat bah- 

'fu obat antiseptikumr guna menjem 
ibuhkan bisul2 dan bengkak2. Sete- 
slah diadakan pemeriksaan? oleh ke 
imenterian kesehatan maka para 
amalis menjatakan bahwa dalam sz- 

f'tiap dari 120 'kedjadian itu obat 
bius tsb. menjebabkar kematian. 

(Antara), i 
f 
t 

# 

tip k'ai telah menda»at aektrifika 
si sesuai dengan rentjana pemba- 
ngunan Stasion2 pembangkit te- 
naga listr k, ini berarti 2596 lebih 
banjak dari tahun jang lalu. Me- 
nurut rentjana tahun depan 26000 

pertanian. kolektip  lainnja akan 
diektripikasi. (Antara) & 

wa sebaiknja Amerika  djangan 
memberikan bantuan kepara ' ne- 
gara2 sekutunja jang berdagang 
dengan RRT: dengan demikian 
negara2 ini terpaksa ikut melaku- 
kan blokade ekonomi jg sampai 
melumpuhkan, , terhadap RRT. 

(Antara) 

Afro-Asia itu. 

sudah semestinja mendapat peng- 
hargaan itu untuk Sana 
suatr kewadjiban jang besar. i 
lam hubungan itu, kita tidak da- 
pat melupakan pula persoalan2 
besar lainnia jang dihadapi oleh 
negara dan bangsa Indonesia pada 

djuikan claim nasional kita, me 
perdjoangkan — kembalinja "Aria 
Barat dalam negara Ind ia. 

sebagai suatu 'k 
kewadjiban nasional, dng. dasar 
persatuan, dan ketaatan. 

Baru2 ini delegasi negara Indo 
nesia bersama2 dengan negara? 
lainnja terutama Afro-Asia, mem 
perdjoangkan masalah Irian Barat 
itu melalui PBB. Walaupun per- 
djoangan dalam tingkat forum 
internasional di PBB itu belum 
mentjapai hasilaja, namun negara 
kita tidak melepaskan usaha?-nja 
untuk mentjapai penjelesaian me 
ngenai Irian Barat itu sebaik- 
baiknja. Oleh sebab itu pemerin- 
tah telah menjerukan, supaja 
rakjat Indonesia tetap tenang dan 
taat, menghadapi perdjuangan se 
landjunja jang akan ditentukan 
oleh pemerintah. Sebab tindakan2 
sendiri2, akan merugikan  per- 
djoangan k.ta bersama. Demikian 
uraian tsb. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa keadaan2 ini mendjadi udjian 
bagi bangsa Indonesia jg. harus 
menundjukkan. sebagai suatu 
bangsa dari suatu negara, jang 
mendapat penghargaan dan kedu- 
dukan sedjadjar dengan  negara2 
lainnja didunia. Sedjak Indonesia 
tampil kemuka dalam menghada- 
pi persoalan2 dunia ber-sama2 
dengan negara2 lainnja di-forum 
PBB, dan dalam memikirkan 
usaha2 bersama antara negara2 
Asia dan Afrika sampai  achir2 
ini, nama Indonesia telah men- 
djzlli peiatian difn'a dan mi- 
nempatkan di tengah2 negara2 
lainnja didunia, sebagai suatu ne- 
gara jg berarti dan berkedudukan 
penting. 

Ini dapat kita wudjudkan dlm. 
tindakan2 baik keluar maupun ke 
dalam negara kita sendiri dan 
dengan sikan toleransi serta harga 
menghargai terhadap bangsa apa 
sadja jg tinggal ditanah-air kita, 
sesuai pula dengan azas negara 
Indonesia ialah Pantjasila. 

Dalam hubungan 
besar jang dihadapi oleh negara   dan bangsa Indonesia itu, banjak 
persoalan2 ketjil ditengah djalan 
kita, jang membahajakan bagi ke 
landjutan' perdjoangan kita itu. 
Oleh sebab itu kita ber-sama2 
mendjaga, djangan sampai per- 
djoangan kita tertumbuk pada 
persoalan2 ketjil jang berbahaja 
dan mungkin merugikan itu. de- 
mikian siaran Kementerian Pene 
rangan. 

kewadjiban: 

| ran djuga 

saat ini, misalnja dalam m - $ 

Perdjoangan itu kita hadapi pula 

ngannja keluar, negara kita dengan 
tegas mempertahankan politiek . be- 

  

sih Pandjang 
| atan Harus djuga Diutamakan ,,Sta- 

“bilisatie v. d. Geests 
|Sambutan Tahun Baru Oleh Gub. Mangunnagoro 

SAUDARA" PENDUDUK DJAWA TENGAH, 
| Pada hari? terachir ini kita hidup dalam penutupan tahun 
1954. Tak lama lagi kita akan memasuki tahun jang baru. Sciama 
satu tahun 'ini kita telah meneruskan sedjarah kemerdekaan Nega- 
ra dan Bangsa kita. Setiap tahun jang kita alami ' mewudjudkan 
Suatu rentetan dari sedjarah -iang pandjang, dalan mana kita me- 

|realiseer, membikin njata, idam-idaman Negara dan Bangsa kita, 
seperti termaksud dalam Pantiasila. Djalan iang kita lalui penuh 
kesulitan, jang diakibatkan oleh pelbagai matjam faktor, baik dari 

| dalam maupun dari luar. 1 

Dari dalam, oleh karena pembu-y kota Propinsi, suatu kerugian jg be 
latan tekad antara kita dan (kita be sar, dan. melambatkar berputarnja 
Jumiah dapat dikatakan sempurna. | roda pemerintahan. ' Sekalipun ini 
Dari luar, oleh karena “ dunia: lua- menggambarkan — suatu "pukulan jg 

ingin" memasukkan ta-/ hebat bagi apparatuur-pemeriniahan 
ngannja dalam perkembangan sedja j Djawa-Tengah seijara langsung, ba- 
rah. Indgnesia, serta mengharapkan | gi seluruh rakjat Djawa-Tengah se- 
kelandjutan sedjarah jg menguntung 'tjara tidak langsung, namun tidak 
kan baginja.. 3 3 AA iah ada alasan untuk berketjil hati 
Namun segala kesulitan tadi seta ! oleh karenanja. 

pak “demi setapak dapat kita -atasi,' Dengan “mengingat, bahwa kita 
atau paling sedikit dapat dimenger “kini masih menjelesaikan 
ti atau diinsjafi.- Didalam “ panda-f untuk revolusi mana kita telah me- 

ngorbankan djiwa, harta dan' tena- 
a seluruh rakjat” maka dibanding 

dengan itu semua, sebetulnja terba 
karnja suatu kantor. pemerintahan 
adalah suatu kerugian ketjil. Kelam 
batan administrasi jg diakibatkan 
olehnja,: dengan usaha serta rasa 
pengorbanan dari para pegawai kan 
tor tsb. serta seluruh pegawai pome 

Jrintahan di Djawa-Tengah, imudah2 
an lekas dapat diatasi. 

    
   
   

      

    

     

  

basnja, jg actief, jg menudju ke Per 
damaian dunia. ea 
Didalam “pandangannja kedatam, 

Pemerintah kita . meng-consolideer 
apa jg telah “tertjapai sel agai i 
revolusi sedjak tahun, 45,5 
men-stabiliseer “.,gezag”. dari peme- 
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|'Fengah, 
. | Maruzh kita masuki tahun jang 
baru ini dengan semangat per- 
Gjuangan untuk menjelesaikan re- 

Ivolusi nasional kita, dengan me. 
mupuk persatuan antara kita de- 
ngan kita. Kesulitan2 jang kita 

Ihadapi masih banjak, djalan jang 
'kita hadapi masih pandjang dan 
penuh batu2 jang besar atau jang 
ketjil. Batu2 jang besar, oleh ka- 
(rena nampak dimuka mata kita, 

udah kita singkirkan, tetapi jg. 
La ladalah batu2 
krikif jang ketjil, jang dengan mu. 
dah menggefintjir z kita. 

  

   
    

: kan 
Perselisiha, faham ketjil - mudah 

mendiauhkan. kita satu sama lain, 
sedangkan -akibatnja mungkin pula 
besar, oleh karena jg dirugikan bu 
kanlah sadja' kedua fihak jg ber- 
djauhan tadi, tetapi ia pada pokok- 
nja merugikan seluruh rakjat. 
Disamping itu saja serukan agar 

supaja stabilisasi Negara kita keda- 
lam, ditahun j.a.d., “atas usaha kita 
semua, dapat tertjapai hendaknja. 
Disamping, adanja stabilisasi berupa 
perbuatan, baik pemerintahan mau- 
pun pembangunan, marilah pula ki 

rintahan, dan meneruskan dan me- 
lengkapi autonomiseering- pemerin- 

tahan daerah. Hasil ig kita tjapai 
ada, sekalipun hasil2 tadi belumlah 

memberi alasan bagi kita untuk me 
rasa bangga dan menepuk dada. 

Selama kita dengan rasa ig ,,be- 
scheiden” menilai apa ig kita tjapai, 
dar, selama “kita dengan ' tekad jeglta utamakan “ stabilisatie yan. de 
tak kundjung padam meneruskan! sgeest, jg berarti. ketenteraman, de- 
djiwa proklamasi, selama itu adal ngan senantiasa berpedoman kepa- 
djaminan, bahwa revolusi kita akan 
berhatsil. Tetapi mana kala kita ke 
buru nafsu dan tergesa-gesa mene: 
puk dada kita, djustru disitulah ter| 
letak gagalnja usaha kita. 

dada Pantjasila. 

Mudah2an kurnia Tuhan Jang 

Negara dan Bangsa kita ditahun 
iad, . 
Sejamat Tahun Baru,  Saudara2 
penduduk Djawa-Tengah! 
Selamat bekerdja! 

Selamat membangun! 

Saluut kepada rakjat. 
Kalau saja pandang tahun jang 

lalu setjara ringkas, maka dida- 
lam mengukur nilai stabilisasi 
dalam Negara kita, saja harus 
menjampaikan saluut kehormatan 
kepada Rakjat kita, terlebih-lebih 
didesa2 atau tempat2 jang terpen- 
ijil. oleh karena mereka mene- 
ruskan usaha pembangunan da- 
lam segala lapangan, seperti per- 
tanian, pengairan, perikanan, in 
dustri ketjil, koperasi, pendidikan, 
disb., dengan atau tanpa bantuan 
dari Pemerintah. Malahan harus 
dakui, bahwa bagian terbesar 
dari pembangunan tadi adalah 
tanpa bantuan dari Pemerintah. 

  

Keamanan bersangsur baik. 
Pun keamanan, jang mendjadi 

sjarat mutlak untuk segala pem- 
bangunan, menundjukkan perbai- 
kan, dalam hubungan ini, disam- 
bing menghargai usaha appara. 
tuur pemerintahan berupa Ten- 
tara, Polisi dan Pamong Pradja, 
(k dapat dilupakan adanja ,vei- 

'Nigheidsinstinct" didalam kalangan 
rakjat kita, jang disalurkannja 
melalui O.P.R. Dengan usaha ber- 
sama dari ,,apparaten" jang saja 
sebut tadi, maka semua usaha pe- 
ngatjauan dapatlah ditindas, atau 
paling sedikit di-lokaliseer, 

Terbakarnja Gedung 
Papak. :   Suatu kedjadian, jg nampaknja 

adalah lokaal, tetapi pada 'hakekat 
nja mempengaruhi seluruh pemerin 
tahan Djawa Tengah, ialah terba- 
karnja Kantor Pemerintahan di ibu 

International 
telah  mengada- 

kansperajaan Natal bagi anak2, di 

“Baru2 'ini' Women 
Club di Djakarta 

mana dipertundjukkan — bermatjam2 
pakaian internasional,   

Rakjat Jogjakarta Menjambut Dgn Me- 
'riahoja Kundjungan P.M. UNu Serimbit 

KEMIS SORE DJAM 16.00 ke 
maren telah tiba dilapangan terbang 
Adisutjipta  (Maguwo) di Djokja, 

| Perdana Menteri Birma U Nu dgn. | menjaksikani 
Njonjah serta Kuasa Usaha Birma untuk Universiteit 
di Indonesia. Dilapangan 

"Istimewa Djokja Sri Sultan, Guber 
| nur dan Kepala Polisi Propinsi Dja' 
(wa Tengah serta para pembesar se 

| tempat. Dari lapangan terbang ta- 
mu agung tadi terus menudju ke Ta 
man Pahlawan di Semaki, “dan di 
sini Perdana. Menteri Birma mele- 

takkap karangan bunga dan meng- 

heningkan tjipta. 

Sesudah dari Semaki rombongan Putih dikibarkan djuga bendera ke 
tamu agung menudju ke Gedung bangsaan Birma, 

ye 
F 
4 Layar 
! 

sat 

. terbang Di Gedung Agung para tamu agung tampak menjambut Kepala. Daerah menjaksikan eksposisi keradjinan, ta 

| 

Agung, (Gedung negara) denga, me 
lalui djalan Aloon2 Utara, dan sing 
gah sebentar di Pagelaran untuk 

tempat jg digunakan 
Gadjah Mada. 

Pada malam harinja P.M. U Nu 
dan Njonjah serta Kuasa Usaha Bir 

resepsi di. Kepatihan Danuredjan jg 
diadakan berkenaan dengan kundju' 
ngannja beliau ke Djokja, dan di' 
sini diadakan pertundjukan seni ta-' ngan, ri2an, 

Perhatian rakjat atas kundjungan 
nja Perdana Menteri Birma- U Nu 
ig tampak berpakaian nasional, be- 
sar sekali. Disepandjang djalan jg 
“ilalui oleh P.M. Birma berkibar 
bendera Sang Merah Putih dan rak 
jat berdjedjal2  sepandjang djalan 
untuk mesihat dari dekat. Di Ge- 
dung Agung disamping Sang Merah 

Saptu pagi djam 9 PM Birma be 
rangkat dari Djokja menudju kz Bo 
robudur, Di Borobudur .PM U Nu 
sepengiring jg semuanja beragama 
budha, memperlukan  ber-semadhi 
beberapa waktu lamanja. Dari Bo- 
robudur kembali ' lagi ke Djokja   

   

dan selandjutnja dengan pesawat 
terbang tamu agung tadi bertolak 
ke Bandung. 

4 “ 

Disamping Stabilisatie Berupa ,,Perbu:| : 

revolusi, 

Ii Saudara2 penduduk Djawa- 

Maha Esa senantiasa melindungi | 

ma untuk Indonesia mengundjungi 

  nana -. 

Direksi - Redaksi dan Administrasi. 2 ai : Ta 

aa : ) »Suara Merdeka an 
mengutjapkan: SELAMAT TAHUN BARU 1055 | 

. kepada segenap pembatia dan pemasang iklan, $ 

La 

  

  

  

Has Dr Djalan Jang Kita Hadapi Ma. 

# 

      Baru? ini di Dehra Dun 

tadi.. Pada. gambar waktu delegasi 

3 SU EM nan Ta V 
n (India) telah dilangsungkan kongres dunia jan 

ke-4 mengenai soal2- kehutanan, Djuga Indonesia hadlir dalam ' kong: 

Palar. Pada gambar Palar sedang minum, orange crush, sedang sebelah 
.kanan tampak njonjah Palar, Ditengh-tengah suami-isteri Palar tampak 
Ir. Susilo Hardjoprakoso, ketua delegasi Indonesia. 1 SI 

“nan Dunia 

  

   
HA 

India didjamu: oleh duta-besar. kita 

  

| — Kerugian Di Djember 

Poronnja   
SEDJAK TAHUN 1928 sampai pada waktu ini,bandjir 

sedang mengamuk di Djawa Timud 

Bandjir Terbesar Di 
Djawa Timur Selama 

Seperempat Abad Ini 
'Hudjan Sekarang Masih Djatuh Terus Menerus 

t 

Tiga Setengah Djuta — 
Orang Mandjat Pohon Terus »Kalap” Bersama 

— Oleh: Wartawan Kita Sendiri — 
- 

jang 
adalah jang paling - besar. 

Bandjir itu telah menimpa daerah sekitar KertoSono dan Djember | Selatan, jang bukan sadja sudah 
wah dan pekarangan, melainkan 
karena hanjut. Dibeberapa temvat terutama disekitar Kertosono, Es 

menggenangi rihyan hektare sa- 
banjak djuga dialan jang 

bandjr itu tidak terlalu merugikan kaum tani, karena pada waktu 
bandjir itu datang, bibit2 padi belum mulai ditanam, ar 

s ti 

“ Sungguhpun. demikian, sangat di 
kuatirkan “bahwa bandjir itu akan 
imengakibatkan — terlambatnja pena- 
hamah padi dimusim jg akan da- 
tang. 

Dengan demikian akan 

kan bahwa musim petjeklik akan Ie 
bih pandjang dari biasanja, sehing- 
ga pertolongan2 bukan sadja perlu 

da waktu datangnja musim petjeklik 

Ja.d. bantuan bahan makanan. itu 
sangat diperlukan. 

Sampai pada waktu ditulisnja be 
rita ini, praktis belum bisa dikita- 
hui berapa besarnja  kerugiar  aki- 
bat bandjir itu. 

Yetapi didaerah Djembe: sela- 
tan besarnja bandjir itu sedemikiar 
hebainja, sehingga ada beberapa 
orang jang menghindari bandjir 
dengan memandjat pohon kelapa, 
achirnja orang itu hanja bersama- 
sama pohon kelapanja d'bawa 
bandgir......... 

Kalau air jang menggenangi 
djalan dari Kebonsari kedjurusan 
Djember selatan ada jang tinggi- 
nja sampai satu meter, sehingga 

jada beberapa bagian djalan itu 
jang ,,tanggul2-nja” hanjut sehing 
ga rata dengan sawah dikanan 
kirinja, dapatlah dibajangkan be- 
rapa ratus ekor ternak jang bi- 
nasa karenanja. Tetapi, dengan 
»dadalnja tanggul2“ itu ada djuga 
keuntungannja, jakni.. beberapa 
kampung disekitar djalan itu tidak 
erus menerus direndam air sam- 

| pai atap rumahnja. 
      

Usaha2 pertolongan. 

Pertolongan? segera diberikan. 
Antara lain, desa-desa jang tidak 
terendam afr segera menampung 
orang2 jang bisa mengungsi dan 
segera djuga diberdirikan dapur2 
umum. Pemerintahan Djawa-Ti- 
mur segera berusaha memberikan 
pertolongan. 

Tetapi djustru tdak tjukup ka- 

Pemuda Adalah 

Pembawa Tjita? 

Perdamaian 
SEBUAH delegasi pemuda 

URSS tinggal di Perantjis atas 
undangan organisasi2 pemuda Pe- 
rantjis. Delegasi URSS tsb. telah 
mengundjungi beberapa kota agar 
supaja dengan demikian lebih me 
ngenal lagi penghidupan pemuda 
Perantjis, keorganisas'an para pe- 
ladjar Perantjis dalam gedung2 
pendidikan dan kegiatan2 organi- 
sasi pemuda. 

Pada tgl. 27 Desember delegasi 
pemuda URSS 18b. diterima oleh 
Bernard Lafay, Ketua Dewan Ko- 
tapradja Paris. 

Dalam pidato sambutannja Lafay 
mengatakan bahwa pemuda 'merupa 
kan pembawa tjita2 perdamatan di 
seluruh dunia dan  selandjutnja ia 
menjatakan harapannja bahwa pada 
suatu saat hari akan tiba dimana 
umat manusia akan dapat  setjara 
damai dan wpersabatan serta persa- 
iran. mengikuti djalan kemadjuan. 

Kami berterima kasih. 
Kemudian Ketua Dewan  Kota- 

pradja itu mengatakan kepada dele 

| 
i 
| 
| 

  

  
sangat berterima kasih kepada “ka- 

sliam dan kawan2 kalian di URSS 
karena kalian sedang bekerdja utk, 
maksud itu. 
Mendjawab - Lafay, S.K. Roma: 

novsky, pemimpin delegasi pemuda 
URSS itu menjatakan antara Jain 
bahwa pemuda Sovjet sangat puas 

dengan penindjauan di Perantjis itu 
terutama dengan kontak2 jg telah 

diadakan antara pemuda  Peranjjis 
dan peryuda UPS” (Antara). 

. 

dikuati- 

“diberikan—-sekarangs- melainkan pa ok 

gasi pemuda URSS itu bahwa kamil 

Jau hanja sekarang sadja diberi- 
kannja, maka Gubernur 
Timur Samadikun sudah menjam- 
paikan saran ' kepada kalangan 
partikelir akan memberikan ban- 
tuannja: ng Sen 

   Seperti halnja ketika 
Merapi meletus, maka kali    

2 2 : djaru 
kabar" di Surabaja sudah 'mem- 
bentuk panitia jg akan berusaha 
mengumpulkan uang guna mem- 
berikan pertolongan kepada kor- 
ban bandjir. Dari kalangan per- 
surat kabaran ini panityanja z 
ketuai oleh: Moh. Sofwanhadi 
pemimbin umum harjan ,,Suara 
Rakjat” dan didalam waktu sing- 
kat akan memulai aksi mengum 
pulkan yang. 

Selain dari kalangan persurat 
kabaran, djuga dari kalangan 
partikelir lainnja giat dikumpul- 
kan uang. 

Sementara itu, untuk memberi per 
tolongan kepada korban bandjir ter 
sebut. kalangan Dewan Pemerintah 
Daerah Sementara Djember telah 
menaksir bahwa didaerah Djember 
selatan djumlah kerugian — menu 
rut taksiran kasar — tidak kurang 
dari 3/4 djuta rupiah. Itu belum di 
hitung kerugian djiwa manusia baik 
jang meninggaj maupun jang luka2, 

Untuk montjari uang guna meno 
icng korban bandjir ini, semua pe 
ngusaha bioskoop didaerah Djemter 
selama" 10 hari menjumbangkan se! 
pegian dar, pendapatannja, dan ig 
berwad,ib dj Djember telah mengim 
bi! sebagian dari padjak, tontonan 
selama sepuluh hari guna memberi 
petiolongan. 

Perhatan pemerintah 
pusat. 

Mengenai — terdjadinja bentjana 
alam itu, perhatian dari pemerintah 
Susat bear djuga. Antara lain ke 
tika. presidn berkundjung ke Sura 
basa untuk. menghedliri resepsi muk 
lemr Mesjumi telah minta laporan 
'ari Gubernur Samadikun. Damiki 
an djuga Arudji wokil ketua II Par 
remen. besar, sekali perhatiannja me 
ngenai bentjana alam tsb. 

Besarnja perhatian dari pemerin- 
tah pusat itu sekarang sedang ditung 
gu bantuan2 dari pemerintah pusat. 

Masih dikuatirkan. 
Oleh karena hudjan di Djawa 

Timur masih terus menerus turun, 
Orang menguatirkan kemungkinan 
adanja bentjana bandjir Jagi. Oleh 
sebab itu, maka persiapan, misal- 
nja jang mengenai pengungsian2, 
sudah disiapkan. 

Kalangan jang mengetahui atas 
pertanjaan wartawan kita menga- 
takan, bahwa terdjadinja bandjir 
besar di Djawa Timur sekarang 
ini, selain hudjan turun sangat Je- 
batria, djuga banjak hutan2 jang 
masih gundul. 

  

KAMUS MONGOTTA. 
Tidak lama lagi di Stockholm 

akan terbis untuk pertama kalinja 
kamus bahasa Mongolia-Inggeris. 
Kamus jang memuat kata2 s@banjak 
18.300 patah kata itu disiapkan oleh 
seorang misionaris Swedia Fcke Bo- 
kerg jang lebih dari,30 tahun lama- 
nja tinggal dipropinsi Alshan, Mo- 
ngolia, Boberg kembali ke Swedia 
dalam tahun 1951, 

MA AL AA TA AL ALT 

Hari Ini 
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“ GENERAL IMPORTERS & EXPORTERS 
Head office: 

.. Djalan Kunir — Djakarta (Indonesia) 
(0... Phones 627 and 818 Kota 

: Branches: 
— Tjirebon — Palembang — Bandjarmasin — 

ng — Singapore — Bangkok — -Nijmegen — 
New York. P3 

2 ikan Motors Lids 
Dijalan 'Raya Timur 114- 116 — Phone 3220 

: BANDUNG 
2 Importers and Pealers of Motor Vehicles, Parts & Accessor: es 

“5 Fts Pp Importers of R.I.V. Bearings. 

».N. V. Remo“ 
n Djakarta No. — Bandung 

“MOTOR $ & MACHINERY WORKS. 

c : Manufacturing Co. Lid.s 
(REMACO) 

ba Tanah Pasir, Djalan Gedong Pandjang 
D'akarta-Kota. 

. Manufacturer of Plastic Gocds, Gramophone Records, and 
Polishes. 

"General Producis Corp.“ 
ae “Tanah Pas'r, Djalan Gedong Pandjang, 

Djakarta-Kota. 
' Manufacturers of ,MITZIN” Gourmet Powder. 

Rubber Remillers : 

».Remifas: 
PALEMBANG — DJAMBI 

NY. Handel en Industr'e Mij. 

Ka Mi Guan“ 
. PALEMBANG 

13 
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Sumatra Rubber Trading Ca, Ltd” 
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Internuntius. 

nutupan kongres m 
kan 1eoepai jang 

Ge bontke dan para mau 
eluruh Djawa hadlir djuga ba-! 

pak Gubernur dan 

“5g dan militer setempat serta P3 
angan lainnja. Resepsi “dibuk 

d gan Lagu Indonesia .Raya j 
Langka .oleh para siswa  Semi- 

es.: Untuk meriahkan resepsi or- 
kes Mertojudan 
.lagu2nja sebagai selingan. Turut me| 
'riahkan mzlam- resepsi tsb: . Paguju- 

  

  

      
     

  

  

    

  

    
  

    

  

   

   

      
        

    

        

  

   

  UNTUK SEGALA 
KERONGKONGAN   
  

               
     

    

    

  

       

  

| 
F Bm 'bagian resepsi, 

     
   

  

ban Kato'ik Tjipto  Budaja 
1 ' Jogjakarta 

| tarian seni Djawa ,,Bandjaransari”. 
Sebagai kebiasaan dalam resepsi, 

maka setelah pembukaan oleh ketua 

ernur memberikan sambutannja. 

