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

Ady. Rp. 0.80 per m.m. kol. 

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

  

    
EDISI POS. 

Tang 

  

  

»Lereng Tjin- 
ta”Menjerah 

  

NUR $ Kh : 3 BERITA jg diterima ,,Antara” 
Ya 5 dari Penerangan Angkatan Darat 

ulit Kidane Kabinet 'Jg ebi dal Nasibnja — Menteri “5 2 Diakoro medan kkn di 
en : Djeneponto Sulawesi Selatan, kepa- 

si Dg  Devaluasi— lind Eng Die Dan Tekuk Dipersilahkan Undurkan Diri — Siapa tw serombotan Lereng Tjinta” te 
3 Ha Kan , . 66 ? lah menjerahkan diri kepada TNI. 

D 1 imbulkan Chaos | Je “Akan Menerima »Warisannja“ ? — Putusan Kongres (?enierahar diri Abdoet Djalil Ka 
: PA 2 » E raeng Sikki, demikian nama kepala 

ikan TE TTN e - Bea anna Na K4 pb: 1. R. Token Membikin Reda Politik Dalam Negeri gerombolan tsb.,  bersama2 dgn. 

interview 4 Penis Jpn KOngu, Kek bendak Oleh: Agus Sujudi: Beitawan Kita 2 Gang Pen DA S5 
meninggaik: terbang »Cmp: men e jakarta, 2 3 en k d UL 

atas pertani Pena Macan Deng Dang "ro yang DALAM  PERTJAKAPAN kita dengar kalangan jang selalu mengikuti Dogs ama pertengahan 
enjatakan, : 1 sn : 

ANA 'akan aluasi. Menurut Sjaffruddni devaluasi hanja perkembangan politik diibukota dan semalam berada di Semarang ternjata, Maa ena Yaa pe ah La an 
dapat dita dengan Ku mg an Keggnan. Ta “bahwa hirgga hari2 terachir situasi politik di Djakarta belum reda sama se- Itelah tertjatat 645 orang dengan 
melenjapang ng Te ae PE Ta Nae 60 putjuk sendjata. Berangsur2 ke- 

    

   

    

   

  

  

  

        
kali, seperti jang diperhitungkan oleh sementara orang 

semendj ak Partai luarga mereka menggabungkan diri 

  
j Idihadapi oleh Indonesia, ia mendja- la 2 Li ina 3 alun dengan kasti Dihwa uu “ »Persatuan Indonesia Hanya (PIR) mangaciri konggresnja jang ke-empat Yenep Iu psbau selang 

Tah aa la etahui hal itu, tapi apa- 3 ? At S3 ini masi itlunggu  penjerai 
kang Ata Gen Pa akan Na api aa Pada tanggal 5 Oktober kesebelasan bajaran Inggris ,,Arsena?” telah di Solo. anggota gerombolan lainnja, 

si dalam pada ik Mi ja Sa Jar kan2 selandiutnja, belum dapat ia melawat ke Moskow menghadapi kesebelasan Dynamo dari Moskow. . : Batas waktu nota politik ga achirnja sigelas itu menganggap (Antara). 
arti menambah “Ta ulitan ya telah Injatakan. Ia “ menjatakan,. bahwa Dalam permainan jang dilakukan diwaktu malam itu Arsenal?” “ditiu- Adalah sangat keliru djika Nahdlatul Ulama, air jang dituangkan itu bukan lagi 
ada dan akap berakibat ' timbulnja maksud kedatangannja di Amerika kur 5—0. orang menganggap bahwa. kepu. Dalam hubungan ini wartawan sebagai pkerunia” melainkan suatu 3 

chaos dalam masjarakat. Atas per- Serikat itu bukanlah” untuk kepen- bi : i ae mem | YUSAN Konggres ,,P.I.R.” di Solo tuan mendapat keterangan djuga, »tikaman''. 0... IRADIO PEKING: SEGALA IN- 
tanjaan, — apakah pidatonja ig ia tingan minta bantuan dan ja pup ti . . itu suatu keputusan jang ..... bahwa dalam sidang kabinet Ke- Sekalipun sekarang belum bisa di- VENTARIS BANGUNAN2 

utjapkan ' pada" sidang IMF jg lalu | dak mengerdjakan hal itu. Kewadji- “2 5 UN miempem, Djika orang mengang- mis malam itu adalah batas wak- ramalkan bagaimana akibat selan- UMUM DP HANOI DI- 
memperoleh sambutan,  Sjafruddin| ban ini akan dilakukan oleh mente| ent an a Je 5 aru gap dalam ,P.R” ada aliran tu nota politik Nahdlatul Ulama. Gjutnja daripada taraf permulaan HABISKAN 
mendjawab, bahwa urgensi dari pi-|ri keugngan sendiri, bukan oleh gu | s Wengsonegoro jang disangka lu-' Sebagaimana diketahui, nota po. »'2ufan jang meniup atas kabinet 

datonja itu ditudjukan agar di per- | bernur bank. e Ps - e “5. eryx |nak dan aliran Tadjuddin Noor, Jitik ,/N.U,” itu adalah hasil ke- Ali-Wongso (ini, namun orang me- Radio Peking menjatakan dalam 

oleh perhatian jg seksama di kala- - Posisi keuangan. Ki n 1 H 2 Ir 4 el es al Pljang disebut2 ,,keras” — demiki. putusan konggres N.U. di Sura- nanti2 apa jang akan terdjadi da- siarannja pada hari Djum'at bahwa 

ngan executief council “IMF ten-| Mengenai posisi keuangan se- 4 . mp : an kata kalangan tsb. kepada war baja, jang berisi tuntutan per. lam pckan2 datang ini. : pasukan2 Uni Perantjis dan  peme- 
'perti jang dinjatakan oleh menteri | Jang terang, tuntutan? dari 3 par- rintah Ngo Dinh Diem telah me- tang kesulitan2 jg dihadapi oleh Inf 

donesia, sedang mengenai 

nja ta sampai kini belum dapat me- 
ngetahuinja. 4 

Ketika ditanja adalah diperoleh | 
kesan, bahwa Amerika Serikat dju- | 
ga mengerti. tentang - “kesulitan? jg 

  

Raka: Katy! 

reaksi- Ong Eng Die (kita muat djuga di 
aan ini), Sjaffruddin menja- 
takan bahwa sepandjang bukti2 
jang ada, adalah betul. Mengenai 
A rekening dinjatakan, bahwa 
pada waktu achir2 ini ternjata di 
perlukan untuk pembajaran2 ren- 
te bagi penutupan hutang2 nega- 
ra. Mendjawab pertanjaan, apa- 
kah Indonesia berniat untuk me 
masuki daerah poundsterling, Sjaf 

Dalam Bulan Oktober Ini Akan Dia- 
djukan Kpd Pemerintah — Politik Pro- 
gram Pemerintah Antaranja Usahakan 
Perbaikan Taraf Penghidupan Pegawai 

PARA INTERPELAN tentang kehidupan, gadji dan kedudu- 
kan pegawai negeri, anggota Parlemen Arso Sosroatmodjo cs. 
dalam sidang Parlemen pleno terbuka kemaren membatjakan per- 

Karang, 

kabmet itu jang 

konggres PIR gelisah. Singkat 

nja, golongan Wongsonegoro me- 

mang terhitung lunak — althans 

Gjika dibanding dengan golongan 

Scalnja adalah disebabkan be-' 
leid keuangan dan ekonomi dari. 

menjebabkan . 

tawan tuan —, maka kedua aliran baikan dilapangan ekonomi, keu. | 

itu sebenarnja menghendaki ada. | angan dan kepegawaian. Soal jang 
nja perobahan dalam kabinet se- ketiga ini jang dimaksudkan ada 

lah beleid Menteri Hazairin. 

Selain itu djuga didapat kete. 

rangan, bahwa N.U. menghendaki, 

agar urusan pemulihan keamanan 

jang selama ini dipegang oleh wa 

nul Arifin. 

Itai tersebut disebut-sebutnja bukan 
suatu gertakan dari ,,matjan kertas” 

jang sekedar untuk menakut-nakuti 
| belaka. 

Kita bertanja: Apakah kabinet jg 
lahirnja ditolong oleh Mr. Wongso- ' 
negoro selaku formateurnja (sebut- 
lah dia: bidannja), haruskah 

kil P.M. I Mr. Wongsonegoro di- | djatuh karena pak Wongso atawkah Perantjis dan 
geser kepada Wakil P.M. II Zai-: harus dia djuga jang Nag aporaj Vietnam Utara telah kosong 

Ba | bisul2 jang ada? 

  

langgar persetudjuan Djenewa dgn. 

djalan ,,merampok habis2an” insta- 
lasi2 umum sewaktu mereka  me- 
Ingundurkan diri dari Hanoi. Di ka- 
takan, bahwa segala inventaris dan 
arsip. bekas gedung pemerintah di 

Hanoi telah diambil  semuanja, se- 
dangkan bekas gedung  komisariat 

kantor penerangan 
sama 

  

  
: Ti « H.N. Ba ani TN aan Aa ando- | jataannja terhadap djawaban2 ig telah diberikan oleh pemerintah. | 4”4juddin Noor. Sebab, golongan| Selagi dua soal jang mengenai ' gum UU MANA | 
na Jong “9 suki Ta “Dang dimana | Kesimpulan dalam pernjataan itu ialah menunggu pelaksanaan dari Mon Dae NK Yen Tema an: Ong. Wap “Dio T : 

Tn M 3) ksa rupiah dapat ditukarkan d (| segala sesuatu jan didjandjikan merintah dalam djawaban2-nja Nya Peranan aa en nan Inn: pb aan, Demak, Opa Indon esia idak Akari api engenai Pelaksa- | rupia engan £ ' yang £ Pe hy 3 NIA, | dangkan golongan Tadjuddin Noor | puia mengenai persoalan jang me 
naan Undang-Undangt 

Darurat 9-1953: 
SUPARNO, ketua Seksi Keha- 

kiman dalam Parlemen menerang 
kan kepada ,,Antara”, bahwa da- 
lam beberapa kalangan timbul 
kesan seolah-olah perutusan dele- 
gasi seksi kepada Menteri Keha- 

yaluta2 lainnja. sebagai suatu ukuran atas kemampuan pemerintah, hingga “dapat 
Perhatian Djerman Barat. 

Mengenai perhatian kalangan 
ekonomi Indonesia terhadap Djer 
man Barat dinjatakan, bahwa 
Djerman Barat adalah pemegang 
peran utama dalam memproduksi 
bahan2 modal jang dapat kita beli 
untuk melaksanakan industrialisa- 
si, demikian Sjaffruddin. Semen- 

Kesimpulan tsb. didasarkan pada 
pertimbangan sebagai: berikut: A. 
Politik program pemerintah jg an- 
tara lain berbunji: 

a, Dengan mengusahakan perbai- 
kan taraf penghidupan pegawai. 

memberi manfaat pada para pegawai dan buruh umumnja. 

pemerintah dan DPR, 

ngan djawaban 
bunji: 

terachir de- 
pemerintah jg ber- 

— 

|. a. Rentjana PGP baru, ig 
diusulkan oleh panitia perantjang 

menghendaki kabinet djatuh. 
Mengindjak taraf jang 

menentukan 
Dihubungkan dengan berlangsung- 

nja sidang kabinet pada Kem'- ma- 
lam (ini sudah diundur dar Ker 

h'asa, karena kabinet  biasanja : 3 

sidang pada hari Selasa) dimasa 
Vir. 'Wongsonegoro menjampaikan 

ngenai keamanan. 

Selandjutnja wartawan tuan mem- 
peroleh keterangan djuga, bahwa ke: 
inginan agar Menteri Iskag dan Ong 
Eng Die keluar, bukan merupakan 
fantutan N.U. dan P.I.R. sadja. Pi- 
hak P.S.ILI. pun menghendaki ada 
pergeseran. Soal mana kemudian me 

Mengalami : “Devaluasi 
Keadaan Devisen Tambah Baik Dan Per- 
sediaan Emas Meningkat—Kata Men: 

teri Ong Eng Die kiman minggu jang lalu itu untuk t : PGP baru, kini sedang disusun |... Pi p 
enaban ..... sn "3 Pan Bh, La Baar bahwa 2 Penadah apa Mane oleh K 'U.P. dalam hentuk jang Memet De atu “ P2 keputusan Liga Musl. DALAM PERTJAKAPAN dengar ,,Antara” Menteri Ke- 

sosiaa “Tong aah ca telah mengadakan pembitiaraan2 | PGP baru. apat diterima bagi keuangga AS Ihendaki agar diadakan ,perbaikan2| Ditegaskan bahwa ,,Liga Musl-| uangan Ong Eng Die menjatakan, bahwa dewasa ini tidak Ja tegaskan, bahwa tugas delegasi 
ita falah untuk mendapatkan ke- 

Karena seksi merasa belum puas 
terhadap laporan tsb., maka ..seksi' 
memutuskan ontok mengadakan ri 
pat kerdia dengan Menteri Kehaki-| 
man pada minggu depan, demikian | 

dengan direk Nederlandscbe   
  

  

fe Dalam Kabinet ?. 
ben ana 

mna agan Lai. 

IStatemeat | PSII Bersifat ,,Belum Tn 
lak“ — Kabinet Bitjarakan Nota N.U. 
|Dan Statement psil "Dalam ,,Penger- 

tian Baik 

gara. 

nja sebelum achir tahun ini dapat 
diselesaikan oleh pemerintah. Pe- 
njusunan itu terutama akan me- 
rupakan satu perbaikan “tecirris 
dari PGP dengan menghapuskan 
kegandjilan?2 jang sekarang  dira- 
sakan dan memberi. penghargaan 
jang lebih baik pada perimbangan 
pangkat2. 

b. Dalam hal ini (gadji) dapat di 

dalam pemerintahan, terutama dalam 

“ri Keuangan Ong Eng Die diganti. 
aan sajangnja belum diketahui 

i, apakah PILR. meng- 

Jaga 2 pengganti kedua men- 
teri itu diambilkan “ dari partainja 
ataukah''asal diganti orangnja sadja. 

Hizbullah 

  

binet ada figa. Jakni: 

mien” bukan hanja menuntut digan- 

dukung kabinet AliWongso jang 
menghendaki perobahan susunan ka- 

PER, NE. 
dan PSI. £ PE 

Sebenarnja hal ini bkan soal ba- 
ru. Telah sekian lamanja gedjala2 
itu sudah kelihatan, tjuma sang wak- 
tu sadja jang memaksa hingga baru 
kelihatan sekarang. 

Bukan soal jg gampang 

ada alasan2 bagi Indonesia untuk takut bahwa negara kita ini 

menerangkan lebih landiut — Indonesia telah: didjandjikan untuk 
mendapatkan kredit dari Djerman Barat dan Perantjis, masing2 

sebesar 25 miljun mark dan 12 miliard francs iang  ditudjukan 
untuk mempertinggi produksi dalam negeri. Selain itu didjelaskan 
oleh Menteri bahwa keadaan deviezen kita bertambah baik serta 
persediaan djaminan emas meningkat. Untuk memberikan bukti 
dengan angka2 dalam soal ini belum dapat diberikan sekarang, 
hanja dengan ringkas buat sementara ini dapat didjelaskan bahwa 

posisi kita meningkat baik, demikian Menteri. Mendjawab perta- 
njaan apakah waktu ini ada usaha2 dari pemerintah terutama dari 

Suparno. (Antara). 5 DALAM SIDANGNJA hari Kemis malam tanggal 14 Oktober Pn atasi SN PN aa Setud 'ui Adalah sangat menarik untuk me-| Menteri sendiri, bahwa selain mempergunikan ,gulden area” djuga 

| kabinet disamping membitjarakan beberapa soal routine telah me- | perantjang gadji baru dalam ben- j ngikuti perkembangan politik jang| akan memasuki ,,sterling area”, Menteri Ong Eng Die mengatakan 

PA BENTJANA BANDJIR. 
Dzerah Guatemala Barat dipan 

tai Pasfik sebagai akibat hudjan 
lebat jang terus-menerus dan ba- | 
dai telah dinjatakan sebagai dae- | k 
rah darurat. Alat2 komunikasi ig 
terpenting, terutama djalan2 "ata 

Jandjutkan pembitjaraan mengenai Nota Politik N. U. dan Liga 
'Musfmin Indonesia serta statement PSII, dan berhubung dengan 

ita, maka sidang Kemis malam djuga menjinggung pula keputusan2 
kongres PIR. Pembitjaraan mengenai Nota Politik dan statement 
tersebut masih akan dilandjutkan dalam suatu sidang kabinet ber- 
sama2 dengan partai2 dan fraksi2 pemerintah jang waktunja masih 
akan ditentukan lagi. 

tuk jg dapat. ditanggung oleh keua- 
ngan negara. 

c. Pemerintah berharap  selam- 

bat2nja pada achir tahu, ini akan 
dapat melaksanakan PGP baru da- 

lam bentuk jg dapat diterima bagi 
keuangan negara serta urgensinja jg 

Pakt Seato 
DENGAN mengeluarkan state- 

ment chusus Pimpinan Pusat Hiz- 
bullah mengumumkan pada tg. 15 
Okt., bahwa organisasi Islam tsb. 
menjetudjui SEATO (organisasi 
perdjandjian Asia Tenggara) jang 

sedemikian rupa. 
Bagi kita — apalagi djustru letak 

kita dengan Djakarta djauh dan ke- 
tjl sekali kemungkinannja verslag 
sidang kabinet semalam akan dapat   memberikan gambaran seluas2-nja — 
tidak mudah untuk meramalkan na- 
Sib kabinet Ali-Wongso ini. Terang, 

bahwa soal demikian belum dipikirkan. Pertimbangan2 kearah 

usaha itu baru dapat dipikirkan apabila ternjata kita menderita 
kerugian2 diika tetap tinggal dalam ,,gulden area” seperti sekarang 

ini dan benar2 didalam bloksterling nanti kita jakin akan menda- 

pat keuntungan2 melebihi apa iang terdapat sekarang. Achirnja 

Menteri menambahkan, bahwa Indonesia masih merasa La 
kan keuntungan2 untuk tetap tinggal dalam ,,gulden area”, dan 

: £ den Bak 3 Pa 5 : 5 : Ikan soal ini terlalu riskant.| berita2 dilantiark leh ta-api dan djalan2 b'asa, telah | Sebagaimana diketahui, pada po- ngan, bahwa keputusan2 kongres | diusahakan oleh para pegawai. dibuat di Manila antara 8 negara merana ga, erita2 jang dilantjarkan oleh sementara pers diluar negeri jang 
banjak jang terputus, sehingga | koknja Nota Politik N.U, dan state- PIR iang malam itu sudah ”di- jatu Amerika Serikat, Australia, va en an un mengatakan Indonesia berusaha memasuki lingkungan-sterling ada- 
banjak desa2 jang terventiil ka-   1. Saran2 jg keempat untuk me- ment PSII serta keputusan2 kongres singgung” oleh sidang kabinet be-| . (18 kee Selandia Baru, Inggris, Perantiis, : LN : lah mungkin karena salah tapsir pers disana dalam menangkap 
renanj2. Pelabuhan  Champerico pjg jang dalam sidang kabinet ma- lum merupakan suatu tuntutan jg|ngadakan distribusi barang bahan | Filipina, Tha'land dan Pakistan. 2 Masa an pg Oa kata2 Menteri dalam pertiakapan pers. Demikian Ong Eng Die. menderita kerusakan hebat. kongkrit, karena seperti diketahui, |keperluan hidup untuk pegawai ne-| Diterangkan dalam statement tsb. “Snstelasi Kepartaian | dinegeri kita 
mentara itu sedjumlah besar pen- 
duduk Teng tewas. 

Sudah “Dapat 
Izin Resmi 

Sekitar Pendarntia Pesa- 

  

   
       

#an-pertanjaan para 
jeis sidang kabinet malam itu menja- 

“lam itu mendjadi 
Patam dasarnja 

,atjara pokok”, 

hampir bersamaan 
djiwanja, 

#Dalam hubungan ini Menteri Pene- 
jangan Dr. F.L. Tobing sebagai dju- 
ru bitjara pemerintah atas pertanja- 

wartawan. seha- 

“takan, bahwa. pada umumnja dalam 

| jaitu mengadjukan tuntu-' 
“tan2 jang dimaksudkan untuk meng- | 
adakan perbaikan2 ' dalam kabinet. | 

pelaksanaan keputusan2 kongres 
partai tsb. diserahkan pada De- 
wan Pimpinannja jang baru jang 
sampai hari Djum'at ternjata be- 
lum mengadakan sidang dan be- 
lum menentukan sesuatu sikap jg 
kongkrit pula. 

Pengumuman resmi. 
Dalam pada itu, seperti biasa sg 

telah selesaj sidang kabinet oleh Se 

geri telah lama mendapat perhat'- 
an pemerintah dan kini akan mer- 
dapat  penjelesaiannja, jakni dgn. 

diadakannja “koperasi p.n. jg tidak 
lama lagi akan diberikan dasar hu- 
kumnja, ig dewasa ini dalam penin 
djauan pemerintah. (Antara). 

Hanja La- 

bhw. perdjandjian tersebut hanja 
bersifat bertahan, baik setjara 
sendir'2 maupun setjara bersama2 
menolak serangan dari luar dan 
usaha2 subversif ig dikemudikan 
dari lu2r terhadap Mena wila- 
jah dan stabil'teit politik mereka. 

Mengingat kenjataan2 masih sadja 
berlakunja .,power policy” antara 
negara2 besar untuk melindungi hak 

masih sedemikian rupa), maka sudah 

mempunjai arti bahwa sidang kabinet 
pada Kemis malam itu adalah taraf 
permulaan bagi kabinet membitjara- 
kan kesulitan2. 

Barangkali untuk mengadakan re- 
shuffle agak mudah dileksanakan. 
Tetapi djika tuntutan itu dengan sja- 
rat bahwa penggantinja menteri2 je 
disilahkan mengundurkan diri itu ha- 
rus tidak dari P.N.L, rasanja Per- 

ON 

    

onesia: Di” bala 
Panitia Tehnis TA Dibentuk — 

  

terangan, apakah pelaksanaan | panah, nara. Benih 1 meriah asas Ai Lalat Pekerdjaan penjusunan itu kini | lapangan keuangan dan ekonomi”. -|tinja kedua menteri tsb, melainkan) akan mengalami devaluasi. Perspektip? keuangan kita dapatlah di 
Undang2 2 No. 9/1953 hampir selesai dan akan diadiu- Tuntutan ,lunak” jang demikian | menghendaki agar kedua portepel itu sebut 'menecembirakan., daji hasil dari usaha2 Menteri selama ada 
tentang |. Bangsa sa R h - kan oleh K.U.P, kepada merin |itr oleh kalangan tersebut dapat di- | tidak diserahkan kepada P.N.I. dil es iuk 2 k Kat Selama lah didi $ 

: Asing” berdiatan sebagaimana | $ Ke ML ns inan”? es u tah dalam bulan Oktober: 41954, Janggap sebagai tuntutan agar Men- Setjara kasarnja . sekarang sudah Uuar negeri tjukup membesar an nat. agaimana tela 2 
ed 2 dengan pengharapan selambat2- | teri Perekonomian Iskag dan Mente-| dapat diketahui, bahwa partai pen-| 'askan dalam statementnia jang kita kabarkan kemaren, — Menteri : 

Aa Ipembitjaraan2 mengenai soal2 — di-| " 3 1 2na si dan kepentingannja terutama tam- i : 3 
Mam. an Hr Oh id Tas Ta bt mma Dan KEREN Kn danang ia 1g 3 tihan ? 1 “O8|pak pada negara2 besar Timur dan sa Pn Kn Maa ag Mr. Tjokroadisumarto Minta Supaja 

Lg s2 |dari waktu sidang jang berlangsung | .:. Ke sai. Kaajah KA ai "4 Fe |Barat, maka djiwa dan pasal2 tsb. | : Fa Bm Ra mt 3 Lean ng an dai peka SO Mu Kep, Sania ep tel ce Mes Malin prahadikan SEAtO Su! sena aon merah, take | Pres Djauhkan Berita2 Sensasi sampai 01.00 ada: terdapat. ,,penger- La eterangan Inggeris Me- relatif bersifat damai”. Demikian ? TA an ni Ik DUTA INDONESIA di Pilipina, Mr. Tjokroadisumarto me- mulia 180 180 km dari Pontianak, | 

    
    

  

tian jang baik” diantara para .men- 
dakan rapatnja mingguan pada hari 

  
dan Peranfjis. 

  tersebut diatas itu bukan soal jang 
maka Kementerian Luar Negeri 3 Kemis tg. 14 Oktober 1954. Dalam ngenai Keadaan Di pendapat2 pokok Hizbullah jg me- ramah. Melainkan soalnja merupa- nerangkan hari Djum'at kemaren, bahwa menurut dugaannja Indo 
menerangkan, bahwa pesawat ter Pn rapat tsb. kabinet menerima baik Ser k nokia TEREO Na MENPAN kari sast jang menentukan umur ka- | nesia akan segera membentuk sat itia tech bang in Nela dana ta Kemungkiman2 reshuffle? | '.:... Katak etawa Pena, bahwa perdjandjian itu me- g £ Uu panitia technis untuk memper- 

jaim dari Naat bermata. | Menteri Penerangan tidak berse- ena edan sn ngandung unsur2 jg sangat berguna Kena Pt NON, bintjangkan masalah orang” Indonesia jang setjara tidak sah masuk 
Pusat untuk melakuka pendara- dia memberikan djawaban kepada mengkihan Betah kapat Ni dan! )KEDUTAAN Besar  Inggirs di bagi perkembangan Indonesia selan | Itulah sebabnja, siang2 sudah bisa kewilajah Pilipina, Demikian U.P. dari Manila. Sementara itu 
tan tsb. Maksudnja ialah untuk | Para wartawan jang minta ketera- | sadtjatitan Peraturan Pemerintah un | Djakarta memberikan — keterangan djutnja. Ditambahkan, bahwa utk. diketahui, . bahwa ketentuannja me- | Mr, Tjokroadisumarto mengeluarkan satu seruan iang meminta 
mengangkut seorang pendeta bang ngan2 tentang kemungkinan2 res- tuk sterubah Peraturan Pemerintoh |fentang berita ,,Antara” pada tgl. mentjegah- penafsiran ig bukan2 ngenai nasib kabinet belum dapat di- Supaja perkara ini diselesaikan dengan sabar, dan terutama dimin- 
sa Ame 2 Ha naa menderita | huffle dan Ketika ditanja apakah No. 42/1954 tentan embatasan 112 Oktober mengenai ' pengeseran2 dan sesuai dengan tuntutan agama, lihat dalam tempo sehari dua hari tanja pers akan menghindarkan berita2 sen ki 

. : # SERA EU lekat 1 k se Hizbullah lak i i- ini. Soalnja masih menghendaki si- 8 sasi, jg mungkin akan sakit ker ia opt'mistis ataukah pessimistis, perusahaan penggilingan padi dan | fe at tapal batas Serawak serta sua Hizbullah tetap menolak setiap si ji a ng . menimbulkan perasaan jang tidak baik terhad 21 
rawatan j: dilia mendjawab, bahwa ia “tidak penjosohan beras. Dewan Menteri | ana hangat diantara penduduk dan fat pendjadjahan, baik datangnja dang2 kabinet jang lainnja lagi. ng diam di Pifi ap orang2 Indonesia 