Sambutan Bapak Gu- 
mean « 

| Dalam permulaan pidatonja “Bas! 
ak 'Gupernur men/atakan, bahwa'ka 
li ini perasaannja Jain daripada-jang 

“Iain, dan. azaknja sedikit sukar mem 
-berikan sambutannja, djadi tidak se 

' perti biasa, diika memberikan sambu 
4 tannja. Selandjutnja Bapak Gubernur 

: Mmen,inggung pula pidatonja presiden 
Soekarno dalafn resepsi ILD.I. baru? 
ini jang antaranja menjatakan, bah 
wa dikalangan elie dan pemimpin2 
sekarang inj usahanja dititikberatkan | 
atas dasar intelectualisme. Dan seper 
tx andiuran Presidzn, Gubernur me 

ngandjurkan djuga, supaja segala usa 
han'a didasarkan etas pedoman dari 
salih satu Pant, asila, ialah sila Ketu 
| hanan. 

Sebimiik Internuntius. 
J.M. Internuntius “dalam pidato 

-amanatnia antaranja memberikan pe 
doman hidup pada umat Katolik dan 
menegaskan djuga, bahwa Geredja 
Katolik jang hampir 2000 tahun usia 
nja selalu menundjukkan kesatuannia 

dan kuat pula menangkis segaia sera 

Atas permintaan para pe 
. djung Kongres Mgr. A. Soe 
pranoto pun telah an enan 
wedjangannja, jang dlm pokoknja 
dititikberatkan pada dua soal, 
jalah Ketuhanan dan Perikemanu- 
siaan. Setjara kena sekali Mer, | 
mengandjurkan agar Ummat Ka- 
tholik dalam sepak terdjangnja, 
dalam pekerdjaannja, ja “2 

5 sadja ia berada supaja 

an. 3 
Resepsi jang dimulai pada dis 

20.00 
diam 23.30 malam. 
EMPAT ANGGAUTA MMC. 

TERTANGKAP. — : 
Empat orang anggauta MMC ter 

lah tertangkap ketika dilakukan 
| penggerebegan oleh Polisi dan Ten- 
|tara baru2 ini dipedukuhan desa 
| andi Ambarawa. Bersama penang 
| kapan itu dapat disita pula seputjuk 
| sendjata karabijn dengan 60 butir 

      
“peluru dan matjam2 barang lainnja. 

| Mereka itu adalah anak buah MMC 
Amat-Sukijar, dan masing2  berna- 
ma Wasirin, Munawar, Darus dan 

Danuri. 

Lan ea 

  

       

       
     
      
      
    
    
      

    

:para pembesar | 

| Mertojudan dengan di iringi" 

memperdengarkan | 2 

dari 
jang mempertund jukkan 3 

Bapak Gu-| . 

   

   
    

| ingat akan Tuhan dan selalu 13 
dan mengamalkan perikem 

memp 1 
,» pandu-pandu 

: 2 dan aubade untuk | 
Dab Cjakikan aubade dan 

2 uskup dari selu- 

      

na 

     

    

      

   

  

   

ARAN R.R.I, 

» 1 Djanuari 1955: 
-20 Barat Populer: 07.30 

: ria dikala pagi: 08.45 Orkes 

Studio Djakarta: 09.30 Suara Putri 
Maluku, 10:00 Gerongan: 11.00 

    

       

  

   
   

  

   

'Hdang siang: 12.00 Djanaka Surida: 
3 Senandung Ria: 13.15 Petikan 

“dari Diskotik: 13.45 Hiburan siang: 
14.10. Hiburan siang (landjutan): 
17.00 Ujon2: 18.15 Merdu. meraju: 
18.30 Obrolan pak Patrol: 18.45 
Merdu meraju (landjutan): 19. :3G 
Pantjaran Pelangi: 
Pelangi (landjutan), 21.15 Langgam 

  

langunaa 

ii sedang diadakan 

dari A. K. Pring: 

kabarnja Pak Mangunnegoro da- 

hahwa Presiden Sukarno ketika 
baru2 ini berkundjung ke Tan 
ia ke kongres Masjumi 
sepintas lalu Hewakakan 3" 
Perundingan” tsb. : 

aa aa arsa 

| PUTUSAN: RAPAT P.B.P.N.L. | 

Rangkaian Jlagu2 Barat: 11.30 Den- hk 

20.10 Pantjaran | 

4 
| goro ) 
Niat Akan: 

| Kawin Lagi ? 

DARI JG BERDEKATAN ia 
£ uarga Mangunnegoro, Guber- | 

nur Djawa Tengah di Semarang, 
idapat kabar bahwa pada waktu 

,Perundi- 
gan meminang seorang Puteri 

i Surabaja, jaitu seorang adik | 
godigdo Sekreta- 

is Kabinet Presiden. : 
Mepurut sumber berita tsb.. 

ini hanja ,,manut” sadja, 
kabar Jain menjebutkan   sedang” 

jara | 
asil 

Daerah 1 

PURWOKERTO 

  

P.B.P.N.I. (Perserikatan Bekas 
Segawai Negeri Indones.a)  tja- 
sang Purwokerto dalam rapatnja 
sang diadakan Bag ini antara 

in telah mengam ea 
sebagai berikut: 

1. Mendesak kepada Theme n- 

begawai Negeri, pensiunnja  di- 
sesuaikan dengan adania Peratu- 
ran Gadjih baru bagi pegawai 
Neger, jang telah disusun oleh 
Komisi gadjih sdr. Soetardjo Kar 
tohadikoesoemo jaitu jang telah 
didesak oleh Serekat Sekerdja. 

djih baru tsb. segera dselengga- 
rakan pembajarannja. Dan meng- | 
harap hapusnja Peraturan Pen- 
siunan jg beraneka.warna, agar 

pensiun sesuai dengan azas Ne- 
gara “jalah satu Negara, satu 
Bangsa, : satu Pan dan satu 
Peraturannja. 2. 
bali U.U.. no. 20/1952 . tentang 
persamaan aturan pensun R.I. ig/| 
berlaku : mulai tgl. 21: Oktober 
1952, agar supaja semua bekas 
pegawai Negeri jg sudah pensiun. 
sebelum bulan Oktober-1952 men 
dapat kenaikan/disamakan seba- 
zaimana bekas pegawai Negeri jg 
berpens un sesudah tgl. 21 Okto- 
ber 1952. 3. P.P., no. 28 th. 1952 
tentang tundjangan pada organi- 
sasi dari Menteri Perburuhan. ig 
mengenai beaja Kongres dan Kon 
serensi Sarekat Buruh dan Partai, 
supaja ditindjau lag 

djatn'a Buruh. 
umum. 
"Selain itu rapatitsb. telah me- 
dtuskari membentuk berdirinja 
Jajasan Dana Pralaja PBPNI, 
“jaitu jang untuk sementara pengu 
rbsnja dirangkav dengan pengurus 
Pusat PBPNI " Pant. 

DJEPARA 
#KORBAN KEBAKARAN: GU- 
DANG KAPUK TAMBAH. 

. Menjambung berita tentang 
korban kebakaran pada gudang 
kapuk/paberik kapuk di desa 
Mlonggo Diepara pada tel. 23-12 

dengan Serikat 

    dan Kr. Asli: 22.10 Merdu dan Gem 
bira, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 1. Djanuari 1955: 
| jam 07.20 Riang gembira: 08.10 
Ruangah Pemuda Pemudi: 08.25 

Tjerita Pendek: -08.40- Kierengan 
Pahargyan: 10.00 Ulangan sele ie, 
Krontjong: 13.10 Lagu2 Malukus 

| indito dengan Pi 
nja: -Lagu2 “dari Sumatera, 
17.00 Gelanggang Kepanduan: 17.45 

| Lagu2 Indonesia, 18.05 Permainan 
Orgel, 18:15: Ruangan lisian 
Negara: 18.30 Lagu2 nesia, 

19.20 Puspa Ragam: 20.05 Mema- 
suki Tahun Baru: 20.15 Riang gem: 
bira, 20.45  Kebudajaan Nasional: 

    

  ngan dan selalu keluar sebara p2|21-15 Klenengan Njamleng, 22.15 

menang. Dan pada achirnja oleh J. Klenengan Npinleng saban 
M. diandjurkan, sana umat Katolik | 23-00 Tutup. 
tjinta pada tansh air. Dan kemudian | - Jogjakarta, 1 Djanuari 1955: 
dibatjarakan tileram perniataan sela : Djam 07.15 T Kasih: 08.10 
mat dari Srj Paus di Roma. 'Sinondang Tapian Na ui 08.30 

Fedato Mgr | Rangkaian lagu2 Mei Ne mbut . Ta- 
Bela : | hun Baru: 08.45 Suara Sam Sai- 
nota, Ea mun dan Ade Ticoalu, 09.00 Wa- 

“jang Kulit dengan iringan Gamelan 
Kel. Kes. Djawa Studio: 15.00 Wa: 
jang Kulit (landjutan): 17.00 Lagu2 
Kanak2: 17.40 Tembang . Tjiandju- 
ran: 18.00 - Tjatatan Dua Pekan 
Studio Jogjakarta:. 18.35 Waktu 

| Sendja dengan Sarina: 19.40 Lagu2 
Krontjong Terkenal: 20.05. Roman- 
ce untuk biola, 20. 15 Lagu2 Mara- 
jus 21.15  Hidanga, Malam: 22.10 
Sambutan Tahun Barus 23.30 Tuk 
tup. an 
”. Djakarta, 1 Djanuari 1955: 

Djam 07.10. Selamat Tahun' Pen 

     

Semarang, 2 Djanuari LISSI 4 
Djam 07.20. Gadon Minggon: ! 

08.10 Gadon Minggon (landjutan), 
09.00 Kebaktian. Umat Kristen: 
10.00 Orkes. Melachrino: 10.15 Ade 
Tacoalu dan Effendie: 10.30 Wa- 
jang Orang, 12.30 Pekan Datang, 
12.50 Tionghoa Modern: 13.15 
Krontjong Asli, 13.45 Suara bersa- 
ma: 14. 10 O Iri Nina Kirana, 17.00 

  
  

HARGA EMAS. g 
15 SGhusus Suara Merdeka”. 

Semarang, 30 Sena 1954, 
24 karat: djual........ Rp. 51,50 

| beli Sila 
22 karat: 5 47,50 

Mebel Ga Rp. 46,— 
Diakarta, 29 Du "54: 
24 karat tiap gr. 51,75 
22 karat tian gr. ...... 51,25 
Surabaja, 29 Des, '54: 

Tidak diterima tjatatan harga. ' 
Singapore. 29 Des. | 

Tidak diterima Naa harga. | 
Londen, 29 Des. 
Emas Beirut tap Thug 35.18 | 
Bata Macao tap ounce 37. 60, 
Emas Hongkong tiap ounce 38.03 / 

...... 

sn... 

Emas aan tiap ounce 39.04 | 
“AB 

    Yap, “Huda 
: T Inlny a36 

| KRANGGAN — WETAN 27   . SEMARANG 

  

ul 

SME. P3, 00. Lembaran Wanita: 13,30 Or- » 
itu berlangsung sampai “kes. Studio Djakarta, 17.00 Seni'. 

'Djawa Studi Djakarta: '19:: Or: 
kes. Krontjo: 15 Orkes Studio 

| Djakarta: 22.3 utup. 

54: # 

| 09.40. Kwartet 

. da Studio Djakarta: 

siang, dari jang berkepentingan di 

j Tuk 
|inn/a atas kedatangan para perdana 

tah, supaja. para pensiunan bekas | . 

Pegawai Negeri, agar supaja ga- | 

didjadikan satu tjorak peraturan " 

Menindjau kem- | 

agar supaja | 
organisasi bekas pegawai ae 
dan pensiunan disamakan dera-| 

  

  

    
    

   

. darj ”Pantj: 

.. menekankan 2 
. menggalang perd ajan dunia, 

“Rapat raksasa ini dibuka dengan 
OaPa terima kasih walikota Sudi 
jang atas nama 212 djuta piniu 

Djakarta menjatakan kegembira 

menteri ini. Dikatakan, bahwa mak 
sud konperensi jalah menentang pen- 

| djadjahan dan menggalang perda- 
'maian. Sebab pendjadjahan dan per 
damaian tak bisa djadi satu. jet 
air dgn, minjak. Selesai pidato ini 
oleh walikota lalu dipersembahkan 
5 buah peti ukiran? jg berisikan p'- 
1gam Djakarta serta resolusi Pani:ia 
Pendukung Konperensi Afro-Asia ke 
Lada para perdana menteri, 

| Negara susu dan madu. 
...Perdana menteri U Nu jang 
berpakaian nasional, pertama2 
'memudji keramah tamahan pen- 
duduk dan keindahan serta keka- 
jaan alam Indonesia. Dikatakan, 

wa negara Indonesia boleh di 
atkan ,,negara susu dan ma- 

du”, Selain itu pun Indonesia 
mempurjai sedjarah jang dapt 
dibanggakan, maka beruntunglah 

       

  

   
   
   

jang dilahirkan dibumi ini. 
o ensi di Bogor 

a ,,Pantjia Nega- 
ra" Kai esia, Pakistan. 
Sailen dan : | telah mendjadi 

Isahsbat sc Diharapkan pula, 
mudah2an Aprij persahaba- 
tan sedi”ti antara negara2 Asia 
dan Afrika dapat dinerbesar dian 
tara 3 negara “lainnja dalam 
.korper Afro Asia. Sera'a2nja 
untuk: mentjapai tudiuan jg sama 
ialah pp itanyalan dunia. 

5 

San. (djuara ketiga), 
(djuara 

| Hita2. Ragi negara2 Asia 
Afrika banjak dihadapi soal2 jang 

kedjuaraan Indonesia. Pemenang2 adalah, dari kiri ke kanan : 
The Kok San 

MESKIPUN HUDJAN TURUN dengan lebatnja, namun Ja pangan Ikad 
telah dibandj:ri oleh lautan manusia, jang ingin mendengarkan we di 

a negarara” jang baru sadja menjelesaikan Keonnerensi 
tawan kta di Djakarta, yang menghadiri rapat raksasa ini ditaksir kurang 
Berb tjara dalam rapat ini berturut2 perdana menteri U Nu dari Birma, p. m. 
p-.m. Mohamad Ali dari Pakistan, p. m. Sr John Kotelawala dari Sailan, p. m. 

| dari Indonesia dan sebagai penutup presiden Sukarno. Pada poko kinja para perdana 
ja persatuan dikalangan bangsa2 Asia untuk me napa tudiuan, jang sama, 

Kita punja tugas berat. 

Perdana menteri Shri Nehru ke 
tika naik mimbar disambut den 
menggelora o!eh hadlirin, Ditekan 
kan oleh Nehru, bhw kedatangan- 
"ja sekali ini mempunjai tugas jg 
berat. Memang dalam masa pan- 
ti?roba dewasa ini, dimasa dunia 
diantjam bahaja bom atem dan 
hom hydrogeen, kita perlu bersa- 
tu. Sebab hanja Asia jang hersatn 
dapat hidup terus. Bersatu herarti 
kekuatan. Kekuatan banpsa2 Asia 
bukan terletak pada . kekuatan 
sendiata, tetapi pada kekuatan 

dan 

bersamaan, Tavi untuk merfjanti 

fudjuan itu: kita horus bekerdia 
kerss dan bukan  hanja terisk2 
sedia jang tanpa hasil, demikian 
Shri Nehru. 

Persamaan, 
Habis Shri 

dana "menteri Moh. Ali 

tan. Terlebih dahulu pembitjera mes 
ngemukakan, bahwa antara Indone- 
sia dan Pakistan ada ikatan jang 

erat, ialah ikatan. ke-igamaan.  Pa- 
kistan dan Indonesia sama2 meru- 
pakap negara Islam jang mendjadi 

Nehru, tampillah .per- 

dari Pakis- 

ngan Beta an Ber. 
Ha Kintel Ataa Bebek 
Ng Adalah ,,Negara Susu Dan Madu“—NehruPe- 

kan: Kita Harus Bekerdja Keras, Njangan Teriak2 Sadja 
. Walau Hudjan Lebat Sekali Ratusan dibu Penduduk Toh 

1 Menghadlng Kapat: Raksasa Ikada 
a 

ie 

  

a Kemis pi kemarn 
angan2 para perdana «menteri 

di Bogor. Menurut taksiran war 

Nehru dari India, 
Ali Sastroa idjojo 

men eri Ini 

iga 
adalah Sask hd segala kebenaran. 
Pakistan pun mendasarkan “ negara- 
nja pada ' Ketuhanan. Kemudian 
P.M. Moh. Ali mengachiri pidatonja 
dengan La semoga Indonesia 

jang memiliki kekajaan' alam dan 
tenaga manusia jang begitu besar 
itu segera akan dapat mendjadi ben- 

teng perdamaian jang kuat. 

Tergantung rakjatnja. 
Perdana menteri Sir Joh otela- 

wala dari Sailan jang kemu 
mimbar,  pertama2 menjatakan ke- 
gembiraannja dapat. bertemu muka 
dengan wrakjat Indonesia. Sebab me- 

mang kebesaran suatu negara, tak 
tergantung “pada kaum 'politikusnja 
atau pembesar2 negerinja sadja, te- 
tapi terutama pada rakjatnja.  Te- 
rang rakjat Indonseia setia pada pe- 
mimpinnja, ini terbukti dengan Jau- 

tan manusia jang membandjir di 
Ikada, meskipun hudjan turun de- 
ngan lebatnja. Seterusnja dikatakan 
oleh Kotelawala, bahwa . memang 
rakjat Asia sekarang ini ketinggalan 
100 tahun tamanja dari kemadjuan2? 

dunia. Kita wadjib bersatu padu 
dan tiantiut taliwondo untuk. me- 
ngedjar kelambatan ini. ''Mudah2an 
Galam mengedjar kelambatan?2 - mi 
Indonesia mendjadi negara jang pa- 

ling kuat di Asia, demikian Kote: a- 

wala mengachiri pidatonja. 

anggauta masjarakat Islam sedunia. 
Maka segala suka-duka jang dialami 
oleh Indonesia, pun dirasakan oleh 
Pakistan, demikian P.M, Moh. Ali. 
Setelah: membahas kebaikan dasar 

Pantjasila — jang dimiliki Indonesia, 

jang antarania mempuniai sila Ke- 
tuhanan P.M.' Moh. Ali menegas- 
kan, bahwa . memang Ketuhanan 

    

Baru2 ini di Surabaia telah diadakan pertandingan biljart untuk merebut 
Kho Boen 

(kampioen) dan Oue Hong Liem 
kedua). 

    ter ma kabar bahwa pekerdia2 1 
menderita luka dan dirawat 
rumah sakit Semarang, kini telah 
meninggal lagi 5 orang, sehingga ! 
djumlah jang telah mati ada 15 
orang, sedang jang 2 orang lain- 
nja kini masih dirawat di R.S.U. 

Keterangan selandjutnja mene- 
rangkan bahwa mung pengu- 
saha akan mengganti kerugian 
terhadap para keluarga is. telah 
men nggal seorangnia Rp 7500.— 
Tetapi niat ini belum disampai- 
kan kepada Kelmarga jg. bersang- 
utan. 

TJIREBON 
PENJAKIT PATEK BER- 

KURANG. 
Menurut Djawatan Kesehat 

Karesidenan  Tjirebon, djumlah 
para penderita Nan! patek di- 
daerah karesidenan tsb., kini su- 
dah agak berkurang bila. diban- 
Hingkan dengan djumlah dibulan- 
bulan jang lampau, berkat pembe ' 
rantasnja jang tiada henti2nja di, 
lakukan. Walaupun demikia 
pemberantasan penjakit ini jg su 

ja 

  

r 

dah merupakan 'penjakit  rakja 
terutama ddaerah kabupaten 
Tjirebon dan Indramaju,. masih 
terus didjalankan. Dalam wilajah 
pen Tjiledug | (Kab. Tjire- 
on) dewasa ini tertjatat 116. 890 . 

| Yerang' penduduk jang telah d'pe- 
riksa badannja oleh djawatan Ke! 

hatan, diantaranja terdapat 43, 

   

   

98 orang jang menderita penja: 
it.tsb, jang kes Saat telah lah di 
ntik dan | oleh di atakan telah 

sembuh. 

Taman kanak2: “17.30 Bb 
Njanji, 18.15 “ Krontjong Sendja: 
19.30 Ruang Wanita: 20.20 Piano 
Tunggal: 20.30: Konsert Malam: 
21.00 Lembaran  Budaja: 2115 
Warna warni: 22.10 Sandiwara Ra- 
dio: 23.09 Tutup. 

Surakarta, 2 Djanuari 1955: 

Djam 07.20 Taman Indrija: 07.45 
Kagu2 Orgel: 08.10 Tangkai Seri:- 
ni: 
baktian dari Geredjas 10:00. Wa- 
jang. Orang: 13.10 Rajuan Putri: 
13.40 Irama Indonesia: 14.10 Ra- 
juan Siang, 17.00 Gelanggang Ke- 
panduan: 17.30 Rajuan Putri: 18.15 
Pesanku oreh Pak Sam: 18.39 Nja- 
njian Sutjiy 19.30 Pengasah fikiran, 
20.05 Si Muda dan Si Mudi: 20. is 
Irama Indonesia: 20.45 Wedaran 
Mahabarata: 21.20 Njanjian bersa- 
ma: 21.30 Irama Seriosa: - 22,15 
Bunga Rampai: 23.00 Tutup. 

Djakarta, 2 Djanuari 1955: 
Djam 07.10 . Minggu - gembira: 

H. Gaarenstroom: 
10.00 Dari Gedung Artja Seni Sun- 

11.00. Mimbar 
Katholiek: 14.15 Tjipt. Samuel Bar- 
ber: 1330 “GH bPutr Maluku: 

CE 00 Taman Putra: 17. 30.5 Orkes 
Bambu Singihes 18.00 Ruangan Ke- 
panduan, 18.30 Mimbar Protestan: 
Sa. 05. Dari ' Hati 'ke Hati: 21.150 
O.K. Kesuma: 22.15 Sekar Galih 
Pantjawarnaj 23,00 Tutup, 

08.40 Irama Sunda: 09.00 Ke- 

  

"Sidang DPR Propteki 8 
. 

  

| 

Pada 
(Oleh : 

  
' pinsi pada hari Rebo tgl. 29 Des. 
Gang Balaikota Semarang. Setelah 
karnja gedung Papak, pak Mulja 
dan Menteri Dalam Negeri Mr. 

Siapa Dapat 
Rahasia" 6 edung Papak 
Akan Diberi Hadiah? —Saran' Dari Ke- 
tua Dan Beberapa Anggauta PB 

— Gubernur Berikan Palu 

Bongkar 

, Pusaka" 
Sidang 

Wartawan Kita) 

KARNJA GEDUNG Papak, Kantor Pusat Pemerin- 
tahan Prop. Djawa Tengah dapat dikatakan 
ramp”. Demikian a.l. Ketua DPR DS Prop. Djawa Tengah Muljadi 
Djojomartono dalam kata pembu kaan s'dang pleno DPRDS Pro- 

,een provinciale 

dengan memindjam ruangan si- 
menggambarkan situasi terba- 

di katakan, bahwa ket ka PM Ali 
Sunarjo menindjau tempat keba- 

| karan tadi, beliau setjara .,bii m onde” pun menjetudjui didir kan 
nja gedung baru. Dim bubungan 
kan, bahwa hari Selasa jbl. dite 
2 diputuskan untuk mendirikan 

djuta. 

Bj. Dikatakan  selandjutnja, bahwa 
uang tunai jang masih dimiliki oleh 

| Propinsi ada 60 djuta rupiah. Kemu 
dian.dengan kata2 jang ditekankan, 
Ketua mengadjak untuk membangup 
»sapta rengga” dengan pendowo2 

jang terdiri dari para anggauta DP 
RDS. Achirnja diandjurkan, supaja 

4 juntuk dapat memetjahkan soal ter- 
bakarnja Gedung Papak, ada baik- 
nja kalau fihak jang dapat membong 
kar soal tersebut diberi hadiah. Si- 
dang kemudian dischors "untuk me- 

nunggu kedatangannja Gubernur Ma 
ngunnegoro "jang: baru menerima ta 
mu Duta Besar Vatikan Internuniius 
d'Ardoye. t 

Palu ,.Pusaka” dari Gu- 
bernur. 

.Sesudah Gubernur datang,  terle- 
-bih dahulu: dilangsungkan suatu upa 
tjara penjerahan hadiah ,,Palu Pusa 
ka” “dari Gubernur kepada Ketua 
DPRDS “untuk dipergunakan bagi 
pimpinan sidang dalam memutuskan 
sesuatu pembijjaraan. Dalam kata 
sambutannja Gubernur mengutara- 
kan pengalaman? pekerdjaan Pro- 
pinsi selama th. 1954. Dalam pada 
itu dikatakan, bahwa adanja sang- 
kaan atau pernjataan kalau DPD We 
ngan DPRDS Prop. Djawa Tengah 
tidak representatif, tidak dapat dite 
rima begitu sadja, Karena buktinja 
dengan melewati DPD dan DPRDS 
sekarang ini Pemerintah Djawa Te 
ngah dapat berdjalan sebagaimana 

mestinja, dan Sudah tentu sadja ti- 
dak semua jang dikehendaki dapat 
diselesaikan. Mengenai . terbakarnja 
gedung Papak a.l. dikatakan oleh 
“Gubernur, 'bahwa adanja peristiwa 
itu tidak sedikit membawa kesuka- 
ran “bagi djalannja adminstrasi Pe- 
merentahan, karena harus mengada- , 

ini oleh Ketua Muljadi ditegas- 
mpat kediamannja Gubernur te- 
gedung darurat dengan biaja 2p. 

kan dan mengusahakan 'archisf2 ba 
ru. 

Kerugian otonomi Pro- 
pinsi. 

| Kemudian Wakil Ketua DPD Bal 
ja Umar dalam “laporannja menge- 
ndi “terbakarnja. Gedung Papak, a.l. 
dikatakan bahwa bukan kewadjihan 
nja dewan untuk mengusut sebab ter 
bakar atau dibakarnja gedung Pa- 
pak, karena telah ada instansi jang ' 
diberi tugas. Diumumkan, bahwa ke 
rugian langsung jang diderita oleh 
Otonoom Propinsi jang berupa men 
bilair dan alat2 kantor ditaksir sedi- 
kitnja Rp. 700.582,67. Dan uang tu 
nat jang ' terbakar sedjumlah Rp. 

118.117,56, diantaranja Rp. 13.000,- 
jang merupakan uang titipan dari 

. daerah2. 

Dalam pemandangan um'm 

ngenai soal: kebakaran tadi, pad: 
umumnia para znggauta men, atakan 
keheranannja dan mereka mengang 
gap, bahwa peristiwa itu merupakan | 
suatu pengchianatan  terhadep ks! 
pentingan nasional pada Pemerintah 
an ehususnja. Umumnja mereka me 
njetudjui saran dari Ketua, jeitu 
tan untuk memberikan hadiah kepa | 

   

    

-. Sa 

da siapa jang dapft membuka tebir | 
rahasia peristiwa kebakaran tali. Ma 
lahin anrgauta AL Rachman mey/a! 
takan. bahwa sesuai dengan kekuatan 

kita dewasa ini barangkali, djumlzh 
jang akan diberikan itu disebut-se 
but angka umpamanja sebesar Rp. 
100.000, —, A. Rachman  mengan ' 

diurkan fagi, agar untuk sementara 
waktu kita harus berani menduduki 

sebuah gedung jang terbesar di Dja! 
wa milik asing, guna ditempati seba | 
gai gantinja Gedung Papak jang te 

lah terbakar tadi SN menungguy 
                                

    

masih dilandfutkan, 

tak mau 

Kita tak perlu chawatir- 
| kan Irian. 
f£ Dengan disambut: oleh sorak 
gegap gempita, kemud.an' naiklah 2 
perdana menteri - Ali Sastroami- 
djojo. Ditekankan, bahwa konpe 
rensi di Bogor jbl itu adalah ke 

'Jandjutan dari Iham jang timbul 
|di Konperensi Colombo 8 bulan 
'jbl. Dan pelaksanaan selandjutnja 
akan diwudjudkan nanti ' dalam 
konperensi Afro-Asia besuk achir 
April 1955 di Bandung, jg akan 
dihadlir oleh 30 negara2 dari 
Afrika dan Asia. Dengan Pa 
djutnja Konperens' Afro-Asiai 
nanti akan diperlihatkan pafja 
dunif bahwa negara2 Afro-Asia 

di- -permain2kan Jagi. 
Kta akan dapat memperdengar- 

ikan suara dan kemauan kita, bah 
kebudajaan wa kita mempunjai 

kejakinan dan kemerdekaan 'sen- 
diri. Kita emoh dit'nggaikan besi 
tu sadja, sebab tanpa kita. perda 
maian dunia tak akan tertjapai. 

tak perlu chawatir, sebab mente- 
ri-menteri jang baru berkonperen. 
si di Bogor itu semuanja menjata 

kan pendiriannia, 10075  menjo- 

masalah Irian Barat. 

sedjarah. 
Sebagai pembitjara  teraehir, 

menit. Pada pokokaja presiden 
menekankan, bahwa hubungan In- 
donesia dengan ke-ampat negara 
India, Birma, Pakistan 'dan Sailan 
bukan kebetulan sadja. 
jaan India sudah beribu tahun 
dikenal oleh rakjat Indonesia. 
Dengan Pakistan kita mempunjai 
persamaan keigamaan. 

Ssilan sedjak dulu 
perdjoangan bangsa Indones'a. Du 
lu berratus2 pemimpin Indonesia 
jang dibuang oleh Belanda ke 
Sailan dan disana diterima dgn 
baiknja o'eh rakiat Sailan. Per- 
katran .,di-selong” tjukup dikenal 
oleh ora 122 Djawa Tengah. jang 
artinja di- asingkan. Rakjat Birma a 

    

K 

keturunan bangsa Malayu. Ro- 
man muka mereka sama dengan 
reran muka bangsa ' Indonesia. 
kata presiden. Djadi terang, per- 
satuan ,,Pantja Negara” “seka- 
ran? ini adalah persatuan jg su- 
doh berakar pada pautan sedja- 
reh. 

Scterusnja presiden pun menegas 
kan, bahwa ke-empat perdana men 
teri tamu kita itu semuarja berdiri 
dibelakang Indonesia untuk menun 

misnja bersatu. Tjitastjita demikian 
cedah dintjankod oleh ahli2 negara 
Rabindranath Tagore, dr. Sun Yat 
Sen. Takudo Ukakura, dr. Setya Bun 
di dil-nja. Dan alhamdullilah sedjak 
ubad 20 ini, Asia telah bersatu un 
tuk menjusun masjarakat jang adil 
dan makmur, Sedikit bantak kebang 
kitan rakjat Asia ini adalah akibat 
kolonialisme. Kolonialisme memang 
mu pisah-pisahkan kebangkitan per 
satran, 

ken daia persatuan tiang hendak dike 
kang tadi. Ini suatu kodrat jg tak bisa 
ihalang-halangi. Siapa iang men 
lang2i akap hantjur! Indonesia 
memp”lopori dan berdiri paling” 
ka utk. membangun perdamaia 
jet   

Bangk' Hah rak,S$ 
| Tapi untuk mentjapai tjit 
kita harus bangkit dan berdja' 

| terus. Bagi rakjat jang berdja 
| memang tak kenaj berhenti, 
| kita harus berhati besar. Diana 
| berhati kapuk,  berdjiwa kin 
Latan bebek, Insiaflah, kita 
berdiri sendiri, Sebentar lagi ko 
akar menjelenggarakan konpe 

isi» Tri-Dasa Negara” di 
| dung untuk mentjapai tedjuan. 
|sama dengan sahabat2 kita 
nja. Maka kita harus berhati « 
sar dan tabah. Sebab musuh jai 
terbesar bagi kita bukan 
kolonialisme | atau imperialisme 

ik ten adalah keketjilan hati se 
diri 

| 

Pidato bung Karno ini ditutur 
dengan pekik merdeka jang men 
guntur sejama 2 menit: terus-me 
nggus dan djam 10.30 hati sa 

                   
| Sudiro, 

n naik 

Mengenai Irian Barat, Indonesia .. 

Kebuda- 

dan rakjat Indonesia sama2 dari 

Berdiri dibelakang kita. 

tut Irian Barat. Memong Asia seha 

tapi sebaliknia pun melahir 

lebih 100.000 OraN Game 

kong tuntutan Indonesa terhadap 7 

Hubungan jang sudah beras 

presiden Sukarno telah menjam- 
paikan pidatonja kurang lebih 20 

mengenal 
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| Dengan Tidak Adanja Kekuatan Kak 

: | Tudjuan Tertjapai 
PERTEMUAN PERINGATAN 25 TAHUN Bu 

a 

i 

1 akan dilakukan oleh salah satu 

Te 

  Bung Karno Andjurkan| 
Machtsvorming —Massa 

» 

langsungkah  digedung 
sangat besar, Bung Karno jang lain mengandjurkan ,,machtsyorming” mimpin dan teman2 seperdjuangannja Pa ana dimasa jang lalu. diliputi oleh perasafin sedih dan 
djuangan jang lalu dan gembira 

Tampak hadlir antara lain be- 
lainnja selain 
Gztot Mangku 

pradja dan Maskun, sedangkan jg 
—Sgorang lagi ialah  Supriadinata 

kas terdakwa2 
Bung Karno ia 

  

Dr Hildebrand: 
Sovjet Bisa Bikin :Pene- 
muan2 Baru Zonder 
Tjuri Dari Amerika 

SOVJET UNI akan dapat me- 
ninggalkan AS dalam lapangan 
ilmu pengetahuan dgn tidak meng 
gunakan mata2, demikian kata 
Dr. Joey Hildebran Prof. kimia 
di Universitet California malam 
Rebo. Dalam pidatonja ' dimuka 
perhimpunan penulis2 ilmu pe- 
retalmma elpan Hildebrand ka 
takan adalah lamunan jang ba- 
haja untuk berpendapat, bahwa 
orang2 Rusia hanja mem- 
buat tjiptaan2 dgn mentjurinja 
dari pihak Amerika (Antara): '.. 

  
    

  

»Varia” Bandung t 29 Desember 

jat Tidak Mungkin 

ng Karnoditangkap oleh Belanda telah di 
j.dengan mendapat perhatian jang berpidato lebih dari satu djam dengan gaja penuh semangat antara 

embira. ha 

hadr beberapa pe- 
Pertemuan berlangsung dgn 

pabila dikenangkan masa penderitaan dalam per rena pemimpin2 tersebut dapat bertemu sebagai sahabat lama, 

telah meninggal dunia. Pembela? 
Bing Kzrro jang berdiri dari Mr 
Sartoro,. Mr Sastromuljono dan 
Idi. djuga hadlir dalam pertemu- 
an itu dan semuanja telah mem- 
berikan sambutan2 pendek, 

Pidato Bung Karno 
Bung Karno menjatakan kegembi- 

raan dapat bertemu muka dengan ka- 
wan lama dan kawan jang baru, te: 
tapi ia merasa djuga sepi karena ti: 
dak dapat melihat kawan2 lain jang 
telah lebih dulu pulang ke Rach- 
matullah. Bung Karno anggap pe- 
bangkapan dalam alam perdjuangan 
anti imperialis dan kapitalis bukan 
suatu hal jang luar biasa. Tapi sa- 
ja perlukan hadir pada peringatan 
ini, demikian. Bung Karno, karena 
penangkapan pada tanggal 29 De- 
sember '1929 itu punja akibat pen- 
ting dalam sepak-terdjang  dilapa- 
ngan politik. 

Setelah menguraikan akibat2nja 
penangkapan itu dengan makin erat- 
nja persatuan dikalangan kaum per- 
gerakan dap makin teraturnja -orga- 
nisasi2 disamping terdjadinja “ hal2 
jang menjedihkan seperti umpama- 

  
  

nja pengamat-amatan jang teliti dan 
penangkapan2 day pembuangan2 jg. 
dilakukan oleh pemerintah pendja- 
djahan, Bung “Karno menundjukkan 
suatu kenjataan, bahwa dengan ti- 
duk adanja kekuatan rakjat, tidak 
mungkin tudjuan tertjapai. Dan oleh 
karena itu, Bung Karno andjurkan 
supaja  menjuSup kekuatan atau 
machtsyorming dengan tenaga mas- 
SG... Andjuran ini didasarkan oleh 
Bung Karno pada pengalaman dan 
penglihatannja dimasa jang lampau 
itu. 

Disamping itu Bung Karno telah 
menguraikan pula perbedaan antara 
»Marhaenisme” dan - ,,Proletariat? 
dan mengapa  djustru ,,Marhaenis- 
me” jg dianut oleh PNI. 

Bukan boneka. 
Pada bahagian terachir dari pidato 

nja, Bung Karno kembali mendjelas 
tan kedudukannja sebagai . Presiden 
sekarang ini. Dikatakannia, bahwa 
ja Presiden konstitusionil, tapi djuga | 
Presiden dalam revolusi Indonesia j 
dan revolusi belum selesai. Kita ma- 
sih dalum revolusi dan selama masih 
dalam revolusi, aku tetap Presiden 
konstitusionil, akan tetapi konstitusio 
1il dalam revolusi. Demikian Bung: 
Karno. Menurut Bung Karno, dida ! 
lam perdjalanannja ke-daerah-daerah ' 
jelalu ia ditjegat oleh rakjat jang me 
minta ia berpidato. Orang jang mela 
rang supaja aku tidak berpidato, ti 
dak kenal massa jang ada dalam re 
yolusi. Menurut Burke Karno selan 
djutnja. ada beberopa hal jang mut 
'ak tidak dapat dilepaskannja, Kalau 
ditanja, maukah djadi Presiden ta- 
pi tidak boleh bergaul dengan rak 
jat, maka aku akap mendjawab: Ti 
dek! Aku lebih baik keluar Istana 
ljika dilarang bergaul dengan rakiat, 
Demikian antara lain kata Bung Kar 
10. 

Sambuwan para bekas pem 
bela dan terdakwa. 

Pembitjara pertama 'adalah Mr. 
Sujudi dari Semarang jang pernah 
membela Bung Karno dihadapan Pe- 
agadilan Negeri di Bandung. Dika- 
takannja, bahwa Bung Karno di- 
tangkap di Jogja 25 tahun jang lalu 
Yirumahnja di Jogja. Sekarang pe: 
mimpin2 sudah menduduki djabatan2 

. Djengkel 
Mengapa Afrika-Slt. 
Dan Korea Utara 
Tidak Diundang 

KEPUTUSAN konperensi Pan 
Yjanegara di Bogor untuk menga- 
dakan konperenri Atro-Asia jang ' 
"kan dihadliri oleh 30 negara te- 
lah menimbulkan kegelisahan dan 
kedjengkeian dikalangan pemerin 
tah Inggris. Demikian'ah menu- 
tut wartawan UP di London pa- 
da hari Rabu, Para diplomat dan 
pembesar di: London menjatakan 
keheranan mereka bahwa bebera- 
pa negeri jang tertente diundang 
dan beberapa buah lagi tidak. 
Mereka “mengemukakan, bahwa 

diantara negara2 Afrika jang tidak 
diundang terdapat Uni Afrika Sela 

  

ar t Basi" an Weni | ati 1 
London | Konp. Panija- Negara 

RRT Dan Djepang Akan Diundang Kz ) Diundang... — Tudjuan Pokok Konperensi !Afro-Asia Supaja Negara2 Lebih! " Mengenal Pandangan" Satu Sama Lain 

  

   

menit sebelumnja wartawan2 potret 
Sebelum konperensi antara lima perdana Menteri di Bogor dimulai, lima 

- Para P rdana Menteri Pantja-Negara Menj 

diperbolehkan mengambil gambar | 
didalam ruangan konperensi tersebut. Dari kiri ke kanan: Sir John 
    tan, RRT diundang tetapi Korea Uta 

ra tidak. Kementerian luar" negeri | 

Inggeris belum. mau memberikan ko, 
mentar, sementara menantikan versi | 
resmi dari komunike jarig telah di'' 
keluarkan oleh psra perdana mente 
ri Pantjanegara di Bogor. 

Bagi kalangan pemerintah di Lon- 
don, bahwa Uni Afrika Selatan ti- 
“dak diundang adalah "menjolok- mata. 
Rupa2nja karena India berkeberatan, 
kata mereka. Bahwa Sudan diundang, 
dalam pandangan kalangan Ingar.s 
ini adalah satu pukulan bagi Mesir. 
Dikemukakan bahwa Sudan masih 
harus menentukan apakah negeri ini 
akan merdeka sama sekali ataukah 
akan bersatu dengan Mesir. Demiki- 
aniah a.l. reaksi kalangan pemerintah 
Inggris terhadap komunike Bogor 

(Antara). 

  
Kakjat Tiongkok 
Sokong Afro-Asia 
Krn Memberi Kemung- 
kinan Lebih Luas Lagi 
Utk Pelaksanaan Prinsip 

perensi Pantja 

kan bersama. Jang diundang, 

gara2 jang akan diundang itu. 
supaja jang mendjadi wakil jalah 
beserta anggota2 Jainnja. 

Prosedure konperensi akan dise- 
rahkan, ' kepada Konperensi  Afro- 
Asia itu sendiri: Selain mengemuka- 

kap apa jang mendjadi tudjuan Kon- 
perensi . Afro-Asia tsb., — komunike- 
bersama ini djuga berisi pernjataan2 

pendapat dan pendirian: Pantja Ne-| 
gara dalam soal2 mengenai  Indo-: 
Tjina, Irian Barat, Tunisia dan Ma- 

rokko, sendjata nuclear, perhubu- 
ngan ekonomi dll. Mengenai Irian 
Barat. ditegaskan, bahwa para Per- 
dana. Menteri Birma, Sailan, India 
dan Pakistan - menjokong Indonesia 
dalam persoalan tsb:, dan sangat 
mengharapkan, — supaja pemerintah 
Nederland membuka kembali perun- 
dingan: untuk mentjukupi “ kewadji- 
bannja berdasarkan persetudjuap jg. 
telah dibuatnja dengan Indonesia. 
Demikian pokok2 komunike-bersa- 
ma tsb. 

Lengkapnja sbb. :   Hidup-Berdampingan 
HARIAN TIENISIN: ,,Ta 

Kung Pao” Selasa jl. “muat se- 
buah karangan, jang berisi utja- 
pan selamat kepada  konperensi 
Pantjanegara di Bogor, dan me- 
njatakan bahwa rakjat Tiongkok 
menjokong konperensi Afro-Asia 
La.d, karena bertudjuan memper- 
satukan bangsa2 Asia dan Afrka 
dan' memperbesar daerah perda- 
maian. Dikemukakan satu hal lagi 
mengapa rakjat Tiongkok menjo 
kong konperensi Afro-Asia, jaitu:   

Barisan penolong jang terdiri dari orang2 sukarela kelihatan dalam gam- 
bar ini: sedang bekerdja keras untuk menolong korban2 bandjir jang 
baru2 ini menimpa kota Singapore dan jang menimbulkan kerugian lebih 

dari sedjuta dollars Singapore. 

  

N.Y. Times: Perantjis 
Faktor Jg Tidak Stabil 

Bagi Usaha2 Meoju:uo Politik Strategi 
Amerika Di Eropah 

3 KORESPONDEN MILITER harian ,,Nem York T'mes”, 
Hanson Baldwin, hari Rabu tulis bahwa rentjana2 strategi NATO, 

termasuk djuga renfjana2 bagi Amerika Serikat, untuk memperta- 

hankan Eropa Barat, (dak boleh tidak tentu dipengaruhi oleh per- 
debatan jang sengit dalam parlemen Perantjis mengenai soal persen 
djataan kembali Djerman, Dikatakan bahwa perdebatan ini menan- 
daskan lagi bahwa usaha2 Barat untuk menjusun kekuatan militer- 

jang tinggi. 
karena dan kannj konpe- Tapi saja tetap mendjadi pembela Seung ” :rensi ini memberikan kemungkin- 

(advocaat), kata Mr. Sujudi, karena 
masih banjak jang harus dibela dan 
saja bersedia pula bila perlu mem- 
bela warga-negara Indonesia di Irian 
arat. 

Mr. Sastromuljono terangkan an- 
tara lain, bahwa dulu kita melarat 
dalam arti politis, tapi kita kaja raja 
“dalam soal-persahabatan-dan.--persa- 
tuan. Ini jang mendorong kita seren- 
tak bergerak untuk membela Bung 
Karno, oleh karena dengan persatu- 
an ini dapat kita tjapai apa jang kita 
inginkan. J/di jang berbitjara dalam 
bahasa Sunda menjatakan antara la- 
in, bahwa dulu sebagai anggota 
Volksraad dia merasa berbahagia 
dapat membela Bung Karno jang di- 
sebutnja sebagai lambang Kemerde- 
kaan Nasional. Idi menjatakan sa- 
ngat rindu kepada persatuan untuk 
memulihkan Irian Barat. 

Mr. Sartono mengatakan antara 
lain, bahwa tiap kali kita berkumpul 
untuk memperingati peristiwa pen- 
ting, kita mentjoba untuk mendapat 
kekuatan2 dari peristiwa2 jang telah 

an untuk mempraktekkan setjara 
lebih Juas lagi kelima pr'nsip hi- 
dup berdampingan setjara damai. 

»Ta Kung Pao” mengatakan se- 
terusnja bahwa rakjat Tiongkok ber- 
pendapat bahwa “perdamaian dunia 
itu tidak bisa dipisah-pisah. Kalau 
negeri2 Afro-Asia meudjadi bersatu. 
dengan djalan perundingan dan me- 
reka melakukan usaha2 bersama un- 
tuk perdamaian, maka hal ini akan 
berarti sebuah sumbangan jang besar 
bagi tjita2 perdamaian dibagian2 
dunia lain. 

Dinjatakan  seterusnja — bahwa 
bangsa2 Asia dan Afrika semuanja 
menentang kolonialisme dan antja- 
man2 perang, mendjundjung tinggi 
hak2 kebangsaan dan menjokong 
prinsip2 ko-existensi setjara damai. 

Pandangan2 dan tjita2 jang sama 
inilah jang djadi dasar bagi perun- 
dingan antara negeri2 Asia dan 
Afrika. 

Amerika Serikat memusuhi Kon-! 
perensi Afro-Asia, karena ini bertu-$ 
djuan memperluas daerah perdamai- nja melalui NATO itu telah didasarkan untuk sebagian besar atas 

dasar politik jang lemah, 

Portugal 
Mengantjam 

Kalau Daerahuja Damao 
Di India Diserang 

PORTUGAL telah menjampai- 
kan sebuah nota hari Selasa j.l., ' 
dalzm mana dinjatakan bhw Por 
tugal akan melawan setiap sera- 
ngan terhadap Dama2o, salah satu 
diantara daerzh2 djadjahan Por- 
tugal dipesisir barat India, jang 
merurut sangkaan Portugal se- 
dang terantjam oleh: lasjkar2 da- 
ri wilajah India.  Kedutaanbesar 
Portugal di London menerangkan 
bhw nota ini menjatakan kecha- 
watiran pemerintah Portugal bah 
wa Dam2o kini sedang terantjam 
bahaja penjerbuan jang teratur, ig 

sukubangsa jarg mengaku dirinja 
pribumi deerah2 djadjahan Por- 
treal di India. 

Portugal berpendirian bahwa suku 
tadi adalah kawula2 negara India, 

Sebaliknja, salah satu sebab da 
ripada kelemahan militer Peran- 
Yyis itu a.l. disebabkan karena per 
petjahan dan fraksionalisme po- 
litik di Perantjis. Perantjis masih 
tetap takut dan tjuriga terhadap 
Djerman. Kedua hal tsb. belaka- 
nga ini adalah kenjataan» jang 
pabit, jang tak dapat dilenjapkan, 
djuga tidak apabila parlemen Pe- 
rantjis menjetudjui persetudjuan2 
Paris. Dan pemerintah Perantjis 
harus mengakui adanja kenjata- 
an2 ini. 1 

Faktor2 jang harus di- 

ingay oleh AS. 1 
Baldwin seterusnja menulis bahwa 

dalam membina politik strategi jang 
baru di Eropa Barat, Amerika Seri- 
kat harus mempertimbangkan bebe- 
rapa kenjataan2 azasi, diantaranja: 

1. Kelemahan militer Perantjis itu 
adalah akibat daripada perpetjahan 
politik dan psychologis dan karena 
kelemahan ekonomi. 

2. Masih tetap ada rialitet antara 
Perantjis dan Djerman: harapan2 
bahwa kedua negara ini akan dekat- 
mendekati dengan sungguh2 dan 
kekal, baik dilapangan politik mau- 
pun militer sekarang sebagian besar 
sudah musnah: “paling banter masih   tetapi menduga bahwa polisi India 

akan mengakui pernjataan anggota? | 
suku ini bahwa mereka adalah 
warga2 daerah pendjadjahan Por- 
tugal: dengan alasan ini “mereka 
akan d perbolehkan melintasi tapal- 
batas oleh polisi India: Beberapa di 
antara daerah djadjahan Portugal di 
India jang dlingkungi sama ' sekali 
oleh wilajah republik India — Da- 
dra dan  Nagar Aveli, jang admis 
n'stratif berdiri dibawah Damao — 
fudah diduduki oleh pasukan2 tidak 
tesmi, jang menjerbu dari wilajah 
Inda. Daerah Damao sendiri terle- 
'tak dipantai laut, hingga akan lebiks 
mudah bagi Portugal untuk memper- 
tahankannja. 

India menuntut, Portugal 
menolak, 

India menuntut — supaja daerah? 
! djadjahan Portugal di India, jang ter- 
penting, d'antaranja ialah Goa, dise- 

' rahkan kepadanja. Tetapi pemerin- 4 

f i 
j 
/ 

i tah Portugal menolak claim ini, dan 
menjetakan bahwa daerah2 djadja- 
han ini, ,,Estado da India”, merupa- 
kan bagian jang tak bisa dipisah-pi- 

| sahkan dari Portugal dan bukannja 

/ 
' 

1 

£ 

) 
| 

djadjahan. Nota Portugal kepada 

bisa diharapkan kerdjasama jang ti- 
dak. mendalam dan hanja sementara 
sadja. 

3. Desakan Djerman supaja kedua 
bagian negeri Djerman dipersatukan 
kembali, masalah Saar, pertumbuhan 
nasionalisme di Djerman dan bertam- 
bah kuatnja perlawanan terhadap 
PW Konrad Adenauer: semuanja ini 
mempengaruhi kemungkinan2 untuk 

mempersendjata kembali Djerman. 
Dalam mempersiapkan rentjana2 

ini, Amerika . Serikat” harus ingat 
akan keketjewaan2 jang dialaminja 
achir2 ini. Dimasa jang lampau, 
Amerika Serikat menaruh kepertjaja- 
an terlalu besar - kepada Perantjis. 
Demikianlah tulisan Hanson Baldwin 
dalam New York Times. (Antara) 

  

MARTAN MONROE 
KELILING. 