Singapura. an 8 ki en pessimistis atau opfimis- Pa sate baik pula beberapa nas peladjar2 bangsa Melaju jg sesung- itu dari Timur ataupun dari Barat. g jang i Pilipina. 
Karena : kah persetudjuan perdagangan anta guhnja tidak berdasarkan | kebena- Dalam pada itu Pimpinan Pusat Bukar sertakan Panitya technis Pilipina telah di Dalam meminta bantuan pers, 

maka pembe Sementara itu dapat ditambah- ra Indonesia dengan Tjekoslowakia, | "91 Kedutaan Besar Inggris dengan Hizbullah tidak sependapat, bahkan ' »matjan kertas bentuk dalam minggu ini, dipimpin Duta Indonesia itu mengatakan, 
merintah ind ae Makan kan, bahwa sebelum ”soal2 poli- kRT, Polandia, Hongaria, Romania gembira menjatakan, bahwa keada- menganggapna sebaga ..daam om Ondanes orang menjadari keruwe- oleh Menteri Mauro Calingo. Kc- bahwa untuk kebaika, Pilipina dan : 
tere Ti kapal Kania tk” diatas ini dibitjarakan, maka lan di Serawak tidak berubah dan bek impian” atau setidak2nja senga tan keuangan dan perekonomian se- dua panitya technis ini akan mem- Indonesia, maka sebaiknjalah pers 
tsb 
harinja. 
itu telah era nan memu 
kan, On pt uas, 

    

   

   

   
kelas 1Y dasi se 

Nordva Odi de 
aa So Mu 

rid-murid — 5 9 
dan 9 perempuan :'beraam 
antara Te tahun 2 
tiap2 hari dalam djam be- 
ladjar membatja beberapa 
harian pagi dan ker 
membitjarakan tulisan 
penting dengan f 
ka. Aarti NATO ie 
apa arti , apa kesus 
karan2 jang aan 
persendjataan kembali Dicr 
man dan bagaimana Bene- 
lux berdiri dan bekerdja, 
en harian het Pa- 

rool tgl. 9 Oktober ig lalu 
mengabarkan, 

   

   

  

    
  

Ba mmm 

4 ampembitjaraan 

: 3 u'usan  dzri 

   
   

ai
 

|Itung dari reaksi” 

|| tetapi 

apakah jang dimaksudkannja itu. 

bertempat dikantor Wakil P.M. 
H Z. Arfin digedung Dewan 
Menteri Pedjambon, terlebih da- 
(hulu telah diadakan pembitjara- 

antara 
Muslim'n, |Merteri Liga " jaitu 

| Walsi P.M. INI. Z. Arifin Men- 
1 teri eschatan Dr. Lie Kiat 

1 Teng dan Menteri Pekerdjaan 
Umum Moh. Hassan dengan 

Dewan Pimpinan 
PSU 'ava terdiri dari ' anrgo'a2 

DP PSI Sjzhbuddin Latif, S& 
'bardio dan Sudibio. 

. Belum mutlak. 
Apa jang dibitiarakan oleh Mente 

ri2 Liga Muslimin bersama utusan 
DP PSII ini tidak diumumkan dan 
atas pertanjaan para wartawan, dju 

Pirubitjara PSII — Sudibio — hanja 
menerangkan, bahwa bantuan tuntu 
tan penggantian menteri2 perekona 
mian, keuangan dan dalam negeri se 

Iperti didjelaswan' dafam statement 
PSII itu ,.belum mutlak”, dan hal 
In menurut Sudibjo — tergan 

kabinet. 
Menurut Sudibjo selandjutnja, pem 

bitjaraan jang diadakan dengan Men 
teri2 Liga Muslimin itu dimaksud 
kan untuk menentukan ,.procedure”, 

tidak diterangkan procedure 

Putusan2 P.L.R. 
dalam hubungan 
mendapat ketera-   Selandjutnja 

ini ”Antara” 

: para ' 

| Selain daripada itu kabinet 
mutuskan untuk mengirimkan dele- 

Igasi ke Muktamar ke-VIII dari 
Unesco, jang akan berlangsung - di 

me- 
normal belaka. Beberapa latihan pa 
sukan militer Serawak . tertentu jg 

djung Datudan, Barat Daja Serian.   Montevideo mulai tgl. 12 Nopember 

sampai tgl. 11 Desember 1954, jang 
terdiri dari Mr. Soedjono, Ambasa- ! 
dor Indonesia di Brazilia, sebagai 
Ketua, Prof. Ir. H. Johannes seba- 
gai wakil Ketua,” dan Dr. Samsi, 
Soebroto dan Mr. Sunario (dari Ke- 

menterian Agama) sebagai anggota2. 
Selandjutnja diselesaikan beberapa 

soal routine, antara lain pengangka- 
tan Ir. J.A.H. Ondang sebagai pega- 
wai tinggi VI/f dpbk Menteri Peker- 
djaan Umum & Tenaga dan . peng- 
angkatan ' setjara posthuum bebera- 
pa pegawai polisi jang gugur dalam 
menunaikan tugasnja dalam pertem- 
puran menghadapi gerombolan ber- 
sendjata, 2 

Achirjna Dewan Menteri melan- 
djutkan pembitjaraan mengenai No- 

ta Politik N.U. dan Liga Muslimin 
Indonesia serta Statement, P.S.LI, 

|ttg. 14 Okt. 1954, dan berhubung 
dengan itu disinggung pula putusan2 
PIR jang diambil dalam kongresnja 
di Solo j.b.I, Pembitjaraan mengenai 

“Nota Politik dan Statement tersebut 

“akan dilandjutkan oleh kabinet ber- 
sama-sama dengan perna dan frak- 
si2 pemerintah. 
Demikian pengumuman 

Menteri. (Antara), 
Dewan 

for 

fu L 

Mungkinlah latihan tsb. mendjadi 
Isebab timbulnja berita mengenai 
'pasukan2: tentara Inggris. Padahal 
'atihan2 itu bersifat normal 
ka. Selandjutnja menurut Kedutaan 
Besar Inggris, kalangan Pemerintah 

di Djakarta tidak, tahu menahu ten 
tang berita ini. (Antara). 

DARI KALANGAN: pemerintah 

wartawan ,,Antara” mendapat ka- 

bar, bahwa pada achir bulan ini 

dua orang pegawai tinggi darj Seksi 

Hukum Kementerian Luar ' Negeri 
akan berangkat ke Peking untuk ke 
perluan perundingan2 anatra peme- 
rintah Indonesia dengan RRT me- 
ngenai penjelesaian masalah kewar- 
ganegaraan rangkap. Apakah keper 

gian dua orang pegawai tinggi Ke- 
menterian Luar Negeri itu ke RRT 
dimaksudkan untuk mengadakan pe 
rundingan2. pendahuluan sebelum 

  

  
perundingan tingkat Menteri dapat 

bela- : 

dia hendak menjembunjikan kenjata 

an2 terhadap mereka jang berangga 
karang ini ataupun mendjustai ke- 
njataan, adalah. suatu hal jang sudah 

bersifat routine sedang berlangsung pan bahwa bahaja2 jg dimaksud da |sukar diungkiri bahwa partai” pendu- 
dan. bergerak didaerah  Lundutan- lam perdjandjian tersebut tidak ter! kung kabinet sendiri ada jang sudah 

dapat di Asa Tenggara ataupun di tidak menjukai beleid Menteri Iskag: 
sudut2 dunia jg. lain. Dan' adalah ' 
ironi” jang dapat menimbulkan se 
n'1M23. bahwa bahata2 tsb. itu akan 

kup Cepat dielakkan dengan se- 
matiam tizranfah2 ke'ling tentang 
“filsafat damai” sadja. Demikian per 
niatan Pimpinan Pusat Hizbullah. 

(Antara), 

    

dilangsungkan, 
(belum) mau. memberikan  kepast'- 
annja. Sementara itu perlu diterang | 
kan, bahwa sebagaimana pernah ki 
ta kabarkan, menurut rentjana de- 
legasi Indonesia keperundingan de: 
ngan pihak RRT mengenai masa- 
lah kewarganegaraan rangkap itu 
akan dipimpin oleh Menteri Keha- 
kiman sendiri. Tetapi, kapan dan 
dimana perundingan itu akan di- 
langsungkan, sampai sekarang be- 
lum didapat keterangan jg pasti, wa 
laupun seperti diterangkan diatas, 
pada achir bulan ini pemerintah su 

dah akan mengirimkan dua orang 

kalangan tsb. tidak | pegawai tinggi 

  

“sekalipun ada orang jang menjebut2 
idengan maksud memberi pudjian 
bahwa Menteri Iskag adalah laksana 
tenaga penggempur jang sangat di- 
kagumi (bulldozer), tetapi barangkali 
tindakannja terlalu ,,kesusu”, sehing- 
ga sama dengan menuangkan air da- 
lam gelas tetapi terlalu keras sehing- 

2 Pegawai Kemlu Akan Ke R.R.T. Untuk Bitjara- 
kan Soal Kewarganegaraan Rangkap 

Kementerian Luar 
Negeri untuk keperluan? tsb. 

Seterusnja didapat kabar, bahwa 
Seksi Dalam Negeri Parlemen te- 
lah membentuk panitya utk mem- 
peladjari perkembangan golongan 
minoriteit. Tindakan ini kabarnja 
diambil atas desakan anggota A.R. 
Baswedan jg berpendirian bahwa 
perkembangan — golongan — turunan 
Arab adalah berlainan dengan per- 
kembangan golongan minoriteit 
lain2nja, sehingga menurut Baswe- 
dan golongan turunan Arab sudah 

tidak seharusnja dipandang sebagai 

  

perbintjangkan masa depan dari ki 
ra2 enam ribu orang Indonesia jg 

setjara gelap masuk ke Pilipina. 
Duta Indonesia di Pilipina mene- 

rangkan kepada UP, bahwa ada ti- 
ga soal jg akan diperbintjangkan 
oleh kedua panitya. Pertama, ten- 
tang beberapa banjaknja orang In- 
donesia itu, kedua, tjara dan alat 

memulangkannja ketanah airnja dan 
ketiga, masalah technis jg bersang- 
kutan dengan sistim penutupan ta- 
pal batas.   
minoriteit lagi, tetapi semestinja di 
masukkan dalam majoriteit.  Pani- 
tya tsb. terdiri dari anggota2 A.R. 
Baswedan, Pandu Kartawiguna, Mr. 
Djaidin Purba dan Pupella. Ketua 
Panitya ialah Mr, Djaidin Purba. 

Sementara itu dalam sidang Par- 
lemen pleno terbuka kemaren oleh 
Sekretariat diberitahukan kepada si- 
dang, bahwa Pemerintah telah me- 
njampaikan RUU Kewarganegaraan 

Indonesia guna dibitjarakan - RUU 
tsb. sesudah  diperganda  selekas 

djangan menjiarkan berita2 sensasi 
dengan kepala2 berita ig menggem- 
parkan. Ini mungkin akan salah di 
tafsirkan oleh orang2 Indonesia. 

Dikatakannja lagi bahwa jg di 
maksudkan dengan berita2 sensasi 
ialah seperti ig baru datang dari 
Davao City minggu ini, jg menga- 
takan, bahwa Gubernur Alejandro 

Almondras menjatakan kekuatiran- 
nja kalau2 orang2 Indonesia mau 
merampas kekitasaan pemerintahan 
di pulau2 Bulut dan Sarangani da- 
ri tangan pembesar2 Pilipina, 

Tentang pengembalian 
16 orang Pilipina. 

Sementara itu berhubung dengan 
beritg kedatangan pesawat terbang 
dari Pilipina ke Indonesia untuk 
mengambil orang2 Pilipina, maka 
Kementerian ' Luar “Negeri  mene- 
rangkan, bahwa semendjak bebera- 
pa waktu antara Pemerintah Indo- 
nesia dengan Pilipina ada pembitja 
raan guna pengembalian 16 orang 
warganegara  Pilipina jg sedjak la- 
ma sudah harus dipulangkan, kare- 
na tidak memenuhi sjarat2 imigrasi, 
Pemerintah  Pilipina dalam hal ini 
telah memberikan kesempatan bagi 
para warganegaranja itu untuk di 
angkutnja dengan pesawat udaranja 
sendiri, Hal ini berlaku dengan per     mungkin akan dibagikas kepada pa 

r4 anggota, (Antara), 
setudjuan Pemerintah kita. 

(Antara), 

     

    

                      

     



    

  

    
    

   

   
     

   

  

   
   

    

   

  

   
   
    

    
    

   
   

  

   
   

   
    

   
   

   

     
   
   
   

    

   
   
   
    
   

    

   
   

   
    

   

   

     
    
   
    

   

    

       

      
.hasa jang digunakan oleh harian? di Indonesia ini, sangat buruk. Tidak 
menurut parama-sasteraj dan idiomatiek-nja sangat.tjampur-bawur digado- 
gadokan dengan bahasa2 daerah. Bahasa-koran. jang demikian itu, menu- 
rut Amin Singgih, pasti akan berakibat 1 kepada para pembatjanja. 

|Apa lagi kalau di-ingat bahwa banjak sekali anak? sekolah jang masih 
harus memupuk pengetahuan-bahasanja (taalkennis) jang membatjanja, 
tentunja ini tidak akan lebih memperkaja, bahkan akan merusak bahasa 
anak2 sekolah tadi, demikian tuan Amin.” 4 — LX Sebenarnja peringatan Amin Singgih mengenai ,,bahasa- 
koran” tadi sama sekali tidak orisinil! Kira2 tahun 1939 jl. Dr. Jan Schou- 
ten, seorang literator Belanda jang waktu itu mendjabat direktur A.M.S. 
Oosters en Westerse Literaire afdeling di Jogja, pernah djuga mensinjalir 
betapa buruknja bahasa Belanda jang dipergunakan oleh koran? Belande 
pada waktu itu, Reak si koran2 pada waktu itu kontan tanpa tawar2. Me- 
reka mengatakan Dr. Schouten seorang literaire Droogstoppel, jang tidak 
mempunjai inspirasi atau fantasi. Hanja pintar tjari-tjari sadja dengan 
mengusik-usik bahasa koran dalam ,,wezen”-nja memang lain daripa- 
da bahasa-sastera. Bahkan ada jang menuduh Schouten sebagaj seorang 

— Jiterator goblok, jang mau menarik perhatian kepada dirinja dengan dja- 
lan sebuah expose da asa-koran jang keliru sekali kupasannja. 

5 — Kita ti kan sekeras untuk mengatakan Amin Singgih 
seorang goblok dan Literaire Droogstoppel tahun 1954, berhubung dgn. 
ketjamannja mengenai bahasa-koran Indonesia sekarang ini. Kita jakin, 
bahwa ketjaman Ain inggih tadi, timbul dari kemauan baik dan bertu 
djuan baik. Djustru itu pantaslah Amin Singgih mendapat penghargaan 
kita, terutama mereka jang berketjimpung dalam dunia koran. 
— — — — — Namun demikian, perlulah ketjaman Amin tadi diberi 
pembetulan, diberi rechtszetting. Sebab betapa-pun benarnja pikiran Amin 
djika dipandang dari sudut ilmu-bahasa, tetapi bila dikupas dari praktek- 
nja koran memang keliru sekali. Memang bahasa-koran, bukan bahasa- 
sastera. Tjorak, sifat dan watak bahasa koran memang lain. Bahasa ko- 
ran harus tjepat @nteng, gampang dimengerti dan soepel: hingga dengan 
kata2 jang mudah dan sederhana dapat ,,mengutjapkan” fikiran2 atau 
pemberitaan2 jang sulit-pelik. Ba na 
— — — — — Hugh Cudlipp, pemimpin redaksi harian ,,Daily Mirror” 
jang beroplaag 5.000.000 sehari dan tergolong harian jang terbesar sen- 

| diri didunia, waktu ditanja apa sebabnja korannja begitu menarik pu- 
bliek: djawabnja karena bahasanja jang tersendiri. Bahasa jang menurut 
Cudlipp sendiri: fast, flexible and chatty. Tjepat, soepel dan seolah-olah 
bisa ..berbitjara-sendiri”, Kiranja orang2 sasterawar Inggeris akan susah 
menegur Cudlipp, jg. korannja njata tiap harinja digemari oleh 5.000.000 
keluarga di Inggeris itu, merusak atau memburukkan bahasa Inggeris dgn. 
bahasa korannja jang tersendiri itu. 

. Kiranja koran2 di Indonesia: djuga tidak akan djauh ber- 
beda tjaranja mempergunakan bahasa Indonesia bila dibanding dengan 
Cudlipp dengan bahasa Inggeris-nja. Kita djuga menghendaki ketjepatan. 
souplesse. Djustru karena itu kita tidak memosingkan  parama-sastera: 
asalkan kita tidak memperkosanja!! Dalam memraktekkan ketjepatan- 
bahasa dan sowplesse tadi, tentulah koran2 mendjalankan kemerdekaan 
bahasa jang lain dari kebiasaan. Jang terang sadja, koran2 tidak ada sa- 
tu-pun jang mempergunakan infix, iprefix atau suffix dalam kata-kerdja. 
Memang tak ada satu koran-pun jang akan menulis misalnja: ,,Kolonel! 
Armas berusaha menggulingkan Pemerintah Arbenz dengan mempergu- 
nakan kekerasan”. Tetapi: tjukup-dengan: Kol. Armas usaha gulingkan 
Arbenz dengan kekerasan”.....i......... 

Mengenai idiomatiek, jang oleh Amin dikatakan ,.gado- 
gado”, memang bahasa koran 'adalah sangat ,,gastvrij”, sangat terbuka 
bagi anasir2 bahasa daerah, Dan memang karena sifat ini, bahasa-koran 
tmpaknja lebih segar dan bahkan sebenarnja ikut memperkaja dan lebih 
menghidupkan (verlevendigen) bahasa-Indonesia jang masih muda ini. Bu- 
kankah kata2 seperti ,,thele-thel€” — ,,runjam” — ,,sembrono” dsb jang 
sering2 digunakan oleh koran2 kita itu, dan masih banjak lagi kata2 jang 
diambil dari bahasa daerah, Jebih seger dan hidup kalau dibanding dgn. 
kata2 ,,Berlarut-larut” — ,.hantjur-lumat” — ,,kurang hati-hati”? Ss 
— — — & — Djadinja, betapapur baiknja maksud Amin Singgih, se- 
benarnja ketjamannja tadi tidak tepat mengenai sasarannja. Sebab me- 
mang bahasa-kora, adalah bahasa tersendiri jang tidak bisa diukur 
dengan dalil2 parama-sastera. Lain halnja kalau jang diketjam tuan Amin 
itu mengenai adanja kalimah2 seperti ,,digerogotin”: ,,mendusin”: ,di- 
puser-kota” atau ,,pada “buntut bulan ini” jang kadang-kadang muntjul 
djuga dalam harian2 di Indonesia. Tetapi kiranja tidak ada satu-pun 
harian Indonesia jang. masih memelihara standing bahasanja jang mau 
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5 Pa , 

berbuat demikian! 
  

Patut Ditiru 
Semangat Gotong Rojong 

Desa Torongredjo Jg. 
Mengagumkan 

SELAMA lima hari mulai tg. 7 
Oktober jang lalu, 4 orang ang- 
gauta DPRDS seksi A dan ang- 
gauta DPD Prop. Djawa Tengah 
sdr. Balja Umar telah berkun- 
djung ke Djawa Timur, untuk 
menindjau perbandingan objek 
mengenai soal2 pemerintahan, 
urusan umum dan lain2. Sebagai 
mana diketahui, 
Provinsi Djawa Timur hingga Kini 

| masih didjalankan oleh  Guber- 
Inur/Kepala Daerah sendiri, tanpa 
ada DPRDS dan DPD Provinsi- 
inja. Dalam pada itu sdr. Mang- 
kupranoto jang mengikuti penin 
djauan tadi, atas pertanjaan mene 
rangkan kepada kita, bahwa se- 
kalipun belum ada Dewannia, 
pemerintahan Provinsi di Djawa 
Timur ternjata dapat dilaksana- 
kan dengan lantjar dan tenteram. 

Kagum pada desa To- 
. rongredjo. 

Dalam menindjau 
han dalam Kabupaten Malang, 
rombongan mengundjungi  djuga 
|desa Torongredjo. Menurut sdr. 
Mangku, para penindjau merasa 
kagum setelah menjaksikan sen- 
diri keadaan desa tsb. Desa itu 
jang luasnja 214 ha dengan pen- 
duduk 2740 djiwa, dibagi dalam 
beberapa lingkungan dan lingku- 
ngan ini dibagi pula mendjadi 
beberapa kelompok, setiap kelom 
pok terdiri dari rata-rata 20 ke- 
pala somah. Semangat gotong 
rojong dari penduduk 
pembangunan dapat Y banggakan 
dan patut ditjontoh. Rumah2 ge- 
dung untuk penduduk didirikan 
sendiri oleh mereka dan bahan2- 

  

APA SEBAB MINUM Lisor. 
Pi 

Seorang perempuan bangsa Tiong 
- hoa umur Lk. 63 th. bernama L.P.N. 

bertempat tinggal di Seraju Sema- 
rang pada tel. 13 Okt. jbl. telah 

. berbuat nekad dengan minum obat 
lisol. Apa sebab ia sampai berbuat 
demikian ini belum diketahui djelas, 
.tetapi menurut kabar2,  perBuatan 
tadi telah dilakukan disebabkan ka- 
rena penderitaan soal ekonomi jg. 
“dihadapi oleh keluarganja. ' Dengan 

era korban tersebut dikirim ' ke 
urusara untuk dirawat selandjutnja 

dan ada kemungkinan besar jang 
—. djiwanja korban tadi dapat ditolong. 

2. Didjalan Karangpanas Semarang 
pada hari Rebo jbl. telah terdjadi 
tabrakan antara mobil truck H. 
6884 jang memuat tembakau danj 
beras dari djurusan selatan dengan 
mobil truck H. 6660 jang datang 
dari djurasan Barat. Kedua mobil 

| itu mendapat kerugian dibagian de- 
“pan, dan untungnja tidak terdapat, 
“korban manusia. Fihak jang berwa- 

— djib mengadakan pengusutan. - 

”PAKEM” ADAKAN 

2... Djum'at pagi jbl. den di- 
Siksa Gubernur Dila Te 
ngah di Kantor Papak Semarang 
telah dilangsungkan pertemuan 
antara Panitya  Penindjauan Ke- 

- pertjajaan masjarakat (PAKEM) 
dengan djawatan2 dan instansi2 
jang bersangkutan dengan aliran 
dan He aan se-Djawa Te- 
ngah. Dalam pertemuan itu Ke- 
pala Polisi Prop. Djawa Tengah 
A. Bastari telah memberikan prae 
2 njanas mengena “soal, San 
emudian diadakan tanja djawa 

dengan Ketua Panitya PAKEM 
“R.H.K. Sosrodanukusumo. Seba- 
“gaimara pernah kita kabarkan, 
Panitya PAKEM Jeng, terdiri dari 

Pa 

pemerinta- 

    

    
   
     

    
     

   
    

      
    

     

  

rojong. Bahan2 untuk perumahan 
'tu' mereka dapati dari desanja 
sendiri, ketjuali. kapur dan semen. 
D samping pembangunan rumah, 
diuga sekolahan dan djalan2 di 
(desa itu jang lebarnja rata-rata 
4m. Kehidupan  penduduknja 
umumnja tani dan bakulan (pe- 
dagang ketjil). 

lainnja. Dalam tahun 1953 telah 
didirikan 93 buah rumah batu, 
jang menurut taksiran fihak DPU 

“seharga kira-kira Rp. 12.000 tiap 
rumah. Padahal pemilik rumah 
itu untuk membikinnja rata-rata 

2 hanja mengeluarkan biaia Rp 400 
“#dan paling tinggi Rp 1000.— tiap 

. Irumah untuk membeli kapur dan 
. semen. Dalam tahun 1954 ini di 

— Irentjanakan akan membikin lagi 
—1167 buah rumah batu. Menurut 

- Ipendapat sdr. Mangku selandjut- 
“Inja, ketjuali disebabkan karena 
Ikegiatan penduduknja, kemakmu 
i|ran desa Torongredio djuga sedi- 
ilkit banjak disebabkan karena 
'etaknja jang mendapat bantuan 

Ilalam. Misalnja, tanahnja subur, 
“ Itidak kekurangan air, banjak ter 
“Idapat bahan2 untuk pembangu- 

“ “Inan, dan hal ini telah di-eksploitir 
L li dan |setjara gotong rojong untuk ke- 
156.— djual | makmuran desa tadi. Demikian 

| jang meliputi sediumlah 
47 aliran2/ Kentang dipelba- 
gai daerah, hingga pada nanti tg. 
20 Oktober ja.d.   
        

  

  

  

    

    

   
    
   

   
    

  

   
   

   

    
   

  

    

   

  

   

   

  

    

   

         

   
      

      

  

Siiepore, “14 Oktobe 

Str. $ 
    
   

  

   

     
       

        

   

  

   

London, 14 Okt 545 keterangan sdr. Mangkupranoto 
. Harga emas internasional menu-|anggauta DPRDS Prop. Diawa 

rot htun an do Amerika, .FTengah jang mengundjungi desa 
Emas Beirut tersebut. 

. Emas Macao: 
i— Kira2 djam 11 malam baru2 

ini rumahnja mBok Tugirah didesa 
Barandukuh, Ambarawa telah habis 
terbakar. Waktu itu penghuninja 'se- 
dang bepergian. Diduga api timbul 

|dari lampu sentir. jang diletakkan 
diatas tikar dekat bale2. Kerugian 
ditaksir lk, Rp. '1128.—, 

      

  

. Emas Hongkong : 
   
     

  

   
    

    

     
    

   

. 

- 

en aa TU Cai ai ggih, Ir si kt r-pen ng adjaran-bahasa-Indonesia 

dari Kem. PP & K Tua jalanannja keliling Indonesia untuk mens 
perkenalkan djawatannja, tidak djemu-djemunja mengatakan bahwa ba- 

Pemerintahan 

dalam soal | 

nja dibikin sendiri setjara gotong | 

pa A | Kemadjuan desa tsb. dimulai 
Aan Menma Tn Ba sedjak th. 1950 dengan dip'mpin | 

adakan penindjauan - di Djawa oleh Lurah Sumardjo dng. Tiarik 

Tengah, li sedumin haja serta anggauta Pamong Desa | 

s5 
soto. 

  

PEGADAIAN PARTIKELIR 
PNI tjabang Solo telah meng 

luarkan statement tertanggal 1 Ok 
«Ober mengenai penghapusan pe 
gadaian2 partikelir di Solo. Anta: 
ranja statement tersebut berisi 
ibb, Pegadaian partikel.r tak mem: 
punjai dasar ekonomi sosial me 
lankan ekonomi 
Ditindjau dari sudut hukum. pe 
gadaian2 partikelir tak mempu- 
njai dasar hukum lagi. Bila ditin 
djau dari sudut buruhnja, mereka 
kebanjakan adalah keluarga sendi 
ri dari para pemutar2 uang pega 
daian2 itu. Lain daripada itu bu 
ruh pegadaian partikelir masih bi- 
sa bekerdja sampai achir Spt. 55. 
PNI memperingatkan kepada pe 
merintah-supaja segera memperba 

ping itu memberi bantuan rakjat 
dikampung2 jang berhasrat men 
dirikan koperasi konsumsi. 1 
  

PERINGATAN PERTEMPU- 
| RAN LIMA HARI 

D:kabarkan, bahwa peringatan 
Pertempuran 5 Hari Semarang 
akan diadakan  digedung GRIS 
Bodjong Semarang pada besok tg. 
19 Oktober 1954. Dalam malam | 
eringatan itu a.l. akan diputar- 

Pe film jang dibikin oleh PFN | 
dengan bantuan Djapen  K. B. 
pada waktu peringatan th. 1953 
di Semarang. Alamat Panitya di 
Pekunden 1087 Telp. 1893 Semg. 

PENDAFTARAN UNTUK 
PENGIKUT UDJIAN 

— SEKOLAH2. 
Kementerian PP & K meng- 

umumkan, bahwa udjian masuk/ 
penghabisan Negeri tahun 1955 
1kan diadakan dalam bulan2 Ma- 
ret, April, Djuni 1955. Pendafta 
ran tjalon oleh Kepala2 Sekolah 
Negeri/Partikulir . paling  kasiy 
tgl. 25 Oktober 1954, harus. sudah 
dilakukan. Bukan peladjar, sebe- 
lam tgl. 20 Oktober 1954 harus 
mendaftarkan. nama dengan da- 
tang sendiri, atau dengan surat 
kepada Kepala Sekolah Negeri 
jang terdekat jang sedjenis udjian 
nja jang akan ditempuh. Bagi jg. 
berkepentingan baiklah berhubu- 
ngan dengan . Kepala Sekolahnja 
masing2, dan bagi bukan peladiar 
kepada Kepala Sekolah Negeri 
jang berdekatan untuk mendapat 
kan keterangan lebih djelas. 