Perusahaan film Fox di”Singapura 
pada hari Djum'at telah menerima 
laporan jang belum dapat dipertjajai, 
bahwa bintang film Marilyn Mon- 
roe segera akan mengundjungi Hong 
kong dan Taiwan. Seorang djuru- 
bitjara perusahaan tsb. berkata, bah   Inggris ini menjusul sebuah laporan 

dari menteki luar negeri Portugal Dr. 
Paolo Cunha kepada Dewan Menteri keliling di 
negara NATO di Paris dalam per- 
mulaan bulan ini, (Antara) 

“
 

wa djika ini benar, maka Marilyn 

itu akan “ mengadakan perdjalanan 
Timur Djauh sehingga 

mungkin ia diminta datang djuga ke 
Singapura, 

terdjadi itu. Menurut Mr. Sartono, 
penangkapan2 dulu itu .mengakibat- 
kan. bertambah eratnja rasa persau- 
daraan dikalangan kaum pergerakan, 
bahkan dikalangan seluruh rakjat jg 
bersimpati pada pemimpin2 itu. 

Hari ini kita bersuka, karena per- 
saudaraan tetap. tidak berobah dan 
bahkan mendjadi tebal. Dalam soal 
Irian Barat dimana kita mendapat 
pukulan di PBB semoga semangat 
gotong .rojong itu tetap diberikan 
untuk melandjutkan perdjuangan me- 
rebut Irian Barat. Demikian Mr. 
Sartono. 

Kemudian 'ber-turut2  berbitjara 
Maskun, Gatot Mangkupradja, Liem 
Sun Chuan dan Djuir jang pada po- 
koknja mengandjurkan supaja di- 
bangkitkan kembali tekad seperti di- 
tahun 
persatuan. PPPKI, jaitu suatu him- 
punan dari partai2 politik merupakan 
persatuan jang kuat dan All Indo- 
nesian Congress dapat dibentuk apa- 
bila didasarkan atas persatuan se- 
perti dulu itu. 

Peringatan diachiri dengan ,,sela- 
matan” (makan-bersama) dirumah 
subernur, 

  

PESAWAT BOAC HANTJUR 
28 ORANG TEWAS. 

Sebuat pesawat Stratocruiser dari 
BOAC dalam penerbangan menudju 
New York hari Sabtu telah diatuh 
hantjur sewaktu hendak - mendarat 
dilapangan terbang Prestwick. (Skot 
lang). 28 Oranng telah tewas seba 
gaj akibat ketjelakaan itu. Pesawat 
itu mengangkut 28 penumpang dan 
anak buahnja sendirj jang terdiri da 

1929 dan lebih mempererat |. 

an dan dengan demikian berlawanan 
dengan politik Amerika untuk mem- | 
perbesar ketegangan dunia dan ' 
mempersiapkan peperangan baru, 
kata harian RRT ini. 

Achirnja ,,Ta Kung Pao” mem- 
peringatkan supaja bangsa2 Asia 
dan Afrika memperbesar kewaspa- 
daan mereka terhadap tipu-muslihat 
musuh2 untuk menjabot konperensi 

ini. (Antara) 

# Il. Para Perdana Menteri Birma, 
Sailan, India, Indonesia dan Pakis- 
tan mengadakan pertemuan di Bo- 
gor pada tgl. 28 dan 29 Desember 
1954. Tudjuan pokok daripada per- 
temuan ini ialah untuk mempertim- 

bangkan soal2 mengenai maksud 
mengadaka, Konperensi Afro-Asia 
jang disarankan dalam pertemuan 
pertama dari para Perdana Menteri 
ini di Kolombo dalam bulan April 
jang lalu. 
“ 2, Para Perdana Menteri menggu- 
nakan kesempatap pertemuan mere- 
ka ini dengan setjara singkat dan 
setjara umum menindjau soal2 me- 
ngenai kepentingah-bersama bagi 
mereka semua. 

# 3, Para Perdana Menteri setu- 
dju diadakarnja suatu Konperensi 
Afro-Asia jang diselenggarakan ber- 
sama. Mereka djuga mentjapai per- 
setudjuan mengenai semua soal jg. 
'berkeriaan dengan “itu. 

“ 4, Tudjuan Korperensi Afro- 
Asia dimaksudkan sbb: 

(2) untuk memadjukan goodwil 
Can kerdja-sama antara negara2 
Asia dan Afrika, untuk menjelidi- 
ki dan memadjukan kepentingan 
mereka bersama atau jang sama 

  

PEMBUKAAN  PEMANTJAR 
RAD PERANTIJIS DARI 

400 KW. 
Pemerintah Norwegia dengan 

resmi telah menjampaikan protes 
kepada pemerintah Perantjis, ter- 
hadap pembukaan sebuah peman- 
tjar rado dari 400  kilowatt di 
Saarbrucken (daerah Saar) mulai 
bulan depan. Pemantjar ini ke- 
punjaan partikelir Perantjis.  Di- 
njatakan bahwa pemantjar baru 
ini akan mengganggu  pandjang 
gelombang jang disediakan oleh 
Konperensi Radio Internasional 
2 tahun jl. kepada Radio Oslo, 
jaitu hanja 200 kilowatt. 

Djuga Denmark telah mem- 
protes maksud Persitjis ini. 

  

2x 

sitas”, Djuga tahun ini telah dipilih   ri Il.orang.   
dengar kabar2 berita tentang kein- 
dahan pulau Dewata ini. Tapi baik 
djuga diketahui, bahwa disana pun 

ada kedjahatan2. Belakangan ini fi 
hak polisi telah melakukan penang 
kapan2, dimana tersangkut pula be 
berapa orang anggauta Mobile Bri- 
gade polisi dalam perkara perampo 
kan. Dalam perampokan2 jg terdja- 
di itu telah digunakan djuga bebe- 
rapa putjuk sendjata api gelap. — 
Kota Bandjarmasiy baru2 ini bero- 
bah pemandangannja seperti kota 
Venetia, itu kota jg terkenal dgn. 
perahu2 gondolannja di Italia. Pun 
djalan2 raja di Bandjarmasin  ba- 
ru2 'ini penuh air mengalir, Ini di 
sebabkan karena meluapnja, sungai2 
Barito, Martapura dan Peleihari. 
— Untuk mengurangi kekosongan - 

BIASANJA dari Bali kita selalutenaga2 tehnik ' (insinjir) 

  

tak lama 
lagi 250 mahasiswa tehnik akan di 

kirim ke Australia dan Kanada gu- 
na menuntut peladjaran disana. Ss 

lain itu pun fihak jg berwadjib ber 
niat mendatangkan ahli2 tehnik da 
ri luar negeri. Tak lama lagi pun 
akan datang 5 orang geoloog dari 

Kanada, — ,,Harapan Bangsa”, ru 
mah perawatan anak2 jatim piatu 
di Mod Patjeh (Modjokerto), pada 
hari. Minggu telah dibuka dengan 
resmi oleh menteri Suroso. Pemba- 

ngunan rumah perawatan ini men- 

dapat sokongan dari Dana Bantu- 
an sebanjak Rp. 200.000. Mudah2- 

an anak2 jatim piatu jg dirawat di 
rumah, ,,Harapan Bangsa” benar2 
mendjadi harapan “bangsa dan ne- 
gara, — Pemuda2 Islam di Maka- 

Agaknja di Ranggoon (Birma) sudah mendjadi 
mahasiswa2 Puteri untuk tiap tahun memilih 

mana terlihat dalam gambar ini, Kiri: 
didepan jury. Kann: nonah Pyu Pyu Sheim, mahasiswa 
berhasil merebut gelar ,,Miss University 1954” 

    
kebiasaan dikalangan para 
»Ratu Ketjantikan Univer- 
Ratu Ketjantikan sebagai- 

para kontestant waktu ber-parade 
ilmu dokter, telah 

dan dengan demikian ia 

pula satu 

. telah terpilih sebagai mahasiswa puteri jang tertjantik dari Univers tas 
Ranggon (Gambar Pan-Asia). " BN aan BENAR, 

    

sar telah membentuk suatu organi- 
sasi dengan nama Dewan Revolu- 

'sioner Pembebasan Irian Barat Pe- 
muda Islam Indonesia, diketuai 

| Oleh Andy  Tenriadji, Tudjuannja 
.untuk mengerahkan segenap tenaga 
dan pikiran guna merebut Irian Ba 
rat. — Dari Irian Barat, mari seka 
rang kita melontjat ke Taiwan. PM 
Taiwan menjatakan, bahwa perdjan 
djian pertahanan jg ditanda-tangani 
antara Amerika dan Taiwan telah 
.menghantjurkan — komplotan nega- 
ra2 pro komunis, dan negara2 ne- 
tral untuk menjerahkan perbente- 
ngan Taiwan” kepada RRT. Pun di 
tegaskan, bahwa tudjuan terachir 
Chiang Kai Shek adalah pulang 
kembali kedaratan Tiongkok, — Bi 
tjara2 tentang tuduhan terhadap 

  

SESUDAH MENGADAKA N pembitjaraan Lk. 8 djam Jaman 
s Negara di Bogor hari Rebo petang selesa 

pada djam 20.00 hari Rebo diumumkan berupa kominike- 
Afro—Asia itu akan diadakan dalam minggu. terachir -bul 

disamping 5 negara penjele 
berpemerintahan send'ri, termasuk RRT dan Djepang. 

Konperensi akan diadakan pada tingkat Menteri Perdana Menteri dan atau Menteri Luar Negerj 

   pat aan 

Israe 

dan untuk mengadskan serta me- 
madjukan perhubungan persahaba 
tan serta sebagai tctangga baik. 

(Hb) untuk mem pertimbangkan 
soal2 sosial, ekoncmi dan kebu- | 
dajaan serta perhubungan antara 
negara2 tsb. 

(C) untuk mem pertimbangkan 
soa)2 jang berupa kepentingan 
Chusus bagi bangsa Asia dan Af- 
rika, a.l. soal2 mengenai kedaula- 
tan nasional dan soal2 racialisme 
€zn kolonialisme, 

(d untuk menindjau keduduk- 
an Asia dan Afrika dan rakjat2- 
nja didunia dewasa ini dan me. 
nindjau sumbangan jang dapat 
mereka. berikan guna memadju- 
kan perdamaian dunia dan kerdja- 
sama, 

# 5. Konperensj akan diadakan d: 
Indonesia dalam minggu terachir bu 
lan April 1955. Pemerintah Indone 
sia telah setudju guna mengadakan 
persiapan2 jang perlu bagi Konperen 
si ini atas nama nzigara2 p€njeleng ! 
rara. Sebrah sekretariat-konperensi, 
jg. mewakili negara2-penjelenggara, 
akan dibentuk di Indonesia. 

“ 6. Para Perdana Menteri setudju ' 
bahwa Konperensi itu harus betda 
s.rkan ba'is geografi jang luas, dan 
supaja semua “nzgara di Asia dan 
Afrika, jg. mempunjai pemerintahan 
jang merdeka, diundang. Dengan 
variasi dan modifikasi sedikit2 da 
lam menggunakan prinsip basis tsb.. 
mereka memutuskan untuk mengun 
dang negara2 sbb.: 

  
| 

1. Afghanistan 2. Kambodja: 3. 
RRT: 4. Federasi Afrika Tengah: 5. 
Mesir:'6. Ethiopia: 7. Gold Coast, 8. 
Iran: 9. Irag: 10. D,epang: 11. Jor 
dania: 12. Laos: 13. Libanong 14. i 
Liberias 15. Libia: 16. Nepal: 17. 
Pilipina, 18. Saudi Arabias 19. Su 
'.n 20: Sirjas 21. Yailan, 22. Tur 
ki::23. Vietnam (Utzra): 24. Viet 
ucm (Selatan): 25. I“man. 
Duapuluh jima negara tsb. diatas, 

dan I-ma negara-penjelenggara: jaitu 
Birma, Sailen, India, Indonesia dan | 
Pakistan, diharapkan akan turut ser | 
ta dalam Konperensi tsb. 

£ 7. Perwakilan delam Konperen 
Si itu akan bersirgkat Menteri, dan 
diharapkan supaia tiap2 negara jang 
diundang akan diwakili oleh Perdana 
Menterj dan/atau Menteri Luar Ne 
gerin/a, bersama wakil2 jang masing 
masing pemerintah ingin masukkan 
dalam delegasinja. 

“ 8. Konperensi akan menentukan 
prosuedure dan agendania sendiri, jg. 
dasar umumnja telah dibentangkan 
dalam tudjuan Konperensi tsb. di 
atas, 

£ 9. Para Perdana Menteri ingin 
menegaskan, bahwa penerimaan un- 
dangan oleh sesuatu negara tidak 
boleh sekali-kali - membawa atau! 
mengandung sesuatu perubahan pan 
dangannja terhadap status sesuatu 
negara lain. Penerimaan undangan 
Hu hanja mengandung arti, bahwa 
negara jang diundang itu pada umum 
nja menjetudjui maksud2 Konperen- 
si. Merekapun harus selalu ingat ke- 
pada prinsip, bahwa bentuk sesuatu 
pemerintah atau tjara hidup sesuatu 
negara, tidak sekali-kali boleh: men- 
dijadi subjek intervensi negara “lain. 
Tiap2 pandangan jang dinjatakan 
dalam Konperensi oleh satu atau 
lebih negara. peserta tidak akan | 
mengikat atau dianggap telah diteri-' 
ma oleh sesuatu negara lain, ke- 
tjuali kalau ini menghendakinja. 

! 

ja dalam 
1 dengan mengambil 

bersama. Pokoknja 
an April 1955 di Indonesia, d'selenggara 
nggara itu, 

  

    
Kotelawala (gambar kanan) 
bar kiri): P.M. Moh. 

okong Indonesia Dalam. Soal Irian-Barat 

Selesai 
Kouperensi Afco- Asia Israel Tidak 

  

       

  

     

» PM. U Nu dari Birma. EM. Nehru (garw 
Ali (gambar kiri), menteri Iuar negeri Sunar:d. 

dan P.M. Ali Sastroamidjojo. 
  

waktu dua hari, Kon- 
putusan2 terachir, ig 

ialah,  Konperensi 

Lk, 25 negara Afro—Asia jang tidak terdapat dalam daftar nama ne- 
dan d'harapkan 
mas'ng2 negara 

tudjuan Djenewa “ itu dihormati dan didjalankan oleh semua jang bersangkutan dan supaja tidak ada intervensi dari luar jang da- pat menghalangi pelaksanaannja. 

“ 12. Para Perdana Menteri da lam hubungannja dengan sikap 
mereka jang terkenal terhadap kolonialisme, memperhatikan so- al Irian Barat. Para Perdana Men 
teri Birma, Sailan, India dan Pa kistan menjokong pendirian In- donesia dlm hal ini, Mereka dgn 
sangat berharap, supaja pemerin- tah Nederland suka membuka 
kembali perundingan guna melak Sanakan kemadjibannja berdasar- 

pi jang belum tjukup diketahui, jan 
mungkin sekali menimbulkan kerr- 
sakan permanent terhadap 
manusia dan peradaban. Mereka- de 
ngan sangat minta kepada semua'js. 
bersangkutan untuk mengusahaka : 
supaja experiment2 seperti itu “di 
hentikan. Merekapun minta kepad: 
Komisi Pengurangan Sendjata unta 
mempertimbangkan hal ini 
segera 

“ 1S, Perkembangan ekonomi ne: 
gara mereka, jang perlu sekali basi" 
kebahagiaan dan keselamatan rak- 
jat2nja, ememerlukan tindakan ber- 
rentjana dengan maksud mengguna- 
kan sumber2 jang ada dengan tjara2 
jang paling effektif.  Sjarat mutlak 
untuk melakukan tindakan itu ialah 
pengetahuan sepenuhnja mengenai 
sumber2 itu. . Penjelidikan sumber2 
alam, terutama kekajaan2 mineral 
dan kekajaan2 dibawah tanah dimr- 
sing2 negeri, haruslah dilakukan,   

kan persetudjuan jang telah di- adakannja dengan Indonesia, 
.” 13. Para Perdana Menteri me 

njatakan terus menjokong tuntu- tan bangsa» Tunisia dan Maroks 
ko untuk mendapatkan kemerde- 
kaan nasional . dan hak mereka jang sjah untuk menentukan na: 
rIb sendiri. 

“ J4: Para PerdanNWMenteri mang 
ulangi ' pernjataan keRemesirannja 
terhadap kekuatan? destruktif dari 
ledakan2 nuclear dan thermonuclear 
untuk maksud2 experiment jang bu- 
kan sadja mengantjam negeri2 me- 
reka, tetapi djuga mengantjam du- 
nia, dan: terhadap pengaruh2nja jang 
djauh sekali kemungkinan2nja, teta- 

  

dan harus diadakan kerdja-sama de- 
lam mentjukupi tenaga tehnik dan 
dalam hal2' lainnja. 

16: Perdana Menteri berpenda 
pat, bahwa kerdja-sama dilapangan 
ekonomi untuk mentjukupi keperluan 
tenaga2 ahli dan untuk keperluan? 
lainnja. haruslah mendapat perhati 
an dari para pemerintah. Mereka ber 
pendapat, bahwa suatu panitia ahli 
harus dibentuk guna mempertimbang 

,kan soal2 ekoncmi bersama bagi se 
“mua negara, 

# 17. Para Perdana Menteri, jang 
mengadakan pertemuan mend,elang 
tahun baru, menjatakan pengharapan 
nja, supaja tahun 1955 ir akan me 

'njaksikan kemadjuan kerdjasama per 

    

  

ahabatan antara negara? peserta 
Konperensi ini maupun antara nega 
ra2 lainnja dan kemadjuan perda 
majan dunia. 

hidus: 

dengan $ 

  

Dalam konperensi di Bogor para wakil2 
masuki halaman istana sebagai “kelihatan 

»klojongan” 

pers tidak diperbolehkan me- 
l digambar ini. Mereka harus sadja diluar seperti terlihat dalam gambar. ini. 
  

  Tudjuan pokok dari Konperensi 
ialah supaja .negara2 jang bersang-| 
kutan lebih. mengenal pandangan 
satu sama laine Para Perdana Men- 
teri berharap, supaja pehdjelasan ini 
akan menjebabkan negara2 jang di- 
undang ' dapat menerima undangan 
tersebut. 

“ 10. Para Perd. Menteri ingin 
menjatakan, bhw usaha ebgada- 
kan Konperensi Afro-Asia ini bu- 
kanlah digerakkan oleh keinginan 
untuk menjendiri, Merekapun ti- 
dak menghendaki, supaja negara2 
peserta membeatuk suatu blok 
regional. 

#11. Para Perdana Menteri me 
njatakan . kepuisannja terhadap 
hasil2 Konperensi Djenewa me- 
ngenai Indo China dan penghen 
tian permusuhan, Mereka menja- 
takan pengharapan, supaja perse 

kaum komunis, diterima kabar dari 
Mesir, bahwa polisi Mesir hari Ss 
lasa telah menangkap 6 orang Ja- 
hudi, diantaranja seorang gadis, jg 
bekerdja pada sebuah perusahaan 
Belgia. Mereka didakwa melakukan 
kegiatan komunis dan Zionis. 
Harian Rusia ,,Pravda” hari. Selasa 
telah menuduh, - bahwa Amerika 
dan Inggris kini sedang membudjuk 
negara2 Arab supaja “suka masuk" 
blok2 jg agresif dibawah komando 
Amerika, — Di Casablanca belum 
aman sama sekali pembatja. Hari 
Selasa jbl. dua orang bangsa Ma- 
roko. telah tewas mendjadi: korban 
penembakan orang2 Maroko, Hari 
Senennja orang2 Maroko telak, me- 
lepaskan 'tembakan2 pula kepada 

Apa Jz Akan Keluar Da- 

Reaksi 

ri »Kotak-Pandora“Ini? 
Washington Atas') Keputusan 

Bogor, Untuk Mengundang 25 Negara 
Afro-Asia— Umumnja Washington Hati- 
Hati Supaja Djangan iMenjinggung 

Negara2 Pengundang 
PEMBESAR2 AMERIKA Serikat hari Rabu setjara berhaii- hati telah memberikan komentar terhadap berita bahwa Konperensi Pantjanegara di Bogor telah mengambil 

kan Konperensi Afro—Asia 
keputusan untuk mengada- 

iarg akan dihad'ri oleh 30 negara, Wartawan UP Stewart: Hensley mengabarkan bahwa pembesar2 AS ini tampaknja berhati-hat: Supaja djangan sampai menj nggung perasaan negara2 pengundang (ialah Pantjanegara). Mereka berta- njakan diri apakah Krania jang 2kan dapat ditjapai oleh negara? Asia dan Afrika dalam djumiih scbesar itu, jang diantara mereka sendiri mempunjai kepentingan2 jang bertentangan satu sama lajn- nja.” 

Salah seorang pembesar menga 
takan bahwa Amerika ,,sudah. ba 
yang tentu menjatakan harapan 
supaja konperensi Afro-Asia jad. 
itu berhasil baik dalam menge- 
djar tudjuan2nja: tetapi AS ingin 
lihat apa kiranja jang akan ke: 
luar dari ,,Kotak Pandora” ini”. 
(Kotak adja b jang tidak bisa di- 
raba-raba isinja). 

ington mengatakan bahwa 

lah salah satu tjontoh daripada 
.banjak kesukaran2 regional jang 
dapat mengganggu”  konnerensi 
Airo-Asia. 

Seterusnja pembesar? tadi me- 
ngemukakan adanja keterangan 
antara Pakistan dan India tentang 
Kashmir. f 

Wash ngton ' sudah menduga 
bahwa Israel tak akan diundang, 
jaitu supaja negara2 Arab meng 
hadiri konperensi ini. Para pem: 
besar di Wash ngton tidak heran 
pula bahwa RRT diundang, kare 
na negara2 lainnja jang diundang 
itu sudah mengakui RRT atan- 
pun. tidak mempunjai kesent ng- 
an-kepentingan diplomasi jang 
sungguh2.” Bahwa Djepang diun- 
dang pula, adalah logis, karena 
letak geografisnja. 

Jang agak menimbulkan keneranan 
ialah bahwa Federasi. Afrika Tengah 
diundang, suatu federasi jang terdiri 
dari Rhodesia Utara dan Selatan ser 
ta Nyassa, jang kini sedang mende- 
kati otonomi. Menurut pendapat be-     seorang pegawai pengadilan Peran- 

fjis dikota itu, 
berapa diplomat di Washington, dae- 
rah Inggris ini tidak "memenuhi kri- 

» 

Pembesar2 diplomasi di Wash-' Tt 
tidak g0n kini 1 

diundangnja Israel untuk mengha untuk menghapuskan dengan tje- dri konperensi Afro-Asia 'itu ada Pat Komisariat Djenderal ' Peran- 

| 
(Seorang Duta Be- 

sar Perantjis 
Akan Ditempatkan Di 
Vietnam Sebagai Peng: 
ganti Komisaris Diend. 
KALANGAN? berkuasa di Sai- 

secang ' mempeladjari 

  

f 

tjis di Indo Tjina. Komisari Djen- 
deral Perantjis jang sekaiifng ada- 
lah Djenderat Pauj Ely Kekua- 
saan militernja akan dioper oleh 
wakilnja jang Sekarang —- Djen- 
deral Pierre Jaguct. Kekuasaan 
politiknja dikembalikan pada per- wakilan Perantjissjang meliputi 
tiga negara bagian — Lios, Kam- 
bodja dan Vict Nam Selatan. 
Djenderal Paul jg dulu mendja- 

bat kepala staf A.P, Perantjis pada 
perwakilan df Washington wini di 
butuhkan Oleh Pemerintah Petantjis 
untuk  pekerdjaan2 militer jg sa- 
ngat penting, : 

Wakilnja dalam urusan? politik 
diharapkan akan dapat memegang 
djabatan “duta besar pertama Peran 
tjis di Viet Nam. 

Demikian dikatakah : 
ngan2 tsb. (Antara), 

oleh kala- 

ke ons 
  

  

terium negara2 jang Ihempunjai pe- 
merintahan jang merdika?: 

Dimikianlah reaksi di Washing- 
ton terhadap, daftar “egara? jang di- 
undang untuk menghadiri konperensi 
Afro-Asia, (Antara), 
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makan obat 

. supaja sehat 

   
     

    

Ap “tetap tjantik dan muda, 
kurang, 

-“ us dan Tjap: GO LES. 
MIN YOK FONG Gg. Warung 2 'Semaran “HWAY AN TONG Ca. Warung 3. 03 | 

: Bisa dapat beli pada 

ENG TAY 

— — Te m3 - 

  

en maan mna 

7 Bisann ng 
— serta propesor da 

: Hn surat, na “pernjataan. bahwa obat. 

GOLES tidak berbahaja bagai kesehatan. : 
“Obat? GOLES menolong manusia dari pe- 

njakit segala matjam : | Kurang darah, Pinggang | 

pegal, Kepala pusing, Ta bernapsu: makan, Ram- 

but rontok, Mata lamur dan lain'-nja. Berbagai | 1 
orang” jg. baru sembuh dari penjakit" baik sekali | 

perum, Kapat Yam wani ta kami nasehatkan tjobalah memakan 
djuga menolong wanita : 

Berkotoran ta' tjotjok, Berbulan perut sakit, Tg napsu, Suka marah 

tin dan -Njonja2 kami menasehatkan berhati-hati bila membeli Obat, perhatikan- 

NGO HOK TONG — Gg. Pinggir AA aan 
Toko? Obat diselurub Kana C3 : TE 

  

  hwa Pp: ada bagi ini. 
     