KPKB DIOPER OLEH PEME- 
RNTAH PROPINSI DJAWA 

TENGAH. . 
Kepada ”Antara” diberitakan, bah 

wa KPKB (Kursus Pengantar  Ke- 
wadjiban.Beladjar) daerah - Diawa 
Tengah baru2 ini telah dioperkan 
dari tangan Pemerintah pusat kepa 
da Pemerintih Otonoom Djawa Te- 
ngah. Penjerahan tsb. meliputi 701 
KPKB dari seluruh Djawa Tengah. 
iang diikuti -oleh Ik. 3.000 murid. 
Seperti diketahui, KPKB adalah su 
atu kursus jang memberi kesempat- 
jan kepada mereka jang ketinggalan 
Jalam peladjaran tingkat S.R. (Ant) 

SIARAN R. R.I. 

Semarang, 17 Oktober 1954: 
Djam 07.25 Gadon Minggoa: 68.10 

Gadon Minggon (landjutan): 09.20 
Krontjong 'Aslis 10.00 Hidangan 
Minggu pagi: 10.30 Dari film Indo- 
nesia, 11.30 Ulangan Peladjaran Bek 
san: 12.30 Pekan datang, 13.15 Or- 
kes Albert Sandler: 13.40 Petikan 
dari Diskotik: 17.05 Taman Kepan- 
Guan, 17.45 Gending dolanan: 418.15 
tjipt. Gershwin: 19.30 - Peladjaran 
njanji: 19.30 Njanjian Sutji: 20.05 
Lembaran Budaja: 20.20 Orkes Me- 
lati, 21.15 Siaran Tritunggal, 22.15 
Siaran Tritunggal (landjutan) 23.00 
Tutup. 

Surakarta, 17 Oktober 1954: 
Djam 07.15 Orgel tunggal: 07.45 

Missa Sutjis 09.15 Rajuan pagi: 
10.00 Irama gembira: 10.15” Sekun- 
tum Melati: 10.45 Klasik: 11.00 Kle- 
nengan lengkap: 13.45 Dari Wanita 
untuk Wanita: 17.05 Dharnoto kwar 
tet, 17.45 Rajuan Pemudi: 18.30 Nja 
njian Sutjis 19.30 Pengasah fikiran: 
20.15 Irama gembira: 20.45 Santa- 
pan Rochani: 21.15 Siaran Tritung- 
gal, . 22.15 Siaran Tritunggal (lan- 
djutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 17 Oktober 1954: 
Djam 07.15 Lagu2 Mars: 07.30 

Vocalia. Ketimuran, 07.45 Enam Se- 
kawan: 08.45 Serba-serbi Minggu 
pagi, 09.00 Kebaktian pagi, 10.00 
Tjipt. Strauss, 10.15 Wajang Orang, 
13.10 Musik hari" Minggu: - 13.40 
Bunga Rampai: 17.00 Mari bergem- 
bira, 17.45 Hendy diwaktu sore: 
18.00 Imbauan sendja, 18.15 Musik 
Tiganes- 18:30 Njanjian Katholik: 
19.40 Rintisan Sastra, 20.05 Bebe- 
rapa Langgam, 20.15 Musik Paul 
Jones: 20.30 Puspa Ragam, 21.15 
Siaran Tritunggal: 22.10 Siaran Tri- 
tunggal (landjutan), 23.00. Tutup. 

Djakarta, 17 Oktober 1954: 

    

perseorangan. | 

njak pegadaian? negeri dan disam | 

  

DJEPARA 
GOTONG-ROJONG MEMBI 

KIN DJEMBATAN. 
Atas kegiatan rakiat desa Bri- 

SIKAP PNI SOLO MENGENAI | 

- | Ketjamatan Watumalang, 

n 

tersebut 26 m tinggi 6 m lebar 

pelaksanaan pekerdjaan tsb. telah di ' 
serahkan kepada pemborong dengan 

ngin Bagai baru-baru ini tlh 
dimulai. memb'kin diembatan di 
dukuh Tjangkring dengan beaia 
sebesar Rp. 12.500,—. Djumlah 
Beaja sebegai sar At jane Rp: 12.000, 

ng mempunia' sanggan sa- 
wah dan jang Rp. 500— dari 
fonds pembangunan usahania sdr. 
Mohari (Tjamat). 

Adapun. pandiang 

— asal | gotong-rojong nendu 
  

djembatan 

4,50 m. 

| PENERIMAAN LISTRIK DI 
2... DUKUH LAMUK. 

Dukuh Lamuk, jang letaknja ter- | 
pentjil dipegunungan, atas usaha sdr. | 
Kromoleksono penduduk dari dukuh 
tsb. jang termasuk - desa Kalidesel ' 

' : sebentar | 
4agi akan mendapat aliran listrik ig. ' 
didjalankan oleh “tenaga air. Untuk 

rentjana beaja Rp. 10.000,—. Sebe- 
lumnja oleh sdr. tsb. telah dibeli 
agregaat guna penerangan listrik, te- 
tapi karena penggunaannja tidak ter 
tentu mengingat motornja harus 

mempergunakan minjak, maka kini 
usahanja diteruskan dengan menec- 
'gunakan mesin jang didjalankan de- 
ngan tenaga air, agar “aliran men- 
djadi tertentu. 

BREBES 
DIBANGUN KEMBALI. 

Kebun bibit di Bulukumba js 
rusak sama sekali selama revolu- 
si.kimi sedang diperbaiki dengan 
memakan beaja Rp. 100.000,—. 

Bibit padi jang mestinja disim- 
pan dilumbung tersebut sekarang 
ini dititipkan pada lumbung? pin- 
dijaman. 

  

KYAI KETJIL MAKMUN 
AKAN BERPIDATO DI ALON- 

ALOON TJIREBON. 
Dari Djami'jatul Ourro Wal- 

Huftadz Tjabang Tj:rebon diper- 
oleh kabar, bahwa pada tgl. 16 
sampai tgl. 18 Oktober '54, akan 
mengadakan konperensinja ber- 
tempat di Masdjid Djamie' Ke- 
djaksan, jang akan dihadliri oleh 
P. B. Djamijatul Ourro Wal-Huf- 
fadz Djakarta dan dari Djawa 
Barat. Sementara itu pada tgl. 16 
Oktober '54 akan diadakan rapat 
chusus untuk para undangan ber- 
tempat di Masdjid Djamie'  Ke- 
djaksan untuk mendengarkan pem 
batjaan Al Our'an oleh Kyai Ke- 
tjil Makmun jang baru berumur 
4 'tahun dari Bogor, K. H. Nauh-' 
rawi dari Djakarta dan K. H. 
Damanhuri dar: Malang. Dalam 
rapat chusus tsb.. akan diuraikan 
pula Azas dan Tudjuan Djami'ja- 
tul Ourro Wal-Huffadz oleh Pe- 
ngurus Besar.  Dan- pada hari 
Minggunja tgl. 17 Oktober 1954, 

  

   

    

    

      

    

   

Sea ea Bana PER Nan 
Li 

  

Ne 

juan Presiden 

3| Apa Arti Sebenarnja 
. ”Sontoloj o“cltu?: 
Kjahi Bedjo”Jg Dituduh Menghina 

Presiden Di 

  

utama dalam perka: 
tampak 

Tomasoa, saksi 
ra bekas kapten Schmidt, 
pada gambar sedang menundjukkan 
tempat kluis besi dalam perkebunan 
»Dramaga” jang didjaman mengga- 
nas-ganasnja ,,NIGO” dulu dipergu- 
nakan sebagai tempat ' penahanan 

. pedjoang2 kita. 

  

    E- RuanG — 
EKONOMI 

s . . 

Import Dan Distri- 
. 1 “ 

busi Cambrics Dan 
. . R 

. Tjengkeh 
Oleh karena ternjata bahwa 'im- 

portir2 chususnja dan chalajak peng- 
usaha pada umumnja belum tjukup 
mengetahui bagaimana kedudukannja 
prosedut. impor/ distribusi 
cambrics dan tjengkeh, maka oleh 
Kementerian Perekonomian diberi pen 
djelasan sbb.: 

Untuk  mendjamin kelangsungan 
perbekalan bahan cambrics untuk in- 
dustri batik dan tjengkeh untuk in- 
dustri rokok kretek dan mendjaga 
srabilisasi harga, maka dipandang 

perlu oleh pemerinfah uniuk mengua- 
sdi bahan2 tsb., dengan pengertian 
bahwa baik impor maupun distribusi 
dari pada cambrics dan tjengkeh di 
selenggarakan olehnja, dalam hal ini 
Kementerian Perekonomian dengan 
alat-alatnja. € 

Impor cambrics dan fjengkeh dise- 
lenggarakan oleh Jajasan Persediaan 
Bahan Perindustrian dari Kem.. Per- 
ekonomian. Djumlah ditentukan menu 
rut renfjana, dengan mengingat ke- 
adaan devisen. “ 

jk 

     
    

    

Penardjukan »handling agent” ini 
dilakukan oleh Kementerian Pereko- 
nomian dengan tjara bergiliran, : 

Sad 

Distribusi/pendjualan cambrics/ | 
tjengkeh diselenggarakan oleh Djaw. 
Perindustrian dengan fjara sbb.: :   dengan bertempat dialun2 Kedjak 

san Tjirebon, akan' diadakan pula 
rapat umum untuk mendengarkan 
pdato Kyai. Ketjil tsb., dan di- 
samping itu akan  dibentangkan 

an serta riwajat singkat Kyai Ke- 
tjil Makmun. — 

PANIIYA  PEMBANGUN 
WILAJAH HUTAN TER- 

BENTUK. 
Untuk daerah karesidenan Tji- 

rebon dewasa ini telah terbentuk 

tan jang diketuai oleh Residen 
Tjirebon sendiri, sedang para ang 
gotanja terdiri dari orang2 ahli 
dari djawatan kehutanan, organi- 
sasi2 tani dan pamongpradja. Pa 
nitya tersebut antara lain mempu- 
njai tugas menjelesaikan perseng- 
ketaan2 tanah hutan jang digarap 
penduduk tanpa izin pemerintah 
dan kekuasaannja meliputi dae- 
rah2 kabupaten Garut dan Sume: 
dang. Selandjutnja dapat dikabar 
kan bahwa untuk menjelesaikan 
masalah itu kini sedang dilakukan 
persiapan2 seluas2-nja - antaranja 
mengenai pendaftaran penduduk 
jg menggarap tanah hutan tanpa 
izin, luas tanah hutan jg digarap 
nja dan sebagainja. 

  

Surakarta, 18 Oktober 1954: 
Djam 06.03 Lagu2 Indonesia: 

06.45 Hanafi dan Ramlee: 07.15 
Dari Pasundan, 07.45 Xavier Cugat: 
12.03 — 12.45 — 13.45 Klenengan 
dari Kraton: 17.05 Gelanggang Ke- 
panduan, 17.45 Varia Djawa Te- 
ngah: 18.15 Hidangan Rawicz dan 
Landauer, “18.30 Lagu2 Indonesia: 

19.30 Bingkisan Penjiar: 20.30 Wa- 
jang Orang 22.15 Wajang Orang 
(landjutan), 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 18 Oktober 1954:   Djam 07.10 Minggu gembira: 
08.10 Pekan datang, 

Empat. Serangkai, 10.00 Dari Ge- 
dung Artja Seni Djawa Studio Dia- 
karta, 

siang, 13.40 Orkes Melaju, 

ian Rajuan Angkasa, 18.60 Ruangan 
Kepanduan: 18.30 Mimbar Protes- 
tan: 19.30 The. Old Times: 21.15 Ta 
panuli modern 21.30 Dari Hati ke 
Hati: 21.15 Siuta Indonesia, 22.15 
Orkes Krontjong: 23.00 Tutup. 

' Semarang, 18 Oktober 1A54: 
Dajim 06.10 Orkes Progressip: 06.49 

Ella Fitzgerald: 07.10 Serbaneka la- 
gu-lagu Ketimuran, 07.45 Suara Sam 
sidi dan Ismanto,y 12.05 Sarnba, 

:12.15 Radio Orkes Surakarta: 13.15 
Njanjia, Momo, 13.40 Orkes Gueen's 
Hall Light, 14.00 Lima Serangkai: 
17.05 Suara tunggal: 17.40 Artis 
Shaw, 18.00 Ruang CPRAD: 18.15 
Irama Langgam 18.30 Hidangan the 
Army's Haw. Boys, 19.30 Krontjong 
Asli, 20.30 Langgam dan Krontjong:, 
2115 Podjok Studio, 21.30 Dari dan 
untuk Pendengar, 22.20 Dari dan 
untuk Pendengar - (landjutan), 23.30 
Tutup, y : 

  08.30 Pilihan 06.40 Barisan Biduan Wanita Indo- 
Pendengar: 09.10 Hammond Organ: "nesia: 

09.30 Tjeritera Minggu pagi: 09.40. Bahasa Malaya: 
| Stambul: 

11.15 Musik klasik: . 11.30 Njanjian Perantjiss 
Panggung gembira: 12.40 'Kron'jong Djoget dan Djangger: 
gembira, 13.0 Penghantar santapan ngan siang: 

.17.00/17.40 Warna-warni Ketimuran, 18.60 
Taman Putra: 17.30 Orkes Hawai-| Permainan trompet, 18.30. Sedjenak 

a
a
 

Diam 06.10 Pusparagam Barat: 

07.15 Musik ringan, 07.45 
12.05 Beberapa 

: 12.15 Piano forte solo: 
12.30 Bing Slamet meraju: 12.45 

13.10 Tarian 
13.50 Hida- 

17.00 Taman Putera: 

dengan Gumawan, Gunawati:, 19.40 
Siteran malam, 20.15 Siteran malam 
(landjutan): 21.15 Untuk Kesedjah- 
teraan Keluarga Kita: 21.30 Kron- 
tiong malam: 22.10 Orkes Progrcs- 
sip: 23.00 Tutup. 

Djakarta, 18 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Seni Djawa Studio 

Dajkarta: 07.10 Trio Irama: 07.30 
Dupa Nirmala: 12.00. Bunga Rarn- 

pula sedjarah dan funksi Al Our' 

Panitya Pembangun Wilajah Hu- | 

1. “Jang mendapat pembagian ada 
lah perusahaan2 jang telah tertjatat ?' 
oleh djawafan tadi di daerah2. 

2. Tjatu pembagian tadi diberi- 
kan menurut peraturan2 ig tertentu: 

3. Pembagian ini disalurkan me- 
lalui gabungan2/organisasi2 dari pe- 

Irusahaan2 jang bersangkutan. 
Teranglah bahwa dengan tjara tsb. 

“diatas, pendjualan bebas dari bahan2 
'fadi tidak di-idjinkan. Seperti d-ke- 
tahui, rjengkeh jang dihasilkan dalam 
negeri, dapat diperdagangkan dengan 
bebas. 

MEMPERLUAS USAHANJA. 

Diwartakan, bahwa Pusat Instituut 
Enji Centrum pada tgl. 15 Okt. 
11954 membuka sekolah2 sebagai 
(tjabangnja jaitu S.M.A. bag. A. dil 
iSemarang'S.M.A. bag. C. di Peka- 
'longan dan S.M.P. bag. A & B di' 
Kudus. 

Keterangan lebih - landjut 
iklan jang dimuat hari ini. 

Main sBiosko 
Dalam Bioskop 
Achirnja  Digiring Ke 

Kantor Polisi 
'2 PEGAWAI rumah obat ,,De 

Gedeh” di Pasar Baru, Djakarta, 
lea Tan T.H. 
kedudukan sebag dan pe- 
gawai wanita Tan H.N., Selasa 
malam jl. telah dibawa kekantor 

lisi Seksi V dari gedung bios- 
600p ,Metropole” dan terhadap 

keduanja oleh polisi kemudian di 
buat proses-verbal guna selandjut 
nja dituntut dimuka pengadilan 
negeri, berdasarkan uhan me- 
langgar kesusilaan jg @lakukan . 
oleh kedua orang itu didalam 
bioskoop ,,Metropole” malam itu. 

batja 

  

. Menurut keterangan djurubitjara 
kepolisian Djakarta Raya, perbua- 
tan jg bersifat melanggar kesusila- 
an jg menurut tuduhan telah di Ie 
kukan oleh kedua orang itu ialah 
bahwa keduanja telah mendjalankar 
perbuatan jg tidak senonoh di bagi 
an kelas Loge, sewaktu film ,,Young 
Bess” sedang diputar dibioskoop 
.Metropole” pada kira2 djam 17.15 
“Menurut polisi, perbuatan jg me 
langgar kesusilaan itu, diketahu' 
oleh pendjaga- ,,Metropole” jg se- 
dang bertugas ditempat itu, hal ma 
na kemudian dilaporkan kepada pe 
ngurus ,,Metropole” jg segera  me-   pai Minahasa, 12.40 Atjeh modern, 

13.00 Kr. Irama Baru: 13.49 Dewi 
Ratih dan Hendreto: 14.00 Orkes 
Melaju: 17.00 Seni Sunda Studio 
Djakarta: 18.00 Varia Nusantaray | 
18.15 Keselamatan Kerdjas 18.30 
Tunas Mekar, 19.30 Mutu Ilmu dan 
Seni, 20.40 Permainan piano tung- 
gal: 21.00 Pendidikan Budi Pekerti, 
21.15 Empat Serangkai, 21.30 Kese- 
nian Minangkabau, 22.15 Musik Tzi 
ganaj 22.45 Njanjian Imaida dan 

|. Laila, 23.0 Tutup. 

| Seksi 
ngadukan lagi hal itu kepada polisi 

V dan berachir dengan di 
buatnja proses-verbal seperti di te- 
iangkan diatas. 
Bagaimana tjara2 perbuatan itu 

dilakukan, tidak diterangkan 
djurubitjara kepolisiah Djakarta Ra 
ya, demikian" pula tidak diperoleh 

dari jk: 

ikan Presiden”, didjawab: ,,Mengan- 

itara terdakwa dan saksi2 disatu pi 
1 ak 
i nia, 

Gel 

Pp ix 

Hai dan ye | 0 

oleh T 

Nur Mu 1 ah? 

Mati 153, hari Rebo jl. mulai di 
Malang. Sebagai 
tah Moh. Kusen, 

Isro' dan MProd?” itu terdap 

Ek ter mengrangkan, 
Sidak dimaksudkan untuk dj | kaan konde ia sengadj 

“Dikatakan bahwa timbulnja inspi 
Pasi untuk menulis artikey tsb. ia 
“&h setelah ia maembatja berita Anta 
ra dalam harian ,,Suara — Masjara 
Kat” jg. berisikan kan pidato Presiden Su karno dimesdjid Kotaradja (Atjeh). 
Dalam berita itu disebut, bahwa Pre 
den (menurut anggapan K. Moh, 
Bedje) telah menambah rukun Is 
lam dengan ..perikemanusiaan” dan 
»SOsia?”. La kata2 Sontolo 
10” dikatakan idak ditudjukan pada 
Bung Karno, melainkan hanja diper 
gunakan dalam "memberikan sifat 
agamanja, dan berarti luar biasa dan 
Xelurjuan, 5 

Pertanjaan Hakim ,,apakah dalam 
tulisan2 tsb. ada anasir? jang menun 
diukken, bahwa "Bung Karno som 
»ong dalam hatinja”, didjawab oleh 

  

rerdakwa bahwa: , Kalau Bung Kar | 
10 menambah rukun Islam, benarlah 
ada kesombongan dalam hatinja”. 
Hakim: ,,Dari mana didapat ke- 

simpulan .bahwa Bung Karno se- Orang ahli dhohir?” 
Terdakwa: ,,Selarna kita mengenal 

Ng Karno!” 
Atas pertanjaan Djaksa: Apakah 

am membela agama Islam  ter- 
dakwa tidak mengarti bahwa jang 

kian itu djuga merusak nama 
aik Presiden?”, didjawab oleh ter- 

dakwa bahwa: ,/Tidak merusak, ma- 
lahan mengangkat dengan mesajogia 
an Presiden menarik kembali kata? In 8 

- 

Pembela Mr. Sunarko: Andainja 
agamanja agama ,,Sontolojo”,  apa- 

pengikut2nja djuga sontolojo”, didjawab oleh terdakwa: Sudah 
tentu!” Dalam pada itu pembela Mr. 

'arko menjampaikan pada Hakim 
Surat ketua Muhammadijah tjabang 
Malang jang ditanda-tangani oleh Gapar Wirjosudibjo jang dikirimkan 
pada Presiden beserta djawabannja dari Direktur Kabinet Presiden jang 
al berisi bahwa  .tidak uda ber- 
Be termaktub dalam berita 

a 
Ketjuali itu disampaikan pula mp- 

1 Mimbar Penerangan” jang Saring rona ate pada waktu 
£ dimaksudkan jang diterimanja 

Gari Direktur Kabinet Presiden. : 
Untuk melaksanekan impor ini dil Atas pertanjaan pembela apakah pakai @jasa2 dari importir2 nasional | pembitjaraan2 Iebih dulu pada dan mereka mendapat penggantian | Waktu menulis artikel itu”, terdak: 

kerugian untuk djasanja dan segala | Wa mendjawab: ,,Tidak!” 
sesuatu diselenggarakan oleh Jajasea Saksi pertama. Wirjoharsono, atas 
Bahan Perindustrian. Bahan2 tadi Pertanjaan Hakim: Apakah dari terap mehdjadi milik pemerintah. — #Keterangan2 jang diberikan itu dapat |: 

ditarik kesimpulan bahwa tulisan? 
dalam artikel tsb. mengandung peng 

.K. MOH. BEDJO JANG dituntut atas tuduhan menghina 
Kepala Negara menurut pasal 134 dan 137 KUHP 

No. 1 tahun 1946 dengan tulisannja 
no. 6 tahun ke-V diterbitkan dalam bulan 

Hakim bertindak Sutadji, sedang Djaksanja ada- 
Antara lain dalam tulisan 

adi Mun Karno agama Sontolojo” 
, 1 bahwa tulisannja itu sama sekali 

3JAMES MASON UTJAPKAN 
SELAMAT TINGGAL KE- 
“PADA DUNIA FILM. 
Bintang film Inggris James Ma 

s09 mengumumkan Kamis di Holly 
wood, bahwa ia akan mengundurkan 
disi dari dunia film. James Mason, 

| seorang tjalon penerima Hadiah Os 

Iear untuk permginannja dalam film 
TA Star is Born”, mengatakan bah 

jang berkepala .,flik- | wa ia menganggap dirinja  srorang 

at kalimat2 jg berbunji: ,.boleh | .hack-ior” (—t- seniman untuk. s2 
Atas pertanjaan 1 an nasi). Dikatakannja, bahwa ia 

| merasa dirinja dapat mam  tjukup 
ibaik, terapi ,.hasratnja tidak pernah 
'menjala hangat” untuk  mendjadi 
| sactor”, 

muka Hakim 

juncto Peratu- 
dalam madjallah |   

periksa oleh Pengadilan Negeri 

  

a menghina atau merusak nama 

Sidang Dewan Gandum Fnter- 
nasional dimulai Selasa pagi di 
London. Sidang itu berlangsung 

keberatan dimadjukan seorang sak | 
ilang dianggap ahli dalam bah:sa 
Djawa jang diharapkan dapat men 
oerikan tafsiran jang sebaik?nia ter ' selama 5 hari, dan akan mem- 
Jadap perkataan .sontolojo” itu. Ipersoalkan masalah2 routine me- 
, Sidang ditunda dan akan d'landjut' ngenai perdjandjian gandum in- 
Kan tg. 25 bulan ini, diwana S:ba' ternasional dan akan mengkadji 
gai Saksi ahli bahasa Djawa axan posisi pembagian gandum sedu- 
diadjukan Hardjowardojo guru baha nia, demikian keterangan jang di- 
sa Diawa Kuno pada SMA Neseri neroleh AFP dari kalangan jang 
di Malang, (Antara). lajak mengetahui. 

x 
TEMA MELANA LANANG LAN AN 

TJATUR 
NDONESIA 

MenL Mar SeeNaa: 3, 

  

  pama 

   
“-Kamp 

    

Siasat Tjos Digagalkan Hariandja 
SEBAGAI REVANCHE darj pertandingan kedjusrasn Sema- 

rang, maka ke tudjuh pemain: Chol's,” Darmadi, Tjoa Ging 
Hwie, M. Hoesin, L. Harjandja, Ong Khwat. Siang dan Abdulka- 
dir telah bertempur kembal' didalam 7-kamp. Pertandingan terse- 
but @mainkan dalam kompetisi penuh dan berteimpat di Penszton 
no. 95 pada tiap2 Senen, Rebo dan Djumahat malam. Ronde perta 
ma telah berhasi sebspai berikut: Cholis — Ong Khwat Siar 1— 0, Darmadi — Abdulkadir 1—0, L. Hariandja — Tioa Gino Yw'e 1—9 dan MI. Hoesin bebas. Salah satu partai jang menarik kami sadjikan dibawah ini. 

PEMBUKAAN INGGRIS 
Putih: L. Harjandja — Hitam: Tjoa Ging Hwie. (Keterangan sing- 

katan: R — Radja, P — Permaisuri, B — Benteng, M — Menteri, 
K — Kuda dan pion) 

1. c2—c4, e7—e5 2, b2—b3 
sini didjalankay Kc3 atau Kf3). 2. 
4. 62—63, Pd3—e7 
d2—d4) 5. Kb1—e3 ( 

(Selingan dari Hariandja. Biasanja di- 
Jean » Kb8—c6 3. Mc1—b2, Mf3—c5 

(Untuk mendjaga agar putih tidak dapat djalan 
—d4) 5. Putih ingin menjerang dari sajap Permaisuri. Lebih 

baik kiranja Mf1—e2 dengan antjamap 'ditengah dengan d2—4d4). 5......., 
K28—f6 6. Kc3—a4, Mc5—d6 7. Pdl—c1, b7—b6 8. a2—a3, a7—a5 
9. f2—f3, e5—€4 10. f3—f4, Kf6—h5 (Buang waktu, lebih baik Mc8—b7 
untuk melantjarkan djalannja alat2) 11. 22—83, Mc8—b7 12: Mf1—e2, 
Stand sesudah 32 , Bad—al. 