           

   

  

   

   

    iapa, 

en Handels- 

ing »Rotter- 

    
GOLES KIDNEYING TABLETS 
dan kuat. 2 

GOLES SISTERING TA- 

PAKA ani 
HO — Pekodjan 101 Semarang. PORT.     

Internationale . 

: Para Way nh diberi- basi : 1 

DPS | Assurantie 
Penggantian kerugian jang “tjepat dan menjenangkan. 

BLOM & VAN DER AA 

m
e
n
 

  

  

  

  

elajaran Nasional, Indonesia 
(&-PELNY Te La 

- Ditanggu kedat angan : 
sea 3 Dianuari 1955 

” 2 8 1 

Ba 

2 ee CERAM 
e Palembang/Djambi 

1955 K. M: TIMOR Na 
Ke Ambon/ Ternate/Menado 

SX.. s- 1955 K. M. EMPOH 
Ta 2 Belawan/ Atjeh 

6 aa 1955 aa M. Aa 7 
: e Telok Beton /Padan, 

Kh 55 1955 K. M. PADEA . . 
nak —...» Ke Palembang/Tg. Peang 

23 - Singapore - 
angga tersebut diatas dapat berubah. Fe 

Keterangan, at Perwakilan »SPBELNI” 
Djl. Purwodinatan No. 12 
Tilp. 2302 : 
Semaran 2. — 

” 

Ka 

  

De spa ARBANK te SEMAR ANG” 
Didirikan tahun 1853 

dapat ditempatkan 

DJURU TIK WANITA 
Kewarganegaraan Indonesia: 
sedikif'-nja beridjazah S.M.P. dan awek 
pengetahuan bahasa Belanda dapat perhatian, 
Lamaran melulu tertulis kepada: 

SPA ARBA NK, Purwodinatan Barat II Nos. 2 —4.   
  

  

  

N-B. Asuransi muatan ' dapat ditutup dengan perantarasn PELNI. 
  

   
   

Sin tollage y 
Lavender 

| Smooth textured 
and long lasting, 
this lovely soap 
iskind to your 
skin. It cleanses 
gently yet” 
surely. Its mild 
abundant lather 
cools and refreshes 
with its intense and 
zestful fragrance of 
“Old Cottage” Lavender. 

F7 
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Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kelema- 

han Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berdebar-debar, 
Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas 

Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hi- 
lang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi ku- 
rang d.l.l. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain 
dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

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

. PREGNOL untuk ne Sebotol Rp. 25.— 
APHRODIN untuk laki-laki 
On an s...Rps 10.— 

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
aa "Mag Pn aa 

tol ...cc.cooc.cn.a 

but putih djadi hitam (TJELOP). 

D. C. PHARMA — Di 
Riau/ Ternate 

  

   

an ar OBAT TIONGHOA. 

arang : " ad ag "1 ak ia "Maget ng : Semarang : Toko 'Tay Ho Pekodjan agela 
'Tgko Oba AHOK AN Dj j. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN”, Djokja 
dan “ekatsnyan Tea Obat Tek An Tong Petjinan 81, co Obat 

    

Bag. ' Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petji 

  

    

   

      

   

      

   

    

Dc CREAM untuk kekolotan 

Rp. 15.— 

NO HAIR CREAM untuk hilang 
kan rambut. Sebotol ... Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk ram- 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15— | 
Harus tambah 1570 ongkos kirim. 

BANDUNG. 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO 

an 75, 

Djogjas Toko Obat Jundn Timuran Solo. Toko Obat Eng Ho Tong 
5 pa Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat, Tjirebon. 

- 

Terima kasih PAR, 
Sekarang saja tidak | 
bisa Pa 

  

maan Kp. Kelengan-ketjil No. 686 
erdiri sedjak tahun 1940, 

3 d. Pelajar Privaat : Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum, 

“ Systeem: Frans - 'Amerikaans. 
# Pimpinan seorang “Ahli jang beridjazah- dan puluhan tahun 
“berpengalaman dalam “usaha kleermaker besar dan ketjil. 
#Lebih. landjut mintalah keterangan. SAR Nan 

Semarang 

   

      

  

  
  T    

    Soo Me wi (- 
v 

au masuk “3 rimba, 

can 

pada nanti 3- 1 - 5g if 

SLAMAT TA 
PAK KIAI NOLO GARENG 

  

tapi mau buka 

   
Wetan : 

HUN BARU. 

  

1 |” . 

Semarang United Cinema” s 
MAS IN TAN di au | 

  

  

EMPLOYERS' Hanna “ASS. CORP, LTD. “LONDON 
NARTH | BRITISH & MERCANTILE INS. COY. LTD. 

LONDON. 

(Kendara' an Bilintito 
(Ketjilaka'an 

I(Pesan-   
.. Semarang — Purwodinatan 22 

  

      

            

   

     

  

      
    

      

    

    
INI " 

Mat na La . An JOHN “3 
nan R FUROPE FEARED. D.M.B. WAYNE i 

: Ta KE PaARU “ They Pe Orion - REX ale 
Pa 5.00 ? 
7.00 -. 7.00 : 
9.00 9.00 | 

47th) 

"3 

EXTRA: ! 

ISABAN : 
pagi 2 
Idjam 10.- 

di 

Rex 3 
     

  

   

  

tempat: La 1... WARNERCOLOR 

ena Min mm | Gris 
1 TICAN/CO10R 5: racu WARNER BROS. anowreoduting 

8 GERALDINE PAGE 
- 0» MICHAEL PATE" TIA 'SARUNG TANGAN BESI” 7. NS 

: 2 9.15 Gala saja Muram WARNER BROS 
Penuh. aksi — anggar — tindjuan # ema 

jang seru, romantis jang berapi2!| (17 th) 
Lebih hebat dan lebih menarik dari     

  

  

  

    

  

MEMBERSIHKAN P. 
DAN MELINDUNGI Bau Ki 
PENA TUAN 
SELAGI DITULISKAN 

Permalilan" oat" " 
LAWSIM ZECHA & & 
Nusantara 2 (atas) Djakarta : 

    

    

| Pakailah 

SATU2NJA TINTA JANG MEMAKAI 

Ta 
| Kebanjakan kerusakan2 pena 

disebabkan oleh tinta murah. 
Hindarkanlah karatan, ter- 
sumbatnja, rusaknja bagian 
karet — pakailah @uink jang 
memakai Solv-X. 
Ouink membersihkan dan me- 
lindungi, mendjaga agar tuli- 
sanjTuan lantjar dan teratur. 
Terdapat dalam warna2 jang 
tetap” dan jang lepas ditjutji. 
Agar tertjapai hatsil baik de- 
ngan segala matjam pena, pa- 
kailah Parker Ouink. 

  

Nv, 

7912-1 

Viranco1— 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat? seluruhnja, otak 
(brains). I ni pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja- dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 

tidak hantjur, sering marah2, kepaia pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10076 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium virano!l Tonic Pills, menambah da- 
PAN sn Rp. 30,— Pil Gumbira ............ Rp. 15,— Minjak Tang- 
KN mn nklh nana ea Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputiha, On ska aa 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1........ 
Rp PO NO an Rp. : 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
kan noda2 hitam ...... ban Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak luntur 2 gram, .....o... Rp. 10,— dan 5 gram.........: Rp. 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10,—  Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok Rp. 10,— Minjak Telinga, ....o.om.w.. 

kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ............ 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, patah, Taka? Lio iota Rp. 10,— 
Pil Diabetes (sakit gula) ............ Rp. 50,— Pil Enfjok Linu ............ 

karta, 
An Tong, 

Thian Tek 
Hoo, Dji. 

Jogja, Toko Obat Eng 

Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Dit, Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toko Obat Eng 

Djl. Pesuketan 60, 
sena 

  

.Rp: 25.— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 159. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

- Obat-obat bisa didapat beli and Toko-toko Obat TIONGHOA di: 
seluruh Indonesia. 
AGEN-AGEN : : f 
Universal Stores, median 6 B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Dji. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Soto: Toko Solo, Dji. So- 
srowidjajan No. 5 Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 

Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 

'Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 

Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebons Toko Obat 
Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
Kepleka, Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong 

Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 

“Tanggal 30 dan 31 Desember 1954 
BRODERICK- CRAWFORD 

- dim.: 

THE MOB" 
Lebih hebat dari: ,,HE WALKS BY 

NIGHT” dan lebih tegang dari 

»TRAPPED” 
  

  
  

NENER MIND, BRAD! LLL GET SONE 
4 | Fcop WHILE YOU SADDLE AsFRESH 
“HORSE! THE SHERIFF WILL BE SURE 
v COME HERE FUN 50 PONT 

GMN, HERE 
Your 

WASTE TIME! 

   
sn "Gn dimang ajahmu menjinpan sendlaront 
— Djangan ribut, Brad! Saja akan mentjari makanan semen- 

tara itu kamu menjediakan kuda jang baru! Sheriff tentu akan ke- 
mari, karena itu Kala au panah membuang-buang waktu! 

AN 
aka 

ROY ROGERS No, 6. — 

Sangat mendebar?kan bermula sam-jiL 
pai berachir ! 

LUX 
Extra : 

  pada film »SHANE" jang terkenal! 

INI MALAM GRAND Penghabisan 

SAS 7.159.153 04 

INI MALAM D.B. 
SA TA Oam MATA) 

 Saban pagi djam 10. 00 

Saban pagi djam 11.00 — 12.00)          

   

  

(Pesan tempat.: 

  

| You laugh with her... 
You'll cry with her... 

You'll dance with...: $       
   

Hear her sing 
«the hit song 

      

  
CESUE JEAN PIERRE - | Pn $ 

CARON FERKERATNNON Gin TECNiCoLoR ' 
Marilah ber-ramai2 — bersuka hati melihat LILI, gadis pendiam. dan « 

pemalu mentjari tjinta di Paris ! 

GRAND BESOK MALAM PREMIERE 5. I— 9. (17 tah.) Es       

...s beautiful and spoiled 

  

1 cwing SUSAN STEPHEN 
ANNA MARIA FERRERO 

2 JACO YES SERNAS 
“Sieve sancian 

mateng     

   

da
s 
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Kena Ian 1: mangan UANG!!! Uang, telah 
bikin manusia baik mendjadi djahat dan ehilaf! Uang telah bikin wa- 
nita baik2 mendjadi lupa daratannja ! 

Itulah sebuah film jang berani begitu djelas dan djitu melukiskan realis- 
tis pemuda-pemudi djaman sekarang ! 

(Pesan tempat: Saban pagi djam 11.00 — 12.0 00) 

INDRA INI MALAM D:M.B. ROYAL 
5.00 - 7.00.- 9290 BERBARENG (Sz2g. umur) 5.30 - 7.30 - 9.30 

BINTANG SURABAJA FILM COY” Mempersembahkan : 
FIFI YOUNG — R.A. TITIEN SUMARNI — CHATIR HARRO dim.: 

»SEDARAH SEDAGING 
Sebuah film Indonesia paling baru dengan tjerita jang menarik dan | 

memikat hati! Penuh | njanjian Asjik-Merdu-Meraju ! 

DJIAGALAN INI dan BESOK MALAM 5.00 7.00 9.00 (u. 13 th.) 

be Yan ,0OUW rEH ITHOA” Seri II 
Film Tiongkok tjerita sambungan Siluman Ular jg. hebat! 

ROXY BESOK MALAM PREMIERE 5. 7.- 9.-- (17 tah.) 

u Men Long 

€x   
  

  

       

Ke NAS (TJIINTA HAMPA) 

Sebuah film Tiongkok jang paling baru dan 2 lagu modern ! 

Ini malam penghabisan: Miss ZOHDA — SHIRAZ $ 
4.307.00 9.30 (17 th) »BHEDI TRISHUL“ - (Film India) 
Akan datang : VICTOR MATURE — PIPER LAURIE dalam: & 

.DANGEROUS MISSION" (TECHNICOLOR) 
Akan datang: : DONALD WOODS — GLORIA WARREN dalam: 

»The Belis Of San Fernando“ 

  

      

  

3 3 | r 

PEMBERITAHUAN | 
Dengan ini dipermaklumkan bahwa, berkenaan dengan f 

Pa tahun, maka toko kami akan ditutup sbb. : p 

ig Hari Djumahat tg. 31 Desember 1954 hanja DIBU:| 
| KA SETENGAH HARI, jakni dari djam 8,45 pagi 
| sampai djam 12,39 siang. w 

| # Hari Sapta tg. 1 Djanuari 1955 DITUTUP SATU 
| HARI. 

" Hari Minggu tg. 2 Djanuari 1955 DIBUKA SETE-' 
| NGAH HARI, jakni dari djam 8,45 pagi sampai ! 
| djam 12,30 siang. , 3 

yi “ Untuk har'2 selandjutnja toko kami DIBUKA SE- 
|. BAGAIMANA BIASANJA. 

Sekeanlah pemberitahuan kami, hendaknja para lang- 
|. ganan maklum adanja. 

| TOKO , HIEN” & CO 
» #IENGNG 25 — 2an PA — SEN 

      
BETTER GET RIP OF THIS GYPSY 
COSTUME FAST! IT DID ITS JOB 
IN KELPING ME FOOL THAT 
COWBOY AT THE JAIL S0 O 

BRAD COULD Kn 

  

      

     

     

    

  

HE WORKED HERE ana , 
HE TURNED TKAIN ROBBER, 
ROY! BUT I STILL CAN'T 
FIGURE OUT WHO TH 
GYPSY GAL IS WHO" 
Mn HIM FEIM 

BRAD 
WIETON'S 
TRAIL 
LEADS 
TO THIS 
RANCH, 
SHERIFF/ 

  

     
     

  

     

  

   

$ A
a 

ma
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    — Lebih baik melepas pa- 
kaian pengembara ini tjepat2! 
Pakaian 'ini sangat baik “untuk 
menolong saja mengabuhi Cow- 

boy itu dipendjara, hingga Brad 
dapat lepas! 

      
—, Brad Wilton sa mes 

nudju peternakan ini, Sheriff! t 
-— Dia bekerdja disini sebelumi 

kembali melakukan aksinja, Roy!! 
Tetapi saja masih birgung, siapa 
wanita pengembara jang telah! 

i membebaskan dia dari pendjara! ) 

L
a
n
 

Da
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“Redaksi 1228, Rungah 1798 Smg. 
| Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg, 

  

    
   

  

   

  

    

   

   

      

   
   

   

          

   
   

        

   
   

   
   
   

  

   
    

  

   

  

   

      

    

  

   

   

  

   

   

  

    

    
   
   

    

    

   

   

        

   

    

    
   
   
    

    

    

   

  

   

    

   
    

   
   

      

        

   

  

       

   

  

     
     

    

mk Ki 5 

etrov, “seion Rusia di 
Nia jang  mula2 menjeberang 

Australia. Akibat p 
v inilah achirnja tersing- 

pula sedikit vahasia ajaring 
"kini membentang di 

£ 

    Charles” “atau ,,M- C 
"Dia telah mengakui 

dengan Ande: Baranes 
joba borisrkam “rahasia2 
Peranti:. 

    

    

   
    

     

        

    

   
      

        

   

      

    

   
    

   
   

   
     

g Tn 

“jatuh tjinta kepada 

hasiswa, Ang Siew Lay, 

th belas tahun usia- 

bermaksud akan menga- 

mengamumn- 

igadis dise- 

penjakit ngkongan. Empat 

lamanja dia terbaring di Ru- 

. meninggal. 
sebentuk 

-kedjari ke- 
n-tunang jang belum 

ja selagi hidup, di- 

   

utama daripada spion Rusia jang 
minta perlindungan politik kepa- 
da2 Australia 
Oktober sampai 6 November 1954 
terpaksa berbaring 
kit disalah satu tempay didaerah 
Sydney, karena 
pneumonia, Keadaan 
sedemikian rupa, sehingga dalam 
tempo sebulan itu 
bersedia 

jitu sedemikian luasnja, terutarnu 
dapat dilihat sudah banjak orang2 
penting ditangkap. 

Franees Bernie berumur 32 tahun, 
Galam peperiksaan mana Frances 

Bernie mengatakan bahwa ia te. 
lah memberikan keterangan2 ke. 

pada partai Komunis 
| ketika 
nografiste pada bekas ketua ma. 

djelis umum Perserikatan Bang. 

bekerdj 
mendjabat 
traha. Bernie selandjutnja mengakui 
bahwa dia adalah anggauta partai 
Komunis Australia 
menjatakan bersedia memberikan ke- 
terangan2 kepada seorang pemimpin 

Komunis Australia bernama Walter 

Petrov itu sangat menarik perhatian 

dan adakalanja sangat menterkedjut- 
kan rakjat dan 
la. 

Kedutaan Perantjis ter- 

sangkuut. 

Palam hubungan peristiwa  Pc- 
trov itu pemerintah Australia scge- 

ra 

tangan kedutaan 

onnage. 
agar Njonjah Rene Ollier diberhen- 

(tikan, karena bukti?nja sudah tjukup 

untuk bertindak sedjauh itu.            

itu, seorang djurubitjara resmi 
merintah Perantjis menolak perminta- 

“TT 

pada tempatnja 
2 aialidikang segara Jangsung dalam penjelidikan2 

jang sedang dilakukan oleh Austra- 
lia 

dilakukan oleh pemerintah. Perantjis 
| Walaupun 
kepertjajaan bahwa Perantjis 

memperhatikan soal itu. 

sar Ouai d'Orsay 
Kementerian Luar     

No. 11 A, 

  

TA 

TUAN tentu 

ma lain, sehingga sekarang ini 
dirinja Petrov 
djaan jang 
jang disebut2 duduk 

kala ia diserang penjakit 
hubung dengan sakitnja ifa 
rangan, 

bersidang 
mempunjai   

VLADIMIR “PETROV peran 

sedjak tanggal 13 

dirumah sa- 

menderita sakit 

penjakitnja 

Petrov tidak 
memberi 

demikian, ko. 

terus melakukan | 

jang sudah 

Bahwasanja djaring spionnage 

Australia 
dia bekerdja sebagai ste- 

  

itu.ialah pada waktu Evatt. 
enteri Luar Negeri Aus- 

y   

dan dia pernah 

pemerintah Austra- 

dapat mengetahui bahwa dika- 
Perantjis di Aus- 

Australia minta Pemerintah 

- 

Austratia 

pe-- 
Mengenai permintaan 

Perantjis berpendapat tidak 

mengambil bagian 
tsh. 

terhadap tuduhan  spionnaye         
begitu dia mempunjai 

akan 

Selandjutnja salah seorang pembe 
(tempat dimana 

Negeri Perantjis 

  

     

    

keterangan? | 
kepada Komisi Keradjaan Urusan | 

| Mata2. Sekalipun 
misi tersebut 
sidang?nja, terutama untuk me- 
ngusut keteranganz 

|tebih dulu diberikan oleh Petrov. 

masih ingat tulisan saja ,Affaire Petroo” : 
Sedemikian Inasnja mata-rantai jang menghubungkan satu: 

banjak lagi djaring2 spionnage jang terbongkar. 
di Australia. baru dalam taraf permulaan. Jang memeriksa : 

sengadja dibentuk untuk urusan itu. Dalam berita2 jang disiarkan, tiada ang pun . 
djalannja peperiksaan sangat dirahasiakan.  Hal- itu 'tentu 

sadja untuk mendjaga kemungkinan2 jang bisa merugikan. h an Berita jang sampai hanja menjebutkan, bahwa peperiksaan ter : : 
radang paru2 dan terlampau letih. Kepada Komisi Keradjaan '— "ber: 
— untuk sementara waktu Petrov tidak bersedia memberikan kete- 

1 itu tidak mempengaruhi komisi jang 
melakukan peperiksaan?! Walaupun ' peperiksaan terhadap Petrov terhenti, tetapi soalnja 
hubungan dengan lain2nja. Untuk itu, 

ini, agar tidak terlalu sukar diikat 

ring spionnage Sovjet Rusia di Pacific. 

dalam panitia. Djuga 

tetapi dapat diketahui bahwa sakitnja 

militer tentang 

ta2 ke Indo Chi 
sia, . 

berada) mengatakan, bahwa orang 
Perantjis selalu - mempunjai. keper- 

54 

tralia, k 

itu di Canberra. 

Pepriksaan terhadap madame Re- 
ne Ollier itu segera 

Perantjis. Selain dia dituduh membo- 

|.Ekor N jeberangnja Petrov Di Australia — N j- Rene Collier Tjuri Dokumen2 .— Perantjis Kebotjoran Rahasia2. Pertah tannja — Apa Pe 2 Mena 
| wan” Andre Baranes? — 3 Tokoh Penting Dalam affair Spionase Perantjis. 

.— Oleh: AGUS SUJUDI — 

jar 

saja mentjoba 

1 1 

  

« 2 

Dalam hubungan ini, Komisi : y b al 
Keradjaan Urusan Mata? dalam | Inilah gambar jang terbaru dari nj. 
bulan Oktober ?54 In ap as: Rose Marie Ollier, bekas Kerana 

Hr aa Aan ma pada “kedutaan Perantjis di "Aus- 
men ipa, seorang Wantik Mena tralia. Ia telah mendjual- rahasia 

  

& 

$ 2 : 5 tjajaan .penuh terhadap keadilan 
Nan, an Pen 1 "Perantjis. Sehingga tidak ada ala- 

Didjelaskan olehnja, bahwa dia san sedikitpun “untuk - menjangka 
bahwa -pengadilan-— Perantjis-tidak- 
akan dapat menjelesaikan peristiwa 
itu. 

— Peristiwa selandjutnja dalam uru- | 
san itu, pemerintah Perantjis pada 
tanggal 4 September 
gi 
kretaris kedua 

pulang njonjah Rene Ollier 
kedutaan Perantji 

Clayton di Bear, "Honsg, Sydney, di Canberra untuk diperiksa perka-|nama Andre Baranes. Dikatakan Sedemikian djauhnja gerakan 2 ranja atas tuduhan bahwa dia terli- |bahwa Andre Baranes meragaan onnage itu, sehingga segala Pen anantann SA Doo seorang perantara jang menjerahkan Ya jang bertalian dengan affaire Panggilan terhadap Rene Olher| dokumen2 rahasia itu kepada Par- 

itu terdjadi, sesudah lebih dulu .pe- 
merintah Australia menangkap dia di 

Nouta,, New Caledoni& pada tang- 

gal 22 Agustus 1954: penangkapan 
itu dilakukan atas dasar keterangan 
Petrov jang mengatakan bahwa Ma- 
dame Rene Ollier 
kan keterangan kepadanja mengenai 
sebuah kapal 

djata dari Aas 

sudah memberi 

jang mengangkut sen 
- 

"ralia terdapat seorang agen Rusia | petrov - dalam keterangannja itu Jaja dengan pertahanan nasional Pe- ang bersembunji disana. Dalam mendjelaskan, bahwa" soal itu oleh- |“antjis, tudjuan missi2 militer — Pe- 
bulan Agustus 1954 pemeristah Aus- nja Sudah diteruskan kepada atasan- | rantjis diluar negeri dan lain-lainnja 
Iralia telah memberitahukan kepada nja di Moskow, setelah mana ia | lagi. 
kedutaan Perantiis di Canberra jang : membajar kepada madame Rene| etika peperiksaan -terhadap menjebut2 bahwa  Njonjah Rene | Oflier uang sebanjak 75 pounds. kedua terdakwa itu berlangsung, (?ier terlibat dalam. perkara spi- Dalam rangkaian peristiwa itu, | mereka telah mengemukakan 

semerintah Perantjis telah menuduh, 
bahwa. madame Rene 
melakukan 
keamanan luar negeri Perantjis dan 
nemerintahkan agar madame 
Ollier dibawa ke Perantjis. 

pelanggaran 

Demikianlah, dalam bulan Oktobei 
madame Ollier 

jang didjatuhkan atas dirinja diplu- | pal »Tahitien”) atas perintah  Pe- nal pada tunggal 26 Mei 1954, 
mat wanita Peramtiis,. Njonja Rene | rantjis dia telah ditangkap. hada" waktu mana peperangan 
Ollier. Agar pembatja . dapat mengenal di Indo Tjina sedang berkobar. Waiam tubungan int Herbert "madame Ollier, baiklah didielaskan demhajutnya penjelidikan da 

Evatt dalam Pn Maan Pan bla nk PN TEJ an lakukan pada tanggal 8 Septem. 
pemimpin opposisi lahour ustralia | Rose arie Olfier, 129 2 5? buek Ave aenge antar babran. 
memprotes - tjara penjelesaian jang | hun, sudah djanda. Paling ' achit 

bekerdja selaku sekretaris kedua pa- 
da kedutaan besar Perantjis di 

kedutaan besar kedudukan 

    

   

      

    

  

    

   

            

   

            

   

          

   

      

   
    

    

  

Tampak ni. Rose Marie Ollier dengan dihantarkan oleh dua orang 
9: arya turun dari kapal setibanja dikota Marseille dari Aus- 

Sebagaimana diketahui, ia telah diusir oleh pemerintah Austra- ena terbukti tersangkut dalam perkara spionase, 

pengiriman sendia- 
ina pada spion? Ru- 

20 Isendiri dalam tempo 14 bulan. Seku- 

54. memang- 
se- 

ke Indo-Tjina. 

Ollier telah 
terhadap 

Rene 
a 

meninggalkan 
Australia melalui laut. Pada waktu 
kapal jang ditumpangi masuk pela- 
buhan Marseilles (madame Rene Ol- 
lier dari Australia menumpang  ka- 

Aus- 

dilakukan di 

“I djelis 

   

hanannja — Apa Peranan ,,Warta- | 

yg merupakan  terbongkarnja dja-, 

  

Pemeriksaan atas 
adalah Komisi. Kera- 

seorang pun 

hadap Petrov terpaksa ditunda di: . - 

tetap akan 

menjusunkan rangkaian peristiwa   
dari Australia ke Indo Tjina djuga 
kepadanja didakwa bersalah, karena 
tidak memberitahukan kepada pem- 
besar2 Perantjis mengenai kegiatan 

Imata2 jang ia ketahui. 
Kalau peperiksaan terhadap diri- 

nja di Perantjis sedemikian teliti- 
nja, adalah sewadjarnja. Sebab ke- 
giatan madame Rene Ollier dalam 

| membantu spion Rusia di Australia 
itu bersamaan waktunja dengan ber- 
Tangsungnja peperangan di Indo Tji- 
Pa : 

Perantjis kebotjoran raha- 

sia? pertahanan. 
Dikala - masih  hangat-hangatnja 

affaire Petrov jang mempunjai ekor 
di Perantjis itu, tiba2 pada tanggal 
1 Oktober 1954 polisi Perantjis te- 
lah menangkap dua orang jakni Re- 
ne Turpin jang bekerdja pada Ke- 
mentrian . Pertahanan Nasional Pe- 
rantjis dan Roger Labrusse kepala 
Departemen pada kementerian terse- 
but. Dalam peperiksaan jang dilaku- 
kan oleh dinas rahasia Perantjis 
jang bernama .,D.S.T.” (Direction 
de la Securite du Territorire) mere- 
ka mengakui telah membotjorkan ra- 
hasia pertahanan Perantjis, setidak2- 
nja dalam 5 kali peristiwa jang ter- 

Irang-kurangnja keterangan jang di- 
maksudkan itu djatuh ketangan par- 
tai Komunis Perantjis. 

Selain kedua pembesar tersebut, 
'djuga terhadap — dirinja Sekretaris 
Djendral-tetap dari Kementerian Per-' 
tahanan Nasional Perantjis, Jean 
Mons, jang mengepalai langsung 
kedua pembesar tersebut, telah dide- 
ngar keterangan2nja. Kedua terdak- 
wa tersebut dalam peperiksaan itu 
mengakui sudah melakukan  kerdja- 
sama dengan seorang wartawan ber- 

2 

Ss 

tai Komunis. Tetapi, ketika pepe- 
riksaan2 mulai didjalankan terhadap 

kedua terdakwa itu, wartawan An- 
dre Baranes sudah menghilang dan 
polisi sibuk mentjarinja. 

Dokumen2 jang . djatuh ketangan 
- |partai Komunis Bekam itu antara 

lain meliputi soal2: mobilisasi diwak- 
tu perang, perundingan2 dengan ne- 

aara2 asirig jang ada sangkut-paut-     
alasan2.nja « mengapa mereka 

nendjalankan perbuatan membo- 

tjorkan rahasia pertahanan nasio- 

nal. Mereka berdiri pada pendiri. 

an, bahwa mereka tidak menje- 

Ludjui peperangan di Indo Tjina 
ian mereka sangat takut terha. 

gap perang atum.  Selandjutnja 

lapa, diketahui, bahwa pembo- 

tjoran pertama jang mereka Ia- 

kukan adalah ketika diadakan 

sidang dewan. pertahanan nasio- 

Aja pemberitahuan tentang ge- 

rakan2 tentara, Dengan diketahui 

nja kebotjoran itu, maka dinas 

rahasia Perantjis segera menarik 

kesimpulan, bahwa jang membo- 
tjorkan rahasia itu hanja orang2 
jang mendapat idzin untuk ' me- 
ngetahui dokumen2 tersebut. Pun 

dapat diketahui djuga bhw pem- 
botjoran 'itu terletak dibagian 
sekretariaap Kementerian Pertaha 
nan. 1 

Andre Baranes ditangkap. 

“ Dibagian depan sudah saja sebut- 
sebut, bahwa seorang wartawan 
bernama Andre  Baranes telah 
menghilang” sedjak dua terdakwa 
diperiksa. Penjelidikan jang dengan 
giatnja dilakukan oleh pihak polisi, 
achirnja telah berhatsil menangkap- 
nja pada tanggal 2 Oktober 1954 
inaiam disebuah desa ketjil, Pierre 
gui 'Vire, dikala dia mengendarai 
sepeda menudju ke perbatasan Swis. 
Setelah ditangkap, kemudian dia di 
fahan dan peperiksaan segera dila- 
tukan. 

Selama Andre Baranes itu ,,meng- 
hilang”, ternjata dia telah “bersem- 
bunji dirumah seorang anggauta ma- 

rendah  Perantjis, Madame 
| Pauline Tissier. 1 

Dengan demikian, sudah 3 orang 

1 

j H , : sp sangsi, apakah Moskow sudah penting jang sudah ditangkap oleh ' : pemarah Peraih itu. Na segala pertahanan 
: ropa? Selandjutnja dapat diketahui, bah- 

wa sehari sebelum Andre Baranes 
itu ditangkap, magistrat dari penga- 
dilan militer jang sedang menjeli- 
diki pertara , 
negara itu, tiba2 telah mendapat 
keterangan dari seorang wanita mu- 

Ijorkan rahasia pengiriman sendjata 

diartikan bahwa segala rahasia Pe- | 

segala rahasia 
Moskow. Setiap Negara 

menjebabkan Perantjis ditjurigai | 
oleh sahabat2.nja, 

pembotjoran rahasia Wal itu oleh negara? Barat diang. 

    

     

       

  

  

#1 Dua orang jang djuga ikut m 
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Balans setahun jang silam—Mang Gacda djadi 
penjalr Tahuo Baru—Angkatao Darat bulat 
kembali—Jg bertengkar kembali sadar 

— Dalu pisah kini odjo leli .... 
DALAM MENDJELANG 1955, tahun gembira ini, mohonlah" Mang Ganda doa . pembatjanja. Semoga kesalahan nan wadah, Ie lira jg nanti, dikubur sutji abadi. Gunapa hidup didunia kalau Wa 

dak untuk pembatjanja?,... begitulah ,sembojan ' hidup pentjatat tuan, Sebagai permulaan tjerita, marilah pembatja kubawa mem- batja sjair nan merdu, katanja: 

  

PAN eng. 

Terkenang-kenang dari masa Bagaimanapun pinter djugas dia 
jang lalu |menggambarkan kenjataan th 1954 

itu dalam hal aturan pembagian dan 
harga tjita, Ss . - 

Guna ANGKATAN DARAT, jg 
sudah sedjak 17 Oktober 1952 berla- 

tidur. berurai tair mata 
kusangka kekal kasih nan kupadu 

emainkan peranan penting dalam . or- ruparupanja hampa belaka 

  

diperoleh keterangan jang - penting, 
sehingga akan dapat menimbulkan 
perkembangan2 baru dalam perkara 
spionnaye itu. : 

Kembali soal Andre Baranes jang 
sudah ditangkap itu. Achirnja dia 
mengakui sudah menjerahkan doku- 
men2 rahasia kepada partai Komu- 
nis Perantjis. 

Sebagaimana sudah 
kan dimuka, Andre Baranes keti. 
ka ditjari2 polisi itu bersembu- 
nji dirumah seorang anggauta 
madjelis rendah Perantjis dari 
golongan "Radikal” Madame Pau.: 
line Tissier, 
Dengan memberi kesempatan 

sembunji terhadap orang jang se- 
dang ditjari, sendirinja dapat di. 
seret kedepan polisi untuk dide- 
ngar keterangannja. Atas pepe. 
riksaan itu, ia menjatakan ala 
Sannja Mengapa “ia memberi ke. 
sempatan pada Andre  Baranes 
untuk bersembunji, semata? ber 
dasar ' pada . rasa perikemenusia- 
an belaka. Menurut pendapatnja, 
jika Andre Baranes djatuh “ke. 
tangan Komunis maka dia akan 
menghadapi bahaja pembunuhan 

Makan dari dua mangkok. 
“Dalam hubungan perkara spionna- 

ge jang terdjadi di Perantjis ini ke- 
lihatan ada: seorang jang. -mendjadi 
agen rahasia dari dua fihak. Dus dia 
makan dari dua mangkok. Pembotjo- 

isasi spi i rantjis, j i Alangkah indahnja purnama raja yanisasi spionase di Perantjis, jang benar2 'menggontjangkan segenap : ai a F Ka 
negara2 blok Barat. Sebelah kiri' ,, wartawan" Andre Baranes dan ka- indah menghias alam dunia rat?2, kerukunan rumah-tangga Tn 

h “Wala Jean. Mons sekdjen Kementerian” Pertahanan Nasional rtuh dan riang temanku tertawa |pir pesat, tahun 1954 ini ditutup le- 
KA barta 2 P Ang hanja ku-seorang berduka tjita Ingan BULAN PURNAMA jg djelas 
£ 1 Begitulah tahun nan selam, banjak dan elok: sekali. "ha Sean 1 
i air mata bertjutjuran, karena apa jg | hanja Bi Mn Ten : 

i si is ii impi rakjat In 2 kan. Dari orang wanita muda ituyl aa an pemerintah untuk me. | Yisangka abadi itu mimpi ..... genap Teri 

@iterang. | 

“saaf itu semia “penjelidikan “di, 

   

    

  

   

  

       

    
        
   

   

    

   

    

Jang bertengkaran kini kembali sa- 
bar, semula padu kini bersatu, jg 
djauh mendekat, salah paham diku- 
bur. Bagus sekali. 

Dan untuk Kolonel Lubis dan 
Obrus Sutoko ini, penjair karangkan: 

Tahukah bujung sorang 
masa tak kan kembali 

Apa guna dikenang lagi 
“ “baik sepakat se-Angkatan Prang . 

lalu bagaimanapun djangan dilupa- 
kan: 

lakukan pembefsihan dikalangan 
.atasan. Lebih? dengan banjaknja 
tvkoh2 jang terkenal sebagai 
orang komunis menduduki posisi2 
jang bersangkutan dengan uru- 
san pertahanan. » 

Urang menjesalkan lagi karena 
ada sangkaan bahwa Presiden Pe. 
rantjispun mengetahui soal itu. 

Siapakan tiga tokoh da. 
lam spionnage ini? 

Tiga nama. suduh “kita sebut- 
kan dimuka. Sekarang akan sa. 

Guna penebal 
wan2 di Irian, 
putus asa, sebab: 

Semendjak kita berpisah 
hatiku menanggung 'rindu 
padamu kasih tertumpah 
mendjadi impian dalam kalbuku 

Ini bukan sadja Mas Narjo Luar 
Negeri jg menjanjikan, bukan, tetapi 
segenap rakjat Indonesia termasuk: 
SUARA MERDEKA. 

kejakinan, ah ka- 
hendaknja djangan 

gelang gelang dipakai deridji 
wahai kakangmas Ditahun jg selam, banjak semimpin : dulu pisah kini adja lali ja tjoba untuk mengetahui . apa! seerindukan bulan, bajangkar»kerosi | « : si dan siapanja orang2 jang ' men. | menteri, lupakan pening Hn penkana bahwa Ann djadi peran- utama ini. hangsaan. 5 an Kas 2 ena ana ag “Jean Dides. Dia adalah Untuk ,,tuwan-tuwan” ini di Pa- Oa TEA 3 UN seorang jang mahir sekali main! sar Senen orang bernjanji: ai 1 Lan SN Mah melia dia diberi-tugas|  ...... kenangan jang lalu : Begitulah tahun 1955 nanti pasti 

untuk ' mengamat-amati segala riwajat kisah kan berganti membawa berita berita “bahagia: 
gerak-gerik golongan . Komunis. walau hanja dalam mimpi..... Pertama Kabinet Ali tetap berusa- Setelah dia - melaporkan kepada tetapi ha memperdjoangkan Irian Barat, 23 
kawannja, ialah Menteri Fou. Walau hanja .kenangan.......... menjusun Negara lewat Pan 38 
Chet. (dari golongan Partai de begini djadinja....... Umum dan pemberantasan Orupsi 
Gaulle) bahwa rahasiaz mengenai Lupa pembawa - manusia,. mewah | menghebat Hau 9 se 
pertahanan negara" (Nationale' hakekatnja bedebah, uang djutaan Kedua, Angkatan Perang mendje- 

lang persatuan 'jg kokoh kuat. 
Tanda2 baik sudah nampak di 

MBAD. st 

Hidup Pak Sugeng. : TR 

menjelimuti hati bangsawan, achirnja 
berkenalan dengan....  kedjaksaan. 
Beginilah jg terdjadi di Djakarta dan 

Defensie Commite) telah botjor de- 
ngan disertai oleh bukti-buktinja 
sekali, maka: Fouchet segera me- 

  
laporkan kepada Perdana Mente. | Si Gedung Papak Semarang..... : i 225 A Yin enBaRi perintah untuk | | Sebagai tjerita aktuil selalu, dihati || Pak Ali bersama2 Panglima Ter- menjelidiki rakjat jg pilu, adalah soal badju, soal |tinggi tentu tidak akan sia-siakan ' 

alamat baik ini. 23 

Makanja pantaslah segenap pem- 
batja bernjanji bersama: 

Indonesia: Negaraku............ 
Bumimu asli 

tjita jg mahal tak buntu. 
Rakjat murba bernjanji: 

Air deras djatuh dari langit 

-s4 -Daun.pisang. laju.di. pohon. | 
Tubuh telandjang terus ditimpa 

Contra-spionnagedienst jang di 
serahi tugas itu helum mengeta. 
hui sesuatu apa, karena hingga   ran rahasia negara di Perantjis itu 

permulaannja adalah demikian: Se- 
orang “Inspecteur-kepala Polisi di 
Paris bernama Jean Dides telah 
ditahan, karena ketahuan ia menjim- 
pan dokumen2 rahasia. Peristiwa itu 
mentjetuskan “apa jang” dinamakan 
»TAffaire Dires”,. kemudian tersu- 
sul dengan perkara penangkapan atas 
dirinja Turpin dan Labrusse serta 
Andre Baranes sebagaimana dite- 
rangkan dimuka, 

Menurut Dides, maka Andre Ba. 
ranes sekarang kelihatan mendjadi 
agen dari dua fihak. Sebab Baranes 
djuga bekerdja sebagai agen dari 
polisi Perantjis kemudian di Cah 
dia djuga mendjadi agen partai Ko- 
munis. 221 

Didalam peperiksaan dinas rahasia 
Perantjis, nama Turpin dan Labrus- 
se tidak dianggap . terlalu penting 
djika dibandingkan dengan . lainnja. 
Sehingga peran utama dari spionna- 
9e itu terdiri dari, 3 “orang, jakni: 
Jean Dides, . kepala-inspektur polis, 
baris, Roger Wybot, “kepala coun- 
ter intelligence Perantjis dan Andre 
Baranes wart yan merangkap :spion 

Djika masalah itu tidak -hanja 
menggemparkan diseluruh negara Pe 
rantjis, “adalah "sudah sewadjarnja. 
Bahkan djuga peristiwa itu menem: 
batkan Perdana Menteri  Perantjis 
Mendes France sebagai object ma. 
tjam2 dugaan jang sangat berbelit. 
belit. Kalau Mendes France mendja 
di object jang demikian, adalah di. 
sebabkan sedjak Perantjis bebas dari 
tindasan Djerman, tidak ada Seorang- 
pun diantara sekian banjak Perdana 
Menteri dari negar . Perantjis jang 
merupakan teka-teki besar seperti 
Mendes France itu: Sebagian rakjat 
Perantjis menjangka, bahwa Mendes 
France akan membikin Perantjis 
mendjadi negara ' Komunis. Tetapi 
dilain fihak “ada jang mendewa-de- 
wakan dia sebagai orang jang 'anti- | 
komunis kaliber besar. Kedua sang- 

| geri. Akibat 

sedang melakukan komplotan untuk 
mendjatuhkan Menteri Dalam Nege- 

“bahwa Menteri 

lakukan oleh Polisi hiasa, jang bala Kuokaas tenlos 
semendjak dahulu polisi selalu Hanja tukang lisensi  hidupnja Udara murni Mianggap sehagai bentang golo-| '- 8. nglaras..... Airmu sutji 
ngan kanan. j Menurut irama dan  bentuknja, pemuas dahaga bakti 

Kepintjangan2. soal itu. lantas| (wah seperti analisa seniman betul! “ Kami putera Negara 
diketahui, karena bekas Perdana 

Menteri Laniel lebih "mempertja- 

jai polisi, “sedangkan . Mendes- 

France lebih. mempertjajai pada 

contra-spionnagediens, jg berada 

dibawah Kementerian Dalam Ne 
daripada kepintja- 

ugan2 ini, maka - dinas Counter 

Intelligence melakukan “ penjeli- 
Gikan atas dirinja Jean Dt. 
des (kepala inspektur polisi) 

dan dia pada tanggal 18 Septem. 

ber 1954 sudah ditangkap, dikala 

dia keluar dari kantor Mefiteri | 
Fouchet. Dia menemui Kouchet 
itu adalah untuk memberitahu. 
kan lagi beberapa dokumen? me: 

ngenai kebotjoran2 tsh. 

Jean Dides memang hukan ter. 
masuk bureauman. Dia selalu 
tampak didepan sendiri dan sela- 
lu actief untuk menjelidiki ge- 
rakan komunisme, 

Dia sangat ditjintai anak buahnja, 
malahan dikalangan golongan komu- 
nis dia mempunjai pembantu2 jang 
setia. Tatkala dia ditangkap dan di- 
lepas dari djawatan kepolisian, maka 
dia mengemukakan bahwa - alasan 
pemetjatatan terhadap dirinja itu ka- 
rena oleh pemerintah (jang dimaksud 
Mendes France) odianggap terlalu 
pro-Amerika, pro-EDC dan pemerin- 
tah tidak menjukai kalau dia terlalu 
keras menghantam komunis, 
«Tetapi sebaliknja, pihak Pemerin- 

tah mengatakan bahwa Jean Dides 

sadja Red.) maka sjair tersebut @- 
bikin orang Solo, - jg rupanja kini 
sengsara di Djakarta. 

Sebab disitu". disebut ,,air djatuh 
dari langit jg tentu sadja- artinja 
hudjan. Sedang daun pisang garing 
(laju) di pohon itu namanja: klaras. 

berdjandji bakti 
tjinta setia 

berteguh hati 
pada Negara sa 

menjanjikan lagu Ibu Sud ,,Indonesia 
Negaraku” ini, 
Djakarta, 30 Desember 1954. 

   

  

   

    

    

    

     
   

   

  

   

    
    

  

    

    

    

    

   

    

  

   

  
  

ri Dinas Counter Intelligence maka 
dia harus melindungi Negara dari 
musuh dalam selimut. 
Nama resmi dari “dinas “ counter 

perantjis. itu ialah ,,D.S.T.” (Direc- 
tion de la Securite “du  Territoire) 
jang diberdirikan sedjak tahun 1899 
(Masehi) - jakni sesudah  affaire 

'Dreyfus jarg mempunjai akibat bah- 
wasanja Pemerintah lalu tidak me- 
naruh kepertjajaan lagi terhadap Di- 
nas Rahasia Militer. 
Wybot 'adalah “bekas opsir dan 

sangat fanatik dalam melakukan tu- 
gas-tugasnja. 

Djadi, djika  Dides merupakan 
»bulan-bulanan” dari pihak Pemerin- 
tah, bolehlah dinamakan bahwa Wy- 
bot didjadikan ',kambing  hitamnja” 
oleh pihak jang tidak senang pada 
Pemerintah Mendes France. 

Dikatakannja bahwa  Wybot sa- 
ngat merugikan negara dengan pe- 
nangkapannja terhadap Dides, sebab 
sekarang. polisi tidak lagi: bisa me- 
nerima Informaties mengenai gerak- 
gerik komunisme. Sebaliknja,  Dides 
djuga. mengadukan Wybot didepan 
hakim. 

Andre Baranes Dia se- 
karang mendapat giliran untuk dibi- 
fjarakan. Disebut-sebutnja “dia seba- 
gai wartawan, djulukan jang sangat 
mentereng itu, masih sangat disang- 

vi dia tidak mempunjai kartu warta- 
wan jang sjah. Tampak sekali dia 
seorang jang selalu haus uang. Un- 
tuk itu, dia tidak segan? bekerdja 
untuk siapapun djuga. Jang dipen- 
tingkan: asal mendapat uang. Ha- 
vis perkara. Oleh sahabat-sahabatnja 
dia diberi djulukan ,geld- wolf', 
Kemudian pada achirnja dia diberi 
pekerdjaan oleh Polisi Perantjis se- " 
bagai sumber informaties. 3 

Wybot (kepala counter — intelli- 
gence) mendakwa Andre  Baranes 2 
sebagai ,,dubbelspion”, jakni seorang 
agen rahasia jang makan dari dua 
piring. Bekerdja untuk Polisi dan 
bekerdja untuk lawan Polisi itu. Da- 
lam hal ini jang dimaksud adalah go- 
longan "Komunis. Menurut Wybot, ' 
Andre Baranes dengan sangadja oleh 
kaum komunis diberinja beberapa - 
dokumenten untuk diteruskan kepada 
polisi. Dengan pemberian dokumen 
setjara sengadja itu kaum komunis 
mentjoba menjaboteer konperensi di 
London dengan alasan bahwa peme- 
rintah Mendes France tidak bisa. 
menjimpan rahasia negara. 

Sebaliknja, Dides (inspectur ke- 
pala polisi) mengatakan bahwa An-- 
dre Baranes adalah satu sumber in- 
formaties jang sangat berharga jang 
Sekarang telah dirusak oleh Wybot. 
Sumber informaties jang sudah keta- 

ri Mitterand dengan membajangkan 
Mitterand-lah jang 

membotjorkan segala rahasia perta- 
hanan nasional. 
Roger Wybot. Tokoh lain la-     kaan itu dasarnja berkisar pada soal 

spionnage ini. 5 tu 
Jang pertama dengan 'alasan ter. 

bukti adanja “ skandal  mata2 jang 
katanja "pro Komunis, sedang jang | 
kedua dengan alasan bahwa Mendes 
France dengan tegas membasmi ma. 
ta2 Komunis. 

Tersingkapnja tabir rahasia di Pe- 
rantjis itu bisa menggemparkan se- 
luruh dunia, adalah terutama dise- 
babkan pada  terdjadinja peristiwa 
itu, pertahanan Perantjis adalah per- 
tahanan Eropa. Perantjis jang men- 
djadi salah satu tiang daripada 
N.A.T.O. adalah merupakan markas £ 
besar dari pertahanan Negara2 Ba: 
rat. Apapula diingat bahwa seorang | 
Marsekal Perantjislah jang mema- 
gang pimpinan dal semua Angkatan 
Darat di Erop$ Dengan demikian 

    

rantjis adalah djuga rahasia Negara2 
Barat. 

isulah sepabnja, panwa peristi. 
wa tersebut dikuatirkan bahwa 

sudah djatuh di 
Barat 

Soal ini dengan sendirinja akan | 

karena skan. 

gapnja sebagai suatu ”pengchia. 
natan”, Pusat kebotjoran rahasia       

da jang namanja. ..sangat-dirahasia-l 
Indones 

atsohap 
.n9a 

mana pemer aam 3 

    

      

sikan apakah dia benar2 seorang hum, tentu" kadi dab Bup Ae : . 5 ja sudah bu meru- Yi jang menarik perhatian, adalah| wartawan. Ia mengaku sebagai war- | rak : Di - AI Aoki an sumber lagi. Djalanr'd lantas Roger 'ybot. Selama 10 tahun dia | rawan. Dan memang betul djuga dia ig Naa ON | 3 adalah salah-seorang 
jang terkemuka. Sebagai Kepala da- 

  
  

    
   

  

    
    

     

      

   
    

    

di Perantjis | menulis disurat kabar jang berhaluan 1 De tindakannja jan “demikiik 34 progressief ,,Liberation”. Teta- Mena Madaaa na Tang en — kata Dides —ymaka Wybet telah 
mengchianati negara, dengan perla- 
kukan terhadap Andre Baranes. Pa- 
dahal — kata Dides — djustru de- 
mi ketjakapan Andre Baranes itulah, 
maka Polisi bisa mengetahui seba- 
njak-banjaknja persoalan dalam go- 13 
longan komunis Perantjis. Tea 

      
Seorang Baron #iriangkaat & 2 

pula. 

Masih ada lagi tokoh: di Perantjis 
|jang terlibat dalam perkara spionna- 
ge ini. Namania Baron Emmanuel 
Jd Astier de la “Vigerie. Dia seyrang 
keturunan keluarga aristokrat jang . 
"berbadan tinggi dan bersifat accen- 
tric. Selain itu ketika perang dunia 
kedua dia adalah seorang jang mem- 
punjai hubungan erat dengan djen- 
dral Charles de Gaulle, pula sering- 
kali mendjadi  tamunja  Winston 
Churchill.. D'Astier oleh madame 
Churchill "mendapat panggilan ,,man- 
ny”. 
Tuduhan dinas rahasia Perantjis 

terhadap Wirinja adalah, bahwa dia 
oleh para terdakwa lain jang sudah 
ditangkap dituduh telah mendjalan- 
kan peran utama dalam hal memba- 
tjorkan rahasia2 panitia pertahanan i 
nasional. Perantjis, “Tuduhan mana 
disangkalnja. Rumahnja Sudah per- 

Gambar sebelah kanan ini ialah baron Emanuel d' Agfier, de la Vi- gerie, seorang bangsawan Peranijis jang didjaman perang dunia kedua banjak djasanja bagi Perantjis dan rapat hubungannja dengan pembe- bas Perantjis djendral de Gaulle, Oleh terdakwa2 leinnja jg kini sudah     dianggapnja sehagai ke La. 

- 
“ 

    
  ditangkap, ia pun dituduh tersangkut dalam Peristiwa spionase ini. (Samb. halaman 2 kol, 7-8) 
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Ketika diadakan lat:i 
pak pada gambar sebela h 

   

  

in dropping didaerah “GBN 

     

  

   

  

nan beberapa barang2 
atas udara dengan paju ngnja, Pada gambar sebelah k iri 
T, 138 jang melakukan dropping sedang terbang 
para penonton. Seolah2 pesawat tadi mz 
terbang kembali ke Sem Arang. 