Hitam: Tjoa Ging Hwie 

  

Kh5—f6 13. 43—p4!7 
(Maksud putih hendak 
membuka garis —g, tapi 
apakah ini lebih baik dari 
Kg1l—h3 disusul dengan 
Kh3—f2 tergantung pada 
tjara seseorang) 13. ...... 5 
Kf6xg4 14. h2—h4, Kg4 
—f6 (Pion g7 terantjam)   naan atau sekurang?nja merendah- 

ng, tetapi tidak seberapa!” 
saksi kedua Suradi Kartosudarm6o 

atas pertanjaan Hakim mengatakan, 
bahwa tulisan itu tidak mengandung 
penghinaan, tetapi tidak pada tem- 

Inja kalau ditudjukan pada Presi- 
em. EA 
Saksi2 Tan Bing Hong dan Tari 

dipandang tidak perlu Jagi didengar 
keterangannja dan sementara itu 
atas permintaan pembela Mr. Sunar 
ko berhubung adanja perbedaan taf 

Tan mengenai kata2 ,,sontolojo” an 

dan Hakim berpendapat sebalik 
maka Hakim menjatakan tidak 

#tibermni Wi: 
narno Mabok: 

Udang 
 TAMU2 jang diundang makan 
Oleh perusahaan tambang timah 
s.M.B. di Belitung pada” malam Minggu tg. 9-10 djalan 10-10 j.L, 

ig) adakan untuk menghormati 
( rtur Winarno dan rombo- 
ngannja, sebagian sudah menda- pat serangan penjakit perut. Jang turut kena serangan ini antara lainnja Residen Sumardjo, Bupati R. Achmad Abusamah dan djuga seorang dokter G.M.B. sendiri. Gubernur Winarno kabarnja dju- 

ena serangan penjakit tsb. Dok di Muntok na diminta memeriksa Residen ardjo dan esid 
sana R. Acdhma pen Na d  menjangka 

   

  

| sematjam dysentrie, 
Tetapi kemudian, 0 Sumar- ( menerima surat dari Belitung, ig menjatakan sangat mungkin. seka ti penjakit itu akibat dari salah sa- tu matjam hidangan jg dihidangkan ! malam Minggu jg lalu, jaitu 1 terdiri antara lainnja gulai udang.: 
am Surat itu djuga didjelaskan ahwa banjak tamu2 dari Belitung sendiri sudah kena serangan penja- kit perut itu, Sehingga tuan rimah 

mengharapkan  ma'af bila diantara 
rombongan pembesar propinsi djuga ada kena serangan penjakit tsb. Du 
Yaan membenarkan bahwa jg. men- 

Tadi asal penjakit ini adalah ra- 
tjun udang. (Antara), 

GEDUNG KESENIAN 5 DUNG KESENIAN PEMU 
Baru2 ini di P 

  
alam rapat pembubaran Pani Fancy Fair tsb Ta 

Akan didjual Di SOLO 
Rumah dgn pekarangan di 
@eposanan tDjebres) Luas 

. 

          keterangan, apakah penonton2 lain- 
nja jg duduk didekat tempat kedua 
orang “itu tidak mengetahui adanja 
slain bioskoop”  didekatnja - ma- 
sing2. (Antara), 2 

tanah I.k. 500m. A. i 
dan listrik. Png 
Besar rumah ukuran 13 x 18 m. urat2 kepada Agen Suara Mer. deka Pasar Pon Solo.   

  

X C3 mat. 

dari: SEMARANG: 'A. Njaman 

Jaj 

15, h4—h5, h/—h6 “16. 
Mb2—c3, Pe7—e6 17. 
Pc1—b2, Kc6—e7 18. 
Bh1—h2, Ke7—#f5 19. 
Bh2—g2. (Dengan antiam- 
an Bg7x — disusul Mx 
PER » Md6&—e7 20. 
b3—b4, a5xb4 21. a3x 
b4, Mb7—c6 22. b4—bs, 
Mc6—b7 23. Mc3—es, 
d7—d6 24. Me5—c3, Bh8 
—88 25. Re1—f2 (Stelling 
idam-idaman Hariandja. 
Terbuka, tidak rokade dan 
sama2 hantjur). 25. ......, 

f6, Me7xf6 28. Ka4—c3, 
, Bg8xa8 30. Kgi—h3, Kh4—f5 31. Me2—-4, 

(Dengan antjamar Bal—fi-- jang mem- 

  

  

Puth: L. Hariandja 
Ki5—h4 26. Bg2—g3, 97—g5 27. Me3 
Re8—e7 29. Balxa8 7 & 
Ba8—a4 32. Pb2—ph3, Bad—al 
bahajakan bagi putih) 33. Bg3—g1, Bal—a5 (Zet ini menjebabkan hitam Gapat terdesak, lebih baik: tukar Balxgi) 34. Bei—bi « 5 Kh3xf4, Mf6—h4-- 36. Rf2—p1, Pang 37. Ket Mba 38. C4xd5, Pe5—-g7 39. Pb3—d1, Kf5xe3? (Kesalahan besar jang me- njebabkan kekalahan hitam. Tudjuan hitam hendak menjerang kembali dengan f7—#f5 tapi kuda putih di f4 dapat menghalaukan semua) 40. 02xXe3, H3 41. Kf4d—g96-- (Zet ini jang tidak diduga oleh hitam dan selandjutnja tinggal soal tehnis Sadja): Maa : 42. Mf5x, Ba2 43, Pdd, Pd4X. 44. ed4x, Mf2X 45. RfI, c3 46. Mp4, Mp3 47” Mes. Re8 48. Bcl, Ba4 49. Rg2, MP2 50. Be7x, Bd4x Si. Bdsx 52. Bh6x, Bg5-4 53. Rf3, Rf7 54. Rf4, Bc5 55. Re4 Rg7 56 Bhs Bc2 21. R3, Bc5 58. Bd8, BUS 59. Kt4, Bd2 60. Kd3, Rh6 61, Bdsi., Rhsx 

dan hitam kalah. 

«TINGGAL KENANGAN" 

62. Kf4--, Rg5 63. Bd2x, cd2x 64. Kh3- 

sang af 
-. 

   
Kombinasi sebelah idaman 
setiap..orang, sesuatu jang 
indah jg. dapat didjadikan 
kenangan sepandjang ma- 
sa. Dalam saat jang sunji 
sering kita ingat masa jg. 
lalu jang hanja tinggal ke- 
nangan belaka... Tjobalah 
pembajta petjahkan " ,,ke- 
sunjian” ini, 

Putih: Rc1, Ph2, Bf6, Bh3, 
Mb3, Me3, Kg5, pion 
#2) 62, "C3, pd “(d1 
buah) 

Hitam: Rg8, Pc4, Bd8, 
Bd7, Mg7, Me4, pion 
a7, b5, e5, £7, 6 (Jl KP 2 buah) Putih djalan dulu dan. menang. Djawabar jang betul diberi nilai 2 dan ditunggu selambat2nja tgl. 25 Oktober j-a.d. Surat dialamatkan ke- Peralatan »Suara Merdeka” dengan diberi tanda ,,tjatur” pada sam- 

Bel — €2 4. Mf4 — 25, Benteng 
manasuka 5. Mg5 — d8-4, disusul 
dengan 6. Md8 X c7 mat atau 5 
Mg5 — d2-4 disusul dengan M4d2 

Dalam minggu ini kami sam- baikan sekedar hadiah dari hasil ailai tahun j.l. kepada: 
. Sdr. Sunardi Tjarjohartono 

li Kendal (Kami mengharap ala- 
“3 Sdr.) nilai 41. 

Djawaban jg betul kami  terim 

Soetandar, Liem Boen Kwan, R . Sdr. Oetojo, Djl. Gandu di Soebardjo, Tjoa Ging Hwie, MA- | Pur#odadi (Grobogan) nilai 41. GELANG: R. Soerosewoko. Goe 3. Sdr. S. Adisabroto di Wi- 

  
Bar Padang telah di nadhi, Sunardi, M.  Sosrowigoeno I “Osar' nilai 41. 

Natan Sney fair sekretariat Pe- PARAKAN: Tjan Khing ia Kami utjapkan selamat, 
Haa $ Na 1g mendatangkan PURWOREDJO: R. Ristanto, K  yorespondensi: Sdr. "S. Adisa- Ka Aa RB 13.000,— jang Hardjoprawiro, SOLO: Moh. Cham. kirirok 1rosari: Problim jang sdr, 
nan Pa 21 an untuk pembangu di, BLORA: “Tihie Eng Sang, pe 1 Ya an itu telah sering terdjadi 
Padan T LB kesenian Pemuda yKALONGAN: Thio Oei Siang. TIL TP as permainan sehari-hari dan Han g, ag lan pihak sekreta- |REBON: Rd. Moh. Saleh, Bojo. | (scout ,,stikmat”. Buatlah jang data uda Padang menerangkan (LALI: Sukardjo, KUTOARDIO: SI SAK berat sedikit dan djangan putus asa. Terima kasih. 

Naa aNN Maa ameam Tn“ aa ana 

» ,Instituot Studie Centrums 
Pusat: SEMARANG. 

Diumumkan dibuka pada tgl. 15/10-1954. 

asa 
  

a. S.M.A. Bag. C di djalan Kra jak, P b. 'S.MLA: Big. A did Dn bebagai Cc. SMP. Bag. A & B di 
Pendaftaran murid ditempa 

jalan Sidodadi-Timur, Semarang. 
Kudus d/a Taman Siswa, Kudus. 

t masing2 tersebut diatas, 
Semarang, 13-10-1954, : 

Directeur Instituut tersebut, 

  

  

R. A. SOETEDJO PRAWIRODIRDJO.    
   



  

  

    

   

    

      

  

&   
Lg 

  Jan 
Pp. M." Vietuam “Sel el 

nafsunja ingin berkuasa, ia kadang2 tidak 
.9rang mungkin menolak perintahnja. 

Singkat sebelum ia kembali di 
“Vietnam,  pengikut?nja  memberi- 
“kan kejakinan kepadanja, bahwa 
adanja dia sadja di Vietnam sudah 
jukup untuk mempersatukan semua 

“kaum nasionalis didalam satu front 

2 

- 

/dan untuk mengakibatkan pelarian | 
setiara besar2ap dari kalangan Viet-| 
minh. mess 

— Tetapi segala itu tidak  terdjadi 
. dan lekas sekali Ngo Dinh Diem 
kehilangan populariteitnja jg semu- | 
Ja dipunjainja karena ia terkenal se 
bagai orang djudjur dan menentang 
Bao Dai. Orang2 jg dulu bersedia 
bekerdja sama dengan dia, kini me 
nentang dia, karena ia menolak me 
mutuskan perhubungan setjara te-: 
rang2an dengan Bao Dai. Kenjata- 
an ketjil sadja bahwa “setibanja di 
Vietnam ia lantas dilantik oleh Bao 
Dai, sudah mengakibatkan 
ngan banjak pengikut. 

Didalam mata kaum nasionalis je| 
tidak menentang Vietminh, sedja- 
rahnja sebagai penentang  Djepang 
tidak ada artinja djika disamakan 
dengan Ho Chi Minh. ,,Buat kami”, 

demikian kata mereka, ,.Ho Chi 
Minh dan kawan2njalah jg betul2 
melawan Djepang, jg kemudia, me 
megang sendjata melawan Peran-| 
tjis, dan bukan ,,touris2” jg hanja 
mengenal New York dan Paris”. | 
“Untuk mendapatkan pengaruh di 

antara rakjat jg belum  seluruhnja 
dipengaruhi oleh Vietminh, tetapi | 
jg tjepat dapat diarahkan kesitu de 
ngan suatu penerangan jg djelas, 

   
   

  

   

      

Gambar terbaru “dari presiden Republik Demokrasi Vietnam, “Ho Chi Minh (kiri) bersama Sri M.J. Desai wakil India jang mendjadi ketua | YKomisi Pengawasan Internasional didaerah Vietnam Utara. Gambar ini 
' |diambil waktu diadakan perundingan 

mengenai masalah Vietnam Utara di Thai Nguyen. 

. Selatan J 
Keadaan Daerahnja Sendiri 

KORESPONDEN istimewa ,,Le Monde” menulis: Ngo Dinh 
|Diem, perdana menteri Vietnam Selatan (Vietnam Bao Dai), ada- 
lah seorang jang berusaha tetap memegang pimpinan pemerintahan 
dengan mengadakan perubahan2 besar didalam kabinetnja. Meski- 
pun ini mudah difahami, namun ia tetap seorang jg sukar diduga. 
Ia seorang Katolik taat, dan karena itu ia jakin bahwa segala apa 

jang baik harus menang dari segala apa jang djahat. 

kehila-f$ 

kebenaran sedikitpun. Saja mem- 
sunjai keterangan2 benar jg dapat 
membuktikan itu.” : 
—- Ketka-saja 5 1 
tjara2 Vietminh untuk mendapat- 
kan pengikut?, 
»Ach itu tidak apa-apa. 2 
terbaniak pengikut Buda. Banjak 
pula jang Katolik. Tidak! Saja 

| (2 BeranigMemiliki, 
Karena Ta 

perang djumlah selu 
536.000 orang. Sebagian 

  

an antora kedua diplomat tersebut | dan menaiknja beaja hidup, 

2. . Menurut lapuran paling achir, 
tiap2 bulan seluruh djumlah maha 
siswa mengeluarkan uang sebesar 
£ 1.900.0 
hanja membajar £ 1.400.000.— 
sehingga sedjumlah £ 500.000.— 

siswa hanja menutup £ 160.000 
dan £ 150.000.— didapat oleh          

Ma AN an Bae Sea 5 $ 5 ...Sebelum pera anja 570 dari g Tidak Tahu mahasiswa Naa temurdia, per- 
sentase ini sekarang 7279, sedang- 
kan jang berhasil ' mendapatkan 
pekerdjaan hanja 2245. 

Dibulan Desember tahun 
menghadapi hari Natal dan tahun 
baru, 15.000 orang mahasiswa Uni- 
versiteit Osaka dapat -bekerdja se- 
mentara sebagai pendjual dan djuru 
tulis. Di Tokyo banjak diantara me 
reka mendapatkan uang sebagai 
penderma darah: meskipun ada lara 
ngan untuk memberikan sebulan le 
bih dari 300 cc darah, suatu penje- 
lidikan membuktikan bahwa banjak 
diantara mereka memberikan  da- 

.rah sebulan 800 cc sampai 1000 cc. 

Karena 
k bisa mengerti bahwa 

0 
r   

    
| Pemeriksaan telah diadakan oleh 
pemerintah dj Kyoto Universiteit 

:tentang sebab2 mengapa seorang 
mahasiswa tidak melandjutkan pela 
djarannja. Dari 228 orang mahasis- 
wa ternjata bahwa 7076 disebabkan 
karena kesehatan kurang baik dan 
bahwa 138 orang diantara mereka 
berpenjakit tbc, 

Sampai sekarang masih sukar di 
duga aspek politik tentang timbul- 
nja suatu ,.proletariat intelek” jg 
bergadjih ketjil. Para mahaguru 
dan ahli2 pendidikan menaksir bhw 
diantara mahasiswa itu pengaruh 
adjaran2 progresif meningkat sam- 
pai 7596. Dua tahun jg lalu njata 
sekali bagaimana pengaruhnja adja- 
ran2 progresif itu, dan pemerintah 
mempergunakan polisi untuk mene- 
kan mereka. 

Tetapi tiba2 kelihatannja tim- 
bul keredaan. Mungkin sekali 
terasa antiaman dari kaum ma- 

  

NGO DINH DIEM. 
3 

  

| 
! 

Ia berkata: »Di Selatan sini 
tidak ada bahaja Vietminh jang 
benar: desas-desus jang 'berpuiar Gjikan, bahwa mahasiswa jang 
mengenai ini tdak Menantu terkenal sebagai ,,merah” tidak 

mungkin akan mendapatkan pe- 
kerdjaan. Disamping itu, didalam 
tahun 1953 ada suatu keringanan 

.didal” m .penghidupan.: Tetapi kini. 
“harga2. meningkat lagi. 

-berbitjara tentang 

ia mendjawab: ' 
Rakiat pang tinggi, meskipun kebanjakan 

“mereka kerdja terlalu berat dan 
lapar. Ber-deret2 mereka berdiri 

ng musti Leena ahli pidato jg jakin bahwa Vietminh tidak mem di perpustakaan2, karena mereka ulung, jg mendapat sokongan dari snjai kans sedikitpua di Vietnam terlalu miskin untuk membeli ..barisan2 perintis”. Tetapi bukan | Setatan” - ni Ta ut : demikianlah Diem itu, : 
Ia seorang terpeladjar jg tempat- 

nja dimedja tulis, litjin, tetapi me- 
rasa tidak betah diantara rakjat ba 
njak. Ia dikehlingi oleh intelek2 js 
tidak mempunjai pengalaman . poli 
tik. Pengikut2nja jg setia adalah: 
orang2 Katolik terhormat, jg tidak 
bisa diudji keuletannja dengan pe- 
ngikut2 Vietmimh didesa2, jg se- 
ringkali baru berumur 20 tahun. 

Karena wataknja dan karena 
orang2 jg mengelilingi dia, perdana 
menteri Diem hampir sama sekali 
tidak mengetahui tentang keadaan 
sebenarnja didalam negerinja. Sija. 
demikian koresponden itu, “berbitja- 
ra dengan dia singkat sebelum tim- 
bul krisis dengan angkatan perang. 
Interview itu aneh sekali. 

Perdana menteri menerima saja 
diruangan kerdjanja. Ia kelihatan- 
nja bingung dan merokok terus- 
terusan selama pembitjai 1 
Orang ini jang tubuhnja ketfjil 
dan sudah memperlihatkan tanda- 
tanda buntjit, memberi kesan se- 

    

    

     

d'h. Saja merasa bahwa dia agak 
djengkel karena dia tidak bisa 
mejakinkan saja. Tidak satu kali- 
pun saja berhasil mengadakan | 

  

kontak sin Le ngan 
manusia dengan dia. | berbitjara 1 
Perantjis halus sekali (dan orang 
tidak merasa adanja suatu geta- 
ran djiwa pada suaranja ja 
tidak menurun dan Naa ik ja 
mendapat perasaan bahwa a ja se- | 
olah2 sedang memberikan kultah, 

  

SEBUAH aa SURAT 
beralamatkan kepada redaksi : 

buah surat kabar pagi di Johan- 
nesburg (Afrika Selatan), terdapat 
dimedja tuks seorang djuru tik. 
Ia berisikan £ 100,—, Ini ada- 

     

    

   

  

| Tentara Djer- 

Tidak Akan Mempunjai 

| pertahanan Djerman Barat, Theo- 

"| besar seperti dizaman kaisar2 Djer 

| diberi nama ”Wehrmacht” seperti : 

"rang ba 

buku sendiri. 

  

PBB Djangan Djadi Blok 
. Utk Melawan Blok Lain 

Wk. Presiden India Mengeritik PBB 
2 DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN, wakil presiden In- 

Serapan aiasahna Gis pengaketaba On angan 

    

  

berbuat apa jang ksi p 
robah mendjadi satu pemerintahan internasional. Dalam jang 
diutjapkan Radhakrishnan dimuka senat Mexico hari Rabu jl. PBB 
dikritik karena tidak berisfat ”universil” dan tidak bang- 
sa2 didunia atas dasar jang sama. Menurut penc an, 
PBB tjondong untuk merobah Kan 5 4 Un 
Bntoogan Tata 

PBB .,bukannja mengandjur-andjur 
kan dalam bentuk badan pendamai 
jan internasional, melainkan mema 
kai kekerasan dalam bentuk satu ba 

Idan keamanan bersama”. $ 
Tetapi, walaupun PBB mempunjai 

kekurangan2, namun India tetap se 
tia kepadanja. 
Diharapkannja supaja dalam tahun 

. Gepan, apabila Piagam PBB akan 
fe | ditindjau kembali, dilakukan usaha2 
MENTERI NEGARA urusan supaja PBB didjadikan satu badan 

1 jang mendekati pemerintahan inter 
masional, jang mendjamin hak2 jang 
dimiliki negara2 sekarang. 

Hendaknja bisa membatasi 
kekuatan negara2 besar. 

Radhakrishnan menjatakan seterus 
nja, bahwa PBB hendaknja mempu 

man dan dizaman Hitler. Angka-' njai alat2 jang memperbatas kekua 
ta : baru ini tidak akan' tan negara2 besar jang kuat. 

, “Hendaknja negara2 “ ini melepas 
dizaman Hitler, melainkan dengan ' kan pendirian mereka bahwa mereka 
resmi akan disebut Maa ber” kuasa untuk menganggap dirinja 
angkatan perang. |selalu pada pihak jang benar. 

ti diketahui. angkatan pe-) Ditjelanja perlombaan persendjata 
ru Djerman Barat ini akan 2n bom atom jang sekarang ini, per 

terdiri. dari 500.000 orang. Blank ybuatan ini hendaknja diganti ' dgn. 
menerangkan selandjutnja “dalam 
perdjamuan dengan para warta- 
wan asing di Bonn, bahwa sed'ak 
tertjapai persetudjuan di London 
pada tanggaj 3 Oktober j.I. (Konp. 
9. negara), djumlah orang Djer- 

.jang mendaftarkan diri un- 

& manfBarat - 

Staf Umum 

dor Biank, dan salah seorang pe- 
nasehat militernja menerangkan: 
bari Rabu j.l., bahwa angkatan pe- | 
“rang baru Djerman Barat tidak 
akan mempunjai staf umum jang   

   

  

nusia, dan terutama mendjamin ber 
kembangnja keamanan ekonomi se 
gala bangsa. (Antara). 

  

  

  lah suatu sumbangan lagi untuk 
orsite2 miskin dari ,,Tenpercen- te 

? — seorang dermawan 
natifa 
   

sedjak ar Besar 2g sn 

jermanja dengan perantaraan su- 

ats kabar. Lebih dari 20 th. 

aa menjokong oranz2 miskin . 

tidak pernah dilihatnja sendiri. 

DI SYDNEY (Australia) terda 

pat seorang anak berumur 
jahun, Kenneth Haydon. Ia dila- 
hirkan dengan tiada tangan - dan 

xaki. Sesudah mendengarkan sua- | 

tu njanjian apa sadja beberapa 

kali, Ta dapat menjanjikannja dju- 
ya. Sekarang ia sudah bisa meng- 
'itung sampai 100. Ketika ibunja 
ikan melahirkannja dan dibawa 
sekamar bersalin, si-ibu harus 
nelalui sebuah djembatan ig seba- 
ian sudah hantjur dan melalui 
ungai jang deras sekali. Kakak 
(Kenneth berumur 8 tahun, dan 
apun mempunjai scorang adik. 
lereka ini merupakan anak jang 
jasa sadja, 

, D'ngkat” (Antara). 

is 

    

  

       

  

   
   

   

London Times 
Chawatirts 

.anokatan perang "sangat me- | 

HARLIE CHAPLIN AKAN 
'AHKAN BAGIAN BE- 
DARI ,,HADIAH PER- 

    

     

Thd" Perkembangan': 
DAMAIAN DUNIANJA” : kan 

| Charlie Chaplin, bintang film ig ,Guidet Missiles" 
tersohor itu, Rabu telah tiba de- Sovjet 
ngan kereta api di Paris dari  Lau- 
sanne bersama  isterinja,  Nj. Ona 

HARIAN INGGRIS "London 
Times” Kamis mendesak supaja 
negara-negara Barat memperhati- 
kan sungguh2 pernjataan Sovjet 
Uni mengenai perkembangan. 
ject:12 jang pat dikendalikan. 
Kata harian tadi, voorsprong 4 ta- 
hun jang telah ditjapai oleh Ame: 
rika Serikat dalam pembuatan 
alat2 sendjata atom itu "hampir 
lenjap”, karena kurang dari 1 ta- 
hun setelah Amerika meledakkan 
bom zat airnja jang pertama kali 
di Eniwetok, peledakan sematjam 
itu kabarnja sudah terdjadi pula 
di URSS (Antara), 

'Chaplin. Hari Kamis Chaplin.. me- 
ngadakap pembitjaraap dengan Ab 
be Pierre, ialah" seorang pendeta Pe- 
'rantjis jang terkenal sebagai pende- 
kar kaum jang bergelandangan. Ab- 
be Pierre sudah banjak menolong 
kaum miskin untuk mendapat peru- 
mahan, “Dikabarkan bahwa Chaplin 
akan menjumbangkan bagian besar 
dari Hadiah . Perdamaian jang dite 
rimanja dari Dewan Perdamaian Du 

nia itu kepada Abbe' Pierre, untuk 
pekerdjaan ' sosialnja. Njonja “Cha- 
plin akan  mengundjungi beberapa 
diantara perusahaan mode jang be- 
sar di Paris,   

  

PENDUDUK DJEPANG makin lama makin banjak. 
ping itu untuk mendjabat pelbagai pekerdjaan harus dipemuhi sjarat pendidikan sekolah tinggis ini antaranja adalah suatu sjar 
mutlak untuk bisa mentjapai tingkatan tinggi didalam 
pemerintahan. Karena itu sekolah2 tinggi Djepang | 
kira-kira 500 buah, makin ramai dikundjungi murid2. Seb lum 

mahasiswi adalah 345.000 orang, kini 
besar ega (ini berasal dari keluarga | 

tani, nelajan dan pedagang ketjil. Meskipu a kolah tinggi 
tidak besar, Bada ta bea keadaan hidupnja kurang men- 
tjukupi, hal mana antara lain adalah akibat kalah perang, inflas 

.—3 keluarga mereka 

harus mereka tjari sendiri. Bea 

mahasiswa sendiri dengan beker- | 

latu 

Taraf intelkk mahas'swa Die-| ment Politbiro CC. PKI 

Bekerdja Terlalu Keras 
Dan Menderita Lapar 

Nasib ParafStuden2 Di g-— Lio 
Pikiran2 Progressif 

LAN 

Djepang—Tida     

ut Antjaman 
k. m-. 

ubi 

dak 
beaja disekolah tinggi 

    

  

Bantahan Komisaris 
'Djenderal Inggeris 
Berita2 Kerusuhan Sera- 
wak Tidak Beralasan? 

DJURUBITJARA RESMI ko- 
misariat djenderal Inggris 
Asia Tenggara di Singapura hari 
Kamis telah membantah sebuah 
berita jang diwartakan oleh kan- 
tor berita — nasional M 
nesia ,,Antara”, bahwa dipelbaga' 
tempat di Serawak telah timbul 
kekatjauan. Djurubitjara tadj me- 
nerangkan bahwa menurut lapo- | 
ran jang telah diterima dari peme 
rintahan djadjahan Inggers Sera- 
wak, berita ,,Antara” itu ,,tiada 
beralasan sama sekali”. : 

Situasi di Serawak menu- 
rut I i LN YA 

Laporan pemerimahan . Serawak 
adj seterusnja mengatakan, bahwa 
apa jang telah terdjadi disana jalah| 
serkelahian antara polisi dan pasuk 
in tentara Inggris disatu pihak me 
awan kaum nasionalis bangsa Me 
laju, setelah timbul. kekatjauan? di 

alah satu sekolah Tionghoa di Se 
rawak. Djurubitjara di Singapura ta 
li selandjutnja mengatakan, bahwa 
stidak terdjadi kekatjauan diperbata 
san dengan Indonesia, tidak ada ke 
gelisahan dikalangan penduduk -bang 

sa Melaju, tidak ada kegelisahan di 
ekelah2 Melaju”. 0 Tag 

Dikatakan selandjutnja bihwa ,,ke 
adaan disepandjang perbatasan dan 
dikalangan penduduk bangsa Melaju 
pada umumnja, adalah seperti biasa 
dan tidak ada bukti2 ataupun mani 
festasi jang tidak normal dikalang 

an kaum nasionalis”. 
»Demikian pula, tidak ada kegia 

tan polisi militer jang tidak- nor 
nal, jang ada mungkin hanjalah Ia 
ihan2 jang dilakukan oleh pasukan 
pasukan Serawak”, kata djurubitjara 
resmi. (Antara) P 

PEMERIKSAAN D. N, AIDIT 

JANG AKAN DATANG 
Menjambung berita tentang peme 

riksaan Pengadilan Negeri Djakarta 
terhadap Sekretaris Djenderal CC. 
PKI, D.N. Aidit, jg dituduh melang 
gar delikt berhubung dengan state- 

tentang 
»Peristiwa Madiun” dan seperti te- 
lah dikabarkan akan diperiksa hari 
Kemis kemaren, lebih djauh dapat 
dikabarkan, bahwa pemeriksaan tsb 
diundurkan sampai tgl. 25 Nopem- 
ber jg akan datang. Penundaan ini 
berhubung dengan Hakim jg bertu- 
gas memeriksa, sakit. 

GARIS DAERAH KOREA 
UTARA 

Pada hari Selasa jbl. regu no. 4 
penindjau2 bersama fihak koman- 
do PBB dan Tiongkok/Korea 
Utara mengadakan rapat untuk 
membitjarakan tuduhan2 fihak 
Utara bahwa serdadu2 fihak PBB 
telah melanggar daerah fihak 
Utara pada tg. 11 Oktober jl. dan 
dalam kedjadian itu telah mem- 
bunuh seorang  anggauta polisi 
sipil dan mentjulik seorang lagi 
jang mendapat luka2. 

Dalam rapat itu fihak Utara 
menundjukkan bukti berupa se- 
buah majat jang memakai sera- 
am polisi sipil, sepotong djas 

-hudjan, sebilah bajonet dan dua 
buah