Trend ah 

  

Fi Hallooo 2: Emprit Utk Garuda : 
  

Kambingfdan Ajam Me- 

N pada tgl. 24 Desember jl, Tams || 
Jan g didrop sedang melajangg9 di- 

ngutjapkan “selamat tinggal” 

jalah pesawat Auri CO. 47 — 
untuk memenuhi keinginan 

dan terus 
(Gambar: Penad TF IV).   | sapi2 itu jang bentuk tubuh maw 

| lali mempunjai   
. lajang Dengan Parasut ! 
Reportase Latihan Dropping Di Daerah Jg Berbahaja 
— Hampir Kesasar Kedaerah' Gero 

'sut Merah-Putih Terikat 
“3 

UNTUK DAPAT menjadjikan 

Suatu reportase bagi pembatja 

"Suara Merdeka”, kita telah me- 
merlukan datang disaatu tempat 
jg masih "acuut” didaerah operasi 
GBN untuk menjaksikan pendja- 
tuhan barang? militer dari udara 
(dropping). Kita katakan bahwa 
gerombolan sewaktu? dapar x:e- 
njerang kita, sebab disekitar tena- 

“ pat untuk dropping tadi memang” 
Jaita di. sarangnja gerombolan. 

desa Pengarasan jang letaknja 

berbukit? (heuvelachtig), Lk, 4 

km dari 
daerah Brebes Selatan. 

Walaupun desa tsb. sudah  1007/, 
dikuasai oleh tentara kita sedjak per- 
tengahan th. 1953, - tetapi menurut 
Overste A. Jani Komandan GBN, 
gerombolan masih banjak jang ber- 
sarang diseRitarnja, terutama di Gu- 

nung Segara jang sangat dekat letak- 
nja dengan desa tadi. Dan menurut 
keterangan beberapa penduduk kepa- 
da kita, baru kira2 2 minggu jl. tc- 
lah terdjadi pertempuran antara ten 
tara kita dengan gerombolan didesa 
Pengarasan, jang pada hari itu dign- 
kanan utk, tempat dropping. Djadi 
besar kemungkinannja, malahan ki- 
ra2 dapat dipastikan, bahwa drop- 
ping jang kita saksikan pada tgl. 24 
Desember jbl, disaksikan djuga oleh 
fihak gerombolan jang - mengintai 
dari Gurung Segara. 

an Mengenai pengalaman2 kita dalam 

perdjalanan menudju kedesa tadi, be- 
gitu djuga pulangnja ke Tegal jang 
kiranja patut diketahui oleh pemba- 
tja, baiklah kita uraikan nanti. Kini 
jang perlu kita tuliskan lebih dahulu 
jalah mengenai droppingnja. 

Latihan mendekati 
kenjataan. 

'Bagi kita jang telah menjaksikan 
latihan dropping dalam kota Sema- 
rang (di Djangli) pada tgl 22 Des. 
jl dan kemudian menjaksikan drop- 

ping didesa Pengarasan ini, Gapat 
mengambil kesimpulan bahwa latihan 
di Semarang adalah hanja laiihan 
pertjobaan (proefdropping). Sebab 
didesa Pengarasan memang betul2 
masih dalam keadaan jang terantjam 
serangan dari gerombolan. Letaknja 
desa sangat terpentjil dan berbukit2 
dengan achtergrond Guaung Segara. 
Dan untuk memasuki desa ini harus 
melalui ,,pintu” jaitu harus menje- 
berangi Kali Tjigung jang lebarnja 
kira2 sedikitnja 50 meter. Djadi' la- 
tihan dropping disini merupakan sua 
tu latihan jang mendekati kesunggu- 
han: Dan menurut Overste Jani sen- 
diri, desa Pengarasan ini sering ter- 
tatap hubungannja dengan desa lain- 
nja karena keadaan bandjir di Kalj 
Tjigung. 
Djam 9.30 pagi kita sudah berada 

didesa tadi. Waktu itu keadaan uda- 
ra mendung, dan didaerah Pekalon- 
gan rupa2nja sudah hudjan lebat, se 
bab udaranja kelihatan sangat gelap. 
'Hati kita sudah mulai merasa tjemas, 
apakah pesawat terbang akan ber- 
hasil melakukan drop dalam keadaan 
udara gelap ini? 

Dropping dim hudjan 

gerimis. 
Tempat untuk drop » itu Juasnja 

kira2 straal 1 km. Disini sudah di- 
perlengkapi dengan -alat2 radio-tele- 
fon, dan beberapa tenda2 (tent) un- 
tuk tempat bagi: anggauta2 Korps 
Pasukan Perawatan Udara “jang te- 
lah menginap | malam. ' Komandan 
“Pangkalan dipegang oleh Kapten. 
Sudiro dan Pimpinan dropping di- 
pegang oleh overste Jani sendiri. 

Djam 9.45 kita diberi tahu, bahwa 
pesawat udara jang Ykan melakukan 
dropping telah berangkat dari Kali- 
banteng Semarang. Dengan hati ber- 
debar? karena keadaan udara makin 
gelap kita. menunggu datangnja pe- 
sawat itu. Djam 10.25 kelihatan pe- 
sawat udara dari  djurusan' Timar 
Utara, Overste Jani segera memper- 

agunakan radio-telefoni untuk berhu- 
bungan dengan pesawat tadi jang 
telah melajang2 diatas kita: Pesawat 
jang akan melakukan drop jalah type 
GIF, 138. 

Tepat pada ditangnja “pesawat 
udara tadi, hudjan gerijais mulai tu- 
ruh, Dengan harap2 tjemas kita me- 
nanti kagaimana kelandjutannja dropf 
ping, padahal hudjan sudah mulai. 
Overste Jani segera mengadakan 
hubungan dengan pesawat. ,,Emprit 
untuk Garuda ...., Emprit untuk 
Garuda ....”, demikian Overste me- 
minta sambungan dengan radio tele- 

foon, Persiapan dilapangan sudah 
selesai |... persiapan sudah sele- 
Sadis... apakah bisa melakukan 
drop sekarang ? Ganti... !" Dalam 
pada itu candle smook" dirrjalakan, 
dan asap tebal membubung tinggi 
untuk memberi tanda pada pesawat 
bahwa disitu letaknja tempat untuk 
melakukan dropping, 

distrik  Bantarkawung 

(Oleh: Mochtar — Wartawan Kita) 

Lima menit kemudian, djadi tepat 
pada djam 10.30 kelihatan pesawat 
udara terbang agak' rendah, kira2 
ada 200 feet (kaki)  tingginja dari 
tanah, dan dalam pada itu pesawat 
mengeluarkan 2 pak barang. Pajung 
(chute) diatas barang segera me- 
ngembang, dan barang tersebut mulai 
mendarat. Sorak sorai penonton jang 
terdiri dari ribuan penduduk meng- 
gema sebagai tanda gembira atas ber 
hasilnja dropping jang pertama. 

Tetapi/fmasih agak mengetjewakan, 
karena ajatuhnja barang tidak pado 
tempat jang semula " kita harapkan. 
Terlalu ke Selatan. Hal .ini' segera 
diberitahukan oleh Overste Jani pada 
pesawat. Dua menit kemudian drop 
jang kedua dilakukan. Tapi djatuh- 
nja barang djuga masih sama ditem- 
pat pada drop jang pertama. Drop 
jang ketiga berhasil baik, dan pada 
dropping jang ke 4, sebuah pajung 
tidak dapat mengembang karena tali 
nja putus/ Barang djatuh dengan ke 
rasnja keatas tanah. Untung barang 
jang djatuh ini bukan barang. mesiu, 
tetapi bahan makanan. Begitulah se- 
terusnja, tiap 2 menit sekali dilaku- 
kan drop. 

Suatu hal jang agak istimewa, ke- 
tika dilakukan -dropping jang ke 7 
terdiri atas #-buah barang dengan 4 
pajung. Ketika pajung: mulai me- 
ngembang, 2. diantaranja telah ,/ka- 
win” karena tali pajung saling meng 
gubed. Pajung jang ,,kawin” ini ke-   betulan pula berwarna merah dan pu 
tih, dan kedua barang tsb. dengan 

#selamat: djatuh diatas tanah. Demi- 
pkianlah pesawat udara melakukan 9 
rSali dropping dalam waktu 18 menit. 

1 .dapun warna dari  pajung2 itu 
metaipakan tanda dari isi bungkusan, 
Wara merah berisi barang2 mesiu, 
warna biru berisi alat2 perhubungan, 
warna putih berisi barang? dari 
CIAD dan seterusnja. Dalam pada 
itu udara masih terus gelap dan hu- 
djan masih gerimis. Pesawat masih 
berputar2 diatas kita. 

Ribuan rakjat ingin tahu 

pesawat dari dekat. 

Kalau tadi kita katakan'bahwa 
tempat dropping tsb: adalah sarang- 
nja gerombolan, bukan berarti selu- 
ruh rakjat desa Pengarasan dan seki- 
tarnja memihak pada gerombolan. 

Hal ini dapat dibuktikan ketika lati- 
han dropping berlangsung, ribuan 
penduduk jang sebagian besar ter- 
diri dari wanita dan anak2 ikut pula 
menjaksikan. “ Overste Jani sendiri 
merasa agak heran, karena diluar 
dugaan sama sekali bahwa perhatian 
penduduk ada sedemikian besarnja. 
Ketika pesawat terbang akan kemba 
li ke Semarang, hampir seluruh para 
penonton berteriak2- supaja pesawat 
udara terbang agak rendah lagi, se- 
bab mereka ingin tahu dari dekat. 

SUDAH LAZIM pada tiap? ta- 

hun bara anak2 mendapat  ke- 

sempatan berdjalan2 dengan se- 

kedar mengantongi sedjumlah 

uang. Bahkan ada djuga anak2 

jang diberi pakaian jang berupa 

perhiasan, misalnja anting2, ge 

lang, peniti atau barangkali ar. 

lodji tangan, Maksud Garipadanja 

ialah agar pada tahun baru itu 

anak dapat lebih girang dari bia- 
sanja. Tetapi, barangkali tuan 
sendiri perhah  mengalanii kese- 
dihan. Djastru anak? itu kurang 
hati? mendjaga perhiasannja, di 
kaia dia berada ditempat jang 
ramai, mudah sekali “ ketjopetan. 

Pentjopey tentu mengintjar" ba. 

rang? perhiasan, lebih? pada ha- 
ri tahun baru, mereka mengang 
gap suatu kesempatan jang pa 
ling baik untuk mendapat hasi' 
laar biasa. f 

Namanja matjam?. 

Nah, pada djaman Belanda dahulu 
saja pernah  mempunjai tetang- 
ga jang “hidupnja dari mentjuri. Ia 
tidak mendjalankan rolnja sendiri, 
melainkan mempunjai kawan sampai 
5 orang. Dihari2 pasaran, djaringnja 
sudah terbentang hampir segala pen- 
djuru pasar. Dikalangan masjarakat 
pentjopet ini mempunjai istilah ter- 
senidiri, Misalnja dia melihat ,,orang 
baru” jang dalam  sakunja tampak 
ada vulpennja, segera dia memberi 
isjarat kepada kawan lainnja dengan 
melintangkan dua djarinja. 

Sesudah semua isjarat itu  didja- 

mbolan—Para- 
Erat 

Keinginan rakjat ini oleh Overste 
Jani kemudian disampaikan kepada 
pihak pesawat terbang dengan radio- 
telefoon. Ternjata sebelum mening- 
galkan desa tadi pesawat udara ter- 
bang sangat rendahnja, dan disambut 
dengan sorak sorai jang gegap gem- 
pita. 

Setelah dropping selesai, kita men 
dapat kesan, bahwa latihan dropping 
tadi jang baru pertama kali berlang 
sung didaerah operasi GBN, dapat 
berhasil dengan memuaskan, sekali- 
pun dalam keadaan udara gelap dan 
gerimis. Radio-telefoon jang ketika 
dalam latihan di Semarang tgl. 22 
Desember jl. tidak dapat digunakan 
sebagaimana  mustinja (sering ter- 

ganggu dan kadang2 suaranja hi- 
lang), dalam latihan didaerah GBN 
ini dapat digunakan sebagaimana ki 
ta harapkan. Barang2 jang didrop 
mulai jang berupa “ajam, - kambing, 
nasi sampai kebahan2 mesiu tidak 
ada jang rusak. Dapat ditambahkan, 
bahwa dropping tadi disaksikan oleh 
seluruh Komandan2 Resimen diwila- 

kepolisian dari daerah Banjumas, Pe 
kalongan, Tegal, Brebes dil. 

Pada permulaan 

rasan, kita dengan 

dari Semarang dan 
Darsono serta Sersan Ramelan dari 
Staf Penerangan A.D. Terr. IV, jang 

daraan PC. Rombongan 

berada paling belakang. 

ngan2 jang tadjam (scherpe bochten) 

nang sopir “kita dapat 

belakang, pada saat itu terpental dari 
tempat duduk hanja untungnja tidak 
sampai keluar dari kendaraan. Seo- 
rang rekan dapat luka ditulang ga- 
res, dan seorang rekan lainnja pada 
tulang belakang bagian bawah keta- 
tap pinggiran tempat duduk hingga 
agak ,,ndjarem””. 

Didjalan tikungan lainnja lagi, PC 
kita akan menabrak dokar jang da- 
tang dari djurusan muka, sebab kita 
»rebutan” djalan dengan kendaraan 
truck. Untung rem dari PC dapat di 
gunakan dengan baik. Kemudian ki- 
ta ganti sgpir, dan kini jang pegang 
stuur Sersan Ramelan. 

  
atau badju jang sedang didjemur, 
Mereka tidak menjebut mentjuri atau 
mentjopet dalam urusan barang jang 
didjemur itu, melainkan diberi istilah 
“iggendero". Artinja dia me- 
njambar barang jang melambai2 di- 
halaman rumah. Istilah? atau isjarat2 
ini bukan  chajal. Melainkan “tuan 
bisa kontrole  menanjakan kepada 
Orang jang pernah ditahan polisi 
jang kebetulan didalam tahanan itu 
ditjampur dengan pentjopet? atau 
maling2. : 

Semarang tidak ada stjopet” 
jang ada ,,cadet”, 

ang Djakarta, Bandung, Su. 

rabaja ataupun Medan sudah ke- 
nal apa jang dimaksudkan de. 
ngan perkataan tjopet. Disam- 
bing nama itu, orang Djakarta 
menjebu, djuga terhadap tukang? 
tjopet dengan djulukan ,pentjo- 
leng” atau  "pantjalongok”, Se- 
dangkan penduduk Kedu-Selatan 
lebih kenal dengan sebutan ” kw 
ti1” dan dibeberapa tempat Ia. 
gi dinanrai “srobot”, 

Tetapi, tahukah tuan, bahwa 
tukang? tjopet di Semarang itu 
tidak diberi djulukan  ”tjopet”? 
Tukang tjopet dikota Semarang 
dinamsi ” cadet",   lankan, maka ,,operasinja”" segera di- 

#djalankan. : 
Selain mentjopet tetangga saja itu 

“gemar djuga menyambar kain batik 
“ 
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Padahal, tuan taha sendiri bah: 
| wa jang dimaksud dengan perka- 
|taan cadet itu ialah peladjar2 pa. 
|da akademie militer, 

jah Terr. IV, pembesar2 sipil dan | 

Pengalaman jg serem. 

tulisan ini telah 
kita sebut akan menuliskan pengala- 
man2 kita jang serem. Pada malam 
hari sebelum kita menudju ke Penga- 

beberapa rekan 
bersama? Ltd. 

merupakan suatu rombongan mengis 

nap di Tegal. Djam 6 pagi kita be- 
rangkat dari Tegal ke Bantarkawung 
jang djaraknja 75 km dengan ken- 

Overste 
Jani dengan beberapa Perwira Resi- 
men Comandanten dan lain2nja telah 
berdjalan lebih dahulu dengan ber- 
puluh2 jeep, dan kendaraan PC kita 

Diantara djalan Prupuk-Bumiaju 
jang djalannja penuh dengan tiku- 

kendaraan kita slip. Untungnja tidak 
sampai terbalik, sebabnja dengan te- 

menguasai 
stuurnja. Tetapi kita jang duduk di- 

  

s 

Experiment Baru 

KALAU PEMBATJA kebetulan 

Gatang di Bojolali dan melihat 
pasaran hewan, atau kalau pem 
batja sedang bepergian dari So- 
Io'ke Semarang atau sebaliknja 

dan menjaksikan sapi berbon- 
dong-bondong digiring kedjaru. 
san Semarang, maka bagi pem- 
batja jang agak mempunjai "in 

teresse” didalam hal ternak akan 
Limbullah suatu pertanjaan: apa 
sebapnja banjak amat diantara 

pun warna kuliinja hampir ber. 
samaan dengan sapi2 perahan 

jang dipelihara dinegeri2 Eropa 
dan Negeri2 Asing Jlainnja, dan 

sangat berbeda dengan apa jang 
disebut sapi-Djawa jang umum- 
nja kita liha, dimana-mana. 

Memang daerah Kabupaten Bojo- 
keistimewaan dida- 

lam ternaknja. Disamping mempu- 
njai djumlah ternak jang terbanjak 
diseluruh .wilajah ' Propinsi Djawa 
Tengah, daerah Bojolali mempunjai 
keistimewaan didalam ' hal pemeli- 

haraan sapi perahan. Menurut tjata- 
tan resmi daerah Kabupaten Bojo- 
lali pada tahun 1954 ini mempunjai 
sapi sebanjak 98.000 ekor, dan dian- 

  

djungi Bojolali baru2 ini. Tak lupa 

sapi Fries-Holland 
daerah Bojolali. F 

dau 1 e 

elkcentrale 
Bojolali Ternaknja Paling Bagus— | 

arobah Sawah Dja- 
Idi Padang Rumput--Th 1955 Melkcen- ' 

trale Bojolali Dibuka 1 
(Oleh Wartawan Kita 

  
Gambar atas: Tampak menteri pertanian Sadjarwo. 

| daan fernak milik penduduk jang kelihatan sangat terpelihara baik2. 
Gambar bawah: Sapi2 milik penduduk, Sapi2 ini adalah keturunan | 

jang agaknja sangat tjotjok untuk dipelihara di! 

“ 
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tara sekian baniak sapi itu terdapat 
3.000 ekor sapi-perahan jang terpe- 
lihara baik, jang terdapat didaerah 
sekitar Kota Bojolali dengan straal 
5 Km, terutama  diwilajah- Kalura- 
han2 Polisen dan Winong terma- 
suk daerah Ketjamatan Musuk. 

Sebab2nja banjak sapi- 
perahan. : 

Sedjak djaman Hindia-Belanda du- 
lu daerah Bojolali memang merupa- 
kan gudang kemakmuran bagi daerah 
Kasunanan. Sedjak ' waktu itupun 
penduduk Bojolali sudah gemar akan 

memelihara ternak, terutama sapi. 
Dan didalam pemeliharaan sapi 

ini, penduduk Bojolali mudah mene- 
rima pandangan2 jang .madju dan 
dapat selalu menjesuaikan pemeli- 
haraan sapi itu dengan prinsip2 eko- 
nomi. Pada mereka selalu ada perta- 
njaan: djenis sapi jang manakah jang 
paling menguntungkan baginja? Dan 
kalau sudah diketemukan djenis jang 
lebih baik itu, mereka dengan tidak 
segan2 mendjual sapi jang telah me- 
reka miliki untuk dapat membeli dje- 
nis sapi jang lebih baik. Bagi mere- 
ka itu kegunaan sapi tidak hanja di-, 
ambil tenaganja, tetapi djuga ko- 
torannja jang merupakan rabuk jang 

Bojolali 
baik bagi sawahnja, jang kalau di- 
djual merupakan sumber penghasilan 
jang tidak sedikit pula. 

Demikianlah, waktu mereka - me- 
ngetahui bahwa djenis Ongole dapat 
memberikan tenaga dan rabuk jang 
lebih banjak dari sapi-Djawa umum- 
nja, penduduk Bojolali dgn segera 
menukarkan sapinja dengan djenis 
Ongole itu. Akan tetapi karena ter- 
njata kemudian bahwa djenis Ongole 
tidak begitu banjak memberikan ra- 
buk, maka ditjarinja djenis lain jang 
lebih banjak dapat menghasilkan ra- 
buk. Dan djenis jang mereka ingin- 
kan itu dapat diketemukan  dalata 
dienis sapi-perahan, matjam Fries- 

Holland. Djenis ini dapat memberi- 
kan tenaga jang lebih banjak dan 
rabuk jg lebih banjak pula, belum di- 
hitung kemampuan sapi? itu untuk 
memberikan susu jang baik jang da- 
pat memberikan tambahan. pengha- 
silan. "Tambahan penghasilan jang 
terachir ini baru mereka ketahui, se- 
telah mendapat bimbingan dari Dja- 
watan Perhewanan 'achir2 ini. 

Dapatnja mereka mengetahui bah- 
wa djenis sapi-perahan itu mempu- 

njai kwaliteit jang lebih baik, ada- 
lah karena suatu' barang kebetulan 
(stoeval”) sebab sapi2 perahan dari 
Solo jang sudah kurus kebanjakan 
dikirimkan kedaerah Bojolali agar 
mendjadi gemuk kembali. Dan se- 
babnja para pengusaha perahan su- 
su mengirimkan sapi2nja kedaerah 
Bojolali itu adalah karena pemeliha- 
raan di Bojolali lebih ekonomis dji- 
ka dibandingkan dgn pemeliharaan 
di Solo dengan mendatangkan rum- 
put dari luar kota. 

Demikianlah sekedar  riwajatnja, 
mengapa disekitar kota Bojolali kini   

  waktu mengun- 
beliau memperhatikan djaga kea- 

1 
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Kesasar kedesa jg. 
genting”. 

Kita sudah djauh ketinggalan des 
ngan rombongan jeep. Sampai di Kg 
tjamatan Bantarkawung ' kita tidak 
mengerti kalau rombongan jeep telah 
membelok kekanan, melalui djalan 
jang sangat sempit kedjurusan desa 
Pengarasan. Kita djalan terus naik 
keatas pegunungan dan sangat sepi. 
Kira2 setelah berdjalan 2 km' kita 
tanja kepada penduduk, dan baru 
mengerti kalau kita kesasar, Dan ba- 
ru tahu pula achirnja, kalau desa jg 
kita tudju itu desa jang masih ,.ber- 
bahaja”. 

Djalan antara Bantarkawung kede 
sa Pengarasan, adalah djalanan jang 
sempit menandjak dan djalan daru- 
rat. Waktu itu hudjan belum turun 
dan djalanan masih rata. Dengan 
kendaraan PC telah dapat kita lalui 
sepandjang I.k. 3 km. dengan menje- 
berang sungai 2 kali bersama kenda- 
raan. Tetapi setelah ini, kendaraan 
terpaksa kita tinggalkan, sebab kita 
menjeberangi Kali Tjigung jang luas 
nja kira2 50 m. dengan perahu dari 
pasukan Genie Pionier. Dan kemu- 
dian kita berdjalan kaki sepandjang 
1 km sampai didesa Pengarasan, tem 
pat untuk dropping. 

Pulangnja dari desa  Pengarasan. 
hudjan sudah turun, dan keadaan dja 
lan sudah sedemikian rupa. Kenda- 
raan PC kita sekalipun dengan dub- 

(bel Gardan telah ditjoba2 agar da- 
pat berdjalan tetapi tak berhasil. Ma- 
lahan lama kelamaan mesinnja rusak. 
Katanja koppelingnja sudah “habis, 
hingga terpaksa kendaraan jang kita 
bawa dari Semarang itu kita tinggal- 
kan sadja didesa Pengarasan. Fihak 
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Siswa2 Akademi Militeir Belanda Dula 

Suka Samber Barang 
— Oleh: Agus Sujudi, — 

Ini bukan setjara kebetulan persa- 
maan nama itu. Melainkan memang 
ada asal-usulnja. 

Pada tahun 1860, gedung jang se- 
karang dipergunakan. untuk kantor 
Kas. Negeri didekat: gedung Papak 
“dikota Semarang, dipergunakan un- 
tuk sekolahan buat opsir2. Mereka 
itu disebut ,cadet” dan sampai se- 
kacangpun siswa2 akademie militer 
dinamai cadet. 

Pada djaman itu, kalau cadet2 
pergi kepasar atau warung2, mereka 
seringkali. makan atau mengambil 
barang2. dagangan | dengan tidak 
membajar. Sipendjual tidak akan be- 
rani. minta. Apalagi minta bajaran, 
sedang untuk melaporkan-kepada jg 
berwadjib pun ogah-ogahan, 

Berhubung dengan perbuatan ca- 
det2 pada. djaman itu jang sukar di- 
tjegah maka pedagang2 lantas mena- 
nam pendjaga dimuka  warungnja 
atau dipintu pasar. Kalau pendjaga 
Ini melihat cadet2 itu menudju kewa- 
rung ataupun kelihatan akan masuk 
pasar, segera orang ini berteriak ,.ca- 

def-cadet”, 

Si-empunja warung segera me- 
ngerti bahwa ada cadet jang akan 
masuk  warungnja atau hendak ma- 
suk kedalam pasar, sehingga dia 
mempunjai kesempatan untuk menu- 
tup warungnja atau menjembunjikan 
barang dagangannjar 

Tjelakanja, djulukan cadet itu ter- 
bawa oleh  gelombangnja sedjarah   hingga waktu ini, Asal orang men- 

tentara jang sedang bertugas disana 
terpaksa mengadakan pendjagaan ter 
hadap kendaraan kita, sebab kalau 
tidak, ada harapan PC kita akan di- 
bakar oleh gerombolan. Kita terpak 
sa djalan kaki sampai ke Bantar- 
kawung. 

Ada code dari gerombolan 

Dengan dapat pindjaman sebuah 
truck dari Kapten Sudiro Komandan 
COP Bantarkawung. kita berangkat 
diam 18.10 dari  Bantarkawung ke 
Tegal. Seorang tentara jang pegang 
stuur truck, waktu kita tanjakan me 
nerangkan, bahwa baru pertama kali 
ini ada sebuah truck berani berdjalan 
sendirian tanpa dikawal pada waktu 
malam antara Bantarkawung— Tegal. 
Dalam hati ketjil kita hanja mendo'a 
mudah2-an Tuhan menjertai . kita. 
Dan andaikata keadaan belum aman 
betul, kan tentunja Kapten Sudiro 
tidak akan melepaskan kita bersama 
beberapa kawan2 pulang tanpa dika- 
wal ke Tegal. Sudah pasti keadaan 
telah aman, demikian pikir kita. 

Didjalanan antara Bumiaju—Pru- 
puk jang banjak tikungan2nja, kita 
lihat diatas bukit sebelah kanan tepi 
djalan, ada sinar lampu battery jang 
dipermain?kan, jang rupa2nja seperti 
memberi code Sinar code ini ditudju 
kan pada atas bukit disebelah kiri te 
pi djalan. Kawan2 kita semuanja 
bungkem seribu bahasa. Bukit disebe 
lah kiri kita untungnja tidak mem- 

balas sinar code itu. Kemudian So- 
pir menekan pedal gas agak keras 
hingga ketjepatan kendaraan ber- 
tambah, dan djalan diantara  bu- 
kit2 tadi telah kita lalui dengan se- 
lamat. Lega perasaan kita. Dan sam- 
pai di Tegal pada djam 20.30. 
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.. Sebab? Tjopet Di Barter Disebut ,Cader" 

tjopet, lantas diberi nama cadet. 
| Bahkan kalau orang ketjopetan, ber- 
! teriaknjapun dengan perkataan ',,ca- 
det-cadet””. 

Meskipun demikian, sampai seka- 
rang belum pernah terdjadi insiden 
mengenai nama itu. Artinja: walau- 
pun didalam pasar Djohar ada orang 
ketjopetan lantas berteriak ,,cadet2” 
dan disana kebetulan ada beberapa 
orang siswa akademi militer, mereka 
ini tidak - marah. - Rupanja mereka 
sudah tahu, bahwa. di Semarang 
pangkat mereka didalam sebutan. di- 
samakan dengan djulukan buat tu- 
kang tjopet, 

Perbedaan fjara memberi 
nama, 

Itu urusan tjopet jang oleh Sema- 
rang diberi nama jang lain dengan 
lain2 tempat. Djuga dalam hal uang, 
buat djumlah 50 sen orang Sema- 
rang djarang sekali menjebut sete- 
ngah rupiah, melainkan disebut ,,se- 
ko”, jakni singkatan dari kalimat 
Satu ukon'”. 

Jang agak aneh lagi “ialah, kalau 
tuan melihat orang mendagangkan 
petjel dipasar, asal jang mendagang- 
kan itu kebetulan orang2 disekitar 

kota Semarang aseli, dia tidak akan 
menawarkan: mundut petjel? (beli 
petjal?), melainkan dia akan mena- 

warkan: mundut  djanganan? (beli 
djanganan?). 

Saja kira tadinja “ada perbedaan 
antara ,,petjel” dengan ,,djanganan”, 
kemudian ternjata itu sama sadja. 

Nah, djelas buat tuan “sekarang, 
Sentarang tidak ada sebutan ,,tjopet”, 

terdapat 3.000 sapi perahan jang di- 
pelihara oleh penduduk. 

Pendirian Melkcentrale 
Mengingat faktor2 jang ada itu, 

maka tidaklah mengherankan djika 
Djawatan Kehewanan kini mendiri- 

kan sebuah Melk-Centrale jang be- 
sar di Bojolali, bahkan jang perta- 
mia-tama diseluruh “ Propinsi Djawa 
Tengah. 

Pembangunan Melk-Centrale jang 
besarfitu kini telah memakan beaja 
sebesar R. 300.000... Belum terhitung 
pembelian mesin2 jang diperlukan, 
dan alat? lainnja misalnja untuk: la- 
boratorium, ' pembikinan conserven 
dsb. 

Menurut - keterangan Dr. Mudij- 
ono, Kepala Djawatan Kehewanan 
Surakarta Utara, Melk-Centrale tsb. 
nantinja diharapkan akan dapat me- 
menuhi kebutuhan susu tidak sadja 

bagi daerah Bojolali, tetapi selebih- 
nja akan dikirimkan pula kedaerah2 
Surakarta, Salatiga, - Semarang dil. 
Sekarang ini Melk-Centrale tsb telah 
mulai mengirimkan pula sebagian 
hasil susunja kebeberapa rumah sa- 
kit di Semarang dan Solo. 

. Hasil susu. 

Melk-Centrale tsb. kini telah mu- 
| lai membeli susu dari penduduk, dan 
|riap harinja sudah dapat dibeli ra- 

ta-rata 150 liter susu. Dengan pem- 
belian susu itu, maka penduduk te- 
lah mulai mau memerah sapinja. Dan 
untuk itu Me!k-Centrale  mengada- 

kan pula semafjam kursus utuk 
memerah sapi dengan tjara jang hy 
gienis. 

Sapi2 perahan milik. penduduk 
dalam keadaannja sekarang ini ra- 
ta2 dapat menghasilkan susu seba- 
njak 4 a 5 liter seharinja. Djika pe- 
meliharaan sapi2 'itu sudah dapat 
disempurnakan, maka tiap2 sapi ra- 
ta-rata akan dapat '- menghasilkan 
sedikitnja S8 sampai 10 liter susu. 
Dengan perhitungan jang sangat 

hati2:' demikian “Dr. Mudijono ma- 
ha djika diantara 3.000 ekor sapi 
tang kini ada itu terdapat 500 ekor 
sadja jang diperah, maka sedikitnja 
sudah dapat dihasilkan 4 X 500 — 
2.000 liter susu seharinja. Dan dji- 
ka pemeliharaannja sudah dapat di- 
perbaiki, maka dalam waktu Ik. 10 
tahun lagi, dengan perkiraan jang 
sangat 'hati2 pula tiap sapi su- 
dah akan dapat menghasilkan sedi- 
kitnja 8 liter seharinja, sehingga pa- 
da tahun2 pertama sesudah 10 tahun 
tu dari Bojalaii dapat dihasilkan 
sedikitnja 8 X 500 — 4000 liter susu 

seharinja. Dan pada tahun2 beri- 
kutnja produksi ini masih dapat di- 
naikkan lagi. : 

Functie sociaal dan eco- 
nomis jang besar. 

Pendirian Melk-Centrale di Bojo- 
lali itu mempunjai funksi sosial dan 
ekonomis jang besar bagi penduduk, 
karena dengan adanja centrale itu 
pemeliharaan. sapi2 itu makin lama 
akan dapat makin diperbaiki dan 
disamping itu dapat pula menambah 
penghasilan penduduk jang didapat 
dari pendjualan susu. 
penduduk Bojolali kegunaan sapi ti- 

daklah lagi hanja terbatas pada te- 
naga dan pemberian rabuk, tetapi 
sudah tambah lagi dengan pengha- 
silan susu. Dan sesuai pula dengan 
pandangan jang -madju' dari pendu- 
duk  Bojolali, merekapun dengan 
mudah menerima pendjelasan2 . dari 
Djawatan Kehewanan untuk meme- 
lihara sapinja lebih baik lagi, untuk 
dapat menambah kegunaannja berupa 
tenaga, penambahan penghasilan ra- 
buk, susu, dan djuga. daging. 

' Dalam hubungan ini dapat dite- 
rangkan, bahwa perbaikan itu tidak 
hanja terbatas dalam tjara pemeliha- 
raannja sadja, tetapi djuga  perbai- 
kan djenisnja. Untuk itu Melk-Cen- 
trale kini menjediakan. 4 ekor sapi 
pematjek- dari dienis jang paling ba- 
ik (.rasecht”). Dalam waktu 6 bulan 
belakangan ini telah dilakukan pe- 
matjekan sebanjak 500 kali dengan 
gratis. Baiklah kiranja diketahui, 
bahwa di Sumatra ongkos utk satu 
kali pematjekan itu R. 150,— sedang 
di Djawa umumnja antara R, 50,— 
Menjukupi kebutahan protein 

Suatu hal jarg penting pula jalah, 
bahwa pendirian Melk-Centrale itu 
merupakan salah satu langkah jang 
baik sekali dalam usaha mentjukupi 
kebutuhan protein bagi penduduk, 

seperti kini diandjur-andjurkan oleh 
Panitya Perbaikan Makanan Rakjat 
Propinsi Djawa Tengah. 

Disamping membeli susu dari pen- 
duduk itu, pihak Djawatan Kehe- 
wanan pun  mengandjur-andjurkan 
agar penduduk suka memperbaiki 
makanannja dgn minum susu, jang 
dapat diambilkan dari ternak peme- 
liharaannja, baik sapi, kerbau mau- 
pun kambing, karena seperti diketa- 
hui susu mengandung protein jang: 
paling baik untuk kesehatan. Dan 
suatu hal jang menggembirakan ada- 
lah, bahwa kini penduduk' tani pun 
sudah mulai mau minum susu, 

Dengan demikian, maka pendirian   melainkan pentjopet2 itu mendapat   promosi” dengan sebutan cadet ,. 
» 

Melk-Centrale tsb adalah suatu lang- 
kah jang perlu. mendapat perhatian 

Maka bagi: 
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nah digeledah. Mengenai  dirinja se- 

orang baron jang terlibat dalam spi- 
onnage ini, menurut surat-kabar ,.Pa- 
ris Presse” ternjata bahwa dia per- 
nah beristerikan ' seorang wanita 

Amerika bernama Grace Temple. 
Perkawinannja dengan wanita Ame- 
rika itu terdjadi pada waktu De 
Gaulle memanggilnja ke London pa- 
da tahun 1942 dan dia didjemput 
dari Perantjis dengan sebuah kapal 
sejam Inggeris. Oleh De Gaulle dia 
dikirimkan “ke Washington untuk 
mentjari bantuan sendjata.  Dikala 
  

pula dari Panitya Perbaikan Maka- 
nan Rakjat Djawa Tengah. 

Dengan pendirian Melk-Centra- 

Ie lengkap dengan tanahnja gu- 

na penanaman rumput itu, Dja- 
watan Kehewanan akan menga 

dakan pula suatu experiment 
baru, jang mungkin belum per- 

nah masuk dalam angan? para 
petani. 

Experiment baru itu adalah 

untak merubah tanah jang dulu- 
nja ditanami padi, djagung, ke- 

teia, dil. itu, untuk kemudian di. 

tanami rumput, jang  hasilnja 

berpuluh kali lipat. 

Menurut keterangan Prof. Dr. 
Schoorl, seorang ahli dalam ma- 
kanan ternak dari Faculteit Per- 

tanian ai Bogor dalam tjeramah. 

nja baru? ini di Salatiga, maka 
menurut hasil2 penjelidikan, ha- 

sil jang didapat dari tanah jang 

ditanami padi, djagung dll ada 
lah sangat ketjil djika dibanding 

dengan hasil jang dapat diper- 
oleh dari tanah itu djika diper- 
gunakan untuk menanam rum- 
put dengan pemeliharaan sapi pe. 
rahan, 

Menurut  angka2 hasil penjelidi- 
kan, maka tiap Ha tanah jang di- 
tanami ' padi ' menghasilkan R. 
1.500,—, . dengan “ djagung . R. 
1.200, dengan kentang R. 12.000, 
dengan kobis R. 8000.— tetapi djika 
ditanami dengan rumput serta guna 

pemeliharaan sapi perahan, tiap Ha- 
nja dapat menghasilkan  sebanjak 
R. 49.000. Suatu djumlah jang luar 
biasa. 

Djika - experiment ini berhasil, 
maka hal itu akan membawa peru- 
bahan besar pada pertanian didae- 

rah sekitar Bojolali, jang tanahnja 
baik untuk penanaman rumput dan 

pemeliharaan sapi perahan. 
Pembukaan dalam tahun 1955 

Gedung2 untuk  Melk-Centrale 
tsb kini sudah mendekati penjele- 
saiannja. Dan diharapkan . perleng- 
kapan2 jang berupa mesin2 dan 
alat2 utk. laboratorium segera dapat 
didatangkan. 

Djika segala sesuatu ' berdjalan 
menurut rentjana, maka Melk-Cen- 
trale tsb. jang akan merupakan 
Melk-Centrales jang pertama-tama 
untuk Propinsi Djawa Tengah, da- 
lam tahun 1955 depan ini diharap- 
kan sudah dapat dibuka dengan 
resmi. 

Patut pula diterangkan, bahwa da- 
lam usaha pendirian Melk-Centrale 
tsb telah didapat bantuan jang besar 
dari pihak Pemerintah Daerah. Di- 
antaranja oleh “Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bojolali telah disediakan 
tanah seluas 12 Ha dengan gratis. 
Yanah tsb jang 1 Ha dipergunakan 
untuk complex  gedung2, sedang 

    jang 11 Ha lainnja akan dipergu- 
kan untuk penanaman rumput. 

Suatu experimeng baru. 

Rahasia Djaring Spionase 
Di ,,Djantung” Perantjis 

(samb. halaman 1) : 

kundjungannja itulah dia berdjumpa 
'dengan Grace Temple dan achirnja 
menikah. $ 

Sekembalinja di London. dia di- 
kirimkan lagi ke Perantjis untuk 
mengawasi pembagian perlengkapah2 
untuk pedjuang2 jang melawan 
Djerman. Pada masa itulah dia mes 
ngadakan perhubungan dengan golo- 
ngan Komunis Perantjis — jang 'se- 
mendjak masuknja Sovjet dalam pe- 
perangan — turut aktief dalam ges 
rakan melawan Djerman. Dan pa 

riah (Algiers) untuk membentuk pe: 
merintahan sementara Perantjis Mer 
deka d'Astier diangkat  mendjadi 

Selama di Aldjazairiah itu d'Astier 
menulis buku berkepala ,,Tudjuh kz 
li tudjuh hari”. Buku tsb mentferi 
kan beberapa orang dari pemimpin2 
Perantjis Merdeka. Tentang diri D 

    

   
bukunja sbb: tata bahasanja lemah: 
lembut, mesiff pikirannja kadang? ti-| 
dak demikian. Lawan serta kawan 
merasa bangga telah dapat mendjadi- 
kan dia mendjadi 6 
hingga dia ' berbitjara seolah2 dia 

tahun. 

Selandjutnja setelah ' pembebasan 
Perantjis oleh pasukan? sekutu, 

untuk mendjabat duta besar di Wak: 
hington. Tetapi rupa?nja dikala ik 
cnthusiasme @Astier terhadap « 
longan de Gaullist sudah mulai tjair, 
seperti halnja dengan penghidupanrja 
dengan wanita Amerika Grace Te 
ple. Dengan Grase Temple itu ks 
mudian bertjerai dan selandjutnja dia 
kawin dengan puterinja Seorang 

   

ri jang berikutnja ini ' bernama 

Setelah beristeri - orang Sovjat, 
d Astier mentjatatkan nama up c 
mendjadi anggauta partai komuni K1 
tetapi ditolak. Kemudian ' dia! mem- 
bentuk Partai Progressief dan telah 
terpilih mendjadi anggauta Parlemen 
sebagai wakil kota ' 
diluar kota Paris, 

Didalam sifat2nja dia Sering men- 
dapat djulukan sebagai ,,muskete 
jang salah asuhan dari abadi keXX. 

  
orang bohemian dan 
jang sama2 bersedia 
mooh dan untuk mengadakan kon ki plot" demikian kata ,,Paris Presse' pi Dimasa sebelum perang dia pernz 

grand seignic.t 

bentuk gerakany'dibawah tanah mes lawan Djerman, jang gerakannja di- namai ,,Last Colomn” ' PGA 
Demikianlah, Spionnage Perantjis itu sudah sedemikian luasnja, sehing- ga mungkin sekali akan memakan waktu jang lama pemeriksaannja. 
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waktu De Gaulle pergi'ke Aldjazai- 7 

menteri dalam negeri. L $ 

Gaulle, d'Astier mentjeritakan dalam 

orang besar, se- “ 

memikul sedjarah jang berusia "1 fu 

aa
 

Gaulle menawarkan kepada d'Astitr " 

i- GEA 
plomat Sovjet pada tahun eta Kan 

bova Krassine, Ne an 

IWe-et-Villaine, 1 

  

suatu tjampuran dari Seorang indivi-, du jang impassioned dan mystic Se gi 

untuk mentj €| 

1 
mendjadi wartawan harian kiri aah n dialah salah seorang jang turut mem: NY « 

Pemimpin: Bu Soemantri 
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Keniguren. BIN Lok" Tag Suez Trading Company N.V. 5 Gang Besen 97.907 Yelf 199 Semarang. DJAKARTA SEMARANG ALANG — '/)MAKASSER — 
la rupa2 "makanan dan minuman dengan harga pantes, pelaja- j MENADO — SAMPIT 
 menjenangkan.. Bapa luas untuk perdjamuan dll. kaper Pb data Tengah 18: 1 Tepat 

yana, s3 Telp. 1691 
ada & Ya y' . 3 Menghaturkan slamet “ang Baru pada kita punja langganan? NN 

Pr, 1-1. 1955. 
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APOTHEKERS SEDARI TAUN 1817 

DJ: (KARTA -—- SOBRABAIA — SEMARANG — BANDUNG — ap : 
#KABUMI — MEDA: N — DELI — MACASSAR — BOGOR 5 Tjabang Semarang Seteran' (Duwet) 5 
Ton Pi tahun baru pada. para Langgaran. P.f. 1251-1955. 

ML AN LL LAN AL AA LL AM TN LL 

AN SAI LS Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1 Djanuari 1955 
Mongkakegai Selamat Tahun Baru 1.11. 1955, : : 

2 kepada, segenap langganan. an kepada segenap langganan dan pemakai : 

Ba Rs Alat - Alat Tulis 
- »9 f 

sm Diminta Lekas 
TN ERLAN aa 5 sanga Pjika ingin mengetahui nasib/peruntungan: perkawinan/pertjintaan: "per- 

aa E Dj TO No. Tag Anakan persahabatan dan lain2 soal jang belum terdjadi, 5 , , k 
ONG KIEM YAU w | kan a Sa dan an Ma an Ma ramalan. Naat . Tai 'obat kesehatan Senkesin a adalah dis matjam, “Senkesin Masculinum” TA lelaki “Senkesin" Femininum'" Ona” perempuan 4 Kah kiamat kobra dan Perang Dunia JII? menurut Tan 2 d: Obat ini mengandung bahan2 hormone, minerale dan tetumbuhan jang dapat melantjarkan pertumbuhan tubuh manusia. Pembiki- 

IM ae Dane yu Po TN 305 at K Ka nannjo didasarkan atas basil penjelidikan2 jang paling belakang dari ilmu pengetahuan ilmu pisah: - Obat ini dapat djuga mem-" 
adjapahit: riwajat Napoleon Bonaparte dan agak Pi Ti pertjepot tambahnja darah dan membantu mengganti bahan2 jang lama dengan jang baru: dengan demikian, kesehatan dapat . Menghaturkan Slame, “Tahun Baru 1 Djanuari 1955 Pasang Hn 3 ag AN Prana Tju Geh -. i Na Nan terpelihara.  Selainnja jang tersebut diatas,-obat ini baik djugo untuk membangunkan semangat, memperbesar tenaga, memperkuat 

. Terhadap segenap Lengganan2 5 joh. dari Sam Kok. — Primbon kuno supaja orang (lelaki an otak, urat sjaraf dan tulang2. Kekuatan obat ini masuk langsung sampai- kesemua bagian? "jing penting, misalnja, peporu, ulu 
5 puan) jang pergi hatinja ingin balik kembali: supaja orang (suami atau hati, djantung dll. dan tulang2 diseluruh tubuh.  Sesudahnja makan Senkesin, penjokit2 “tau kelemahon2 seperti” berikut dapat 
Cc Ns: TO KO KAUW $8 'isteri) betah diam dirumah: supaja orang: tidak berdjusta: supaja ma- disembuhkan: orang tua sehabisnja.sakit keras merasa badannja tetap lemas dan tidak dapat djalan betul, orang muda tetapi berbadan 

« # 3 : ling hatinja bingung: supaja terindah dalam pergaulan: kias penulak lemah, lekas djadi tua, orang perempuan waktu datang bulan merasa sakit atau sehabisnja datang bulan sering sakit, wadjah muka 
Sg Dj. Hima No. 7 Semarang. Sial ilmu djahat dan lain2 jang menarik. — Resep pembikinan Djamu bersemu kuning, badan kurus, badan lemah karena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup peme- 

: | kuat, obat sematjam. Sanatogen, obat njamuk sematjam D.D.T.: lever- liharaan dil. Tjobalah makan satu botol dan lihatlah dengan segera kemandjurannja, wadjah muka bersemu kemerah-merahan, 
. aan. Semir rambut, Obat kentjing batu, kentjing manis, Eau de Co- beratnja badan dan napsu makan bertambah dan tindakannja gesit. Jang sering mokdn Senkesin, kesehatannja dan  kekuatannja $ 

5 Hans D0 lognie,. dll. Ditambah pula dengan pepata2 Inggeris/Indonesia, jang ke- dapat tetap terpelihara hingga- usia landjut: hiduppun senantiasa dalam suasana keberuntungan jang tidak terbatas. ' 
MENGHATURKAN SEMALAT TAHUN BARU j | | semuanja digabung djadi sebuku komplit dalam-buku' ,,PELITA RAK- F AR EN 1 

1-1-1955 “ ISAKSA" Harga Rp. 15,— Tjetakan kesatu sudah hampir terdjual habis, Pe 5 . , 

kepada para lengganan. dan tjetakan kedua terbit tgl. 314Djanuari 1955. Pesan sebelum terbit 
Na dengan poswesel hanja Rp. 10.— (ongkos bebas). 

Lotendebitant LIM-6 SONS so | ROMARS KIPNEY puLLs « 
AH NA AAL “OBAT GEGINDJEL JANG TIDAK ADA “TARANJA 

N. V. Handel Maatsohappi) 5 Dopat menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut: urat sjaraf lemah, badan lemah karena dimasa 
dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, gegindjel kosong, belakang meluang, 

aa , mota lamur, telinga Medang, bekerdja lekasletih, tidak mempunjoi kemauan, sering buang air, tidak napsu makan 
: dan lainZ2 penjakit atau ke mahan jang bertalian dengan buah pinggang. "Harap para pemakai suka perhatikan 
H kotaknja dan perkataan2 “Romar's Kidagy Pills? agar djangan sampai kesalahan beli barang jang padan. 

MPORT & EXPORT. Kg "3 
Purwodinatan 39 — SEMARANG — Telf, 801 - 1562 
II Naba. : : 3 Ta 

SALAH HAHA LA "LL ma P3 5 F: 5 9 

Se LE JLAL ML NT NT EL Ts Ru 3 P : 

ae Pata Tenaga OBAT JANG PALING MUSTADJAB UNTUK MENJEMBUHKAN. PENJAKIT. 
SPERMATORRHOEA DAN PENJAKIT TIDAK BISA. TIDUR. 

Romar's Emissin Tablets adalah sedjenis obat jang mustadjab untuk mengobati penjakit" spermaforriioeo boik dalam 
sedar maupun“dalam mimpi dengan atau tanpa terasa dan penjakit tidak bisa tidur. Kalau dihinggapi penjakit sper- 
matorrhoeo disertai penjakit tidak bisa tidur, makanlah satu botol dan buktikanlah kemandjurannjo dengan segeri 
Kekuatannja obat ini, ialah, dapat menetapkan hati, menenteramkan :pikiran, memperkuatkam buah pinggang dan 
membikin pokok tubuh djadi tegap. Penjakit spermotorrhosa, baik baru maupun lama, dapat dise mbuhkan dan pasti 
tidak kambuh.  Dinasehatkan makan dalam sebulannja dua atau tiga botol guna memelihara badan, dengan demikian, 
bukan sadja penjakitnja tidak dapat kambuh, malahan semangatnja djadi bergelora. 
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Kengranikan Belamat Tahun BA Ie Lo los5 Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1 Djanuari 1955 G “9 : 
» kepada segenap Penata h HR AAN ii Pe un 'SANGAT !MUSTADJAB UNTUK MEMBERSIHKAN NO Png yh rpp HN IL DARAH DARI SEGALA RATJUN2. 

| $ Obat ini dapat menjembuhkan penjakit2 seperti berikut: serupa kusta, penjakit kotor, kurap, bisul merah,! bisul 
djahat, muko panas, kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit berasa seperti digigit semut, kulit gatel, kulit 
melembung mengandung cir, kulit basi atau hilang perasaannja, rambut dan bulu rontok, hati.takut dan bergontjang, 

stulang sakit, anak baji dapat ratjun- dari peranakan, peranakan dia busuk, dan loin2 penjakit beratjun. Makanlah, 

N.V. G UYA TJIANG 8 On tablet Satoben guna mei ar Mes-ehotari, 

mbia Motors Coy Md no maa 
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    MENGHATURKAN Nan BARU 1955 
Mudah2-an dengan datangnja Ia Baru ini dapat, lebih memper- 

| kokoh persatuan Nasional. eh £-   

  

MEDAN: LIE TJHOEN SENG Djl. Depot 32. 
Menghaturkan Slamet Tahun Baru 1-1-1955.    SALE SE SREVI ON Ph : SA Ba Dan 
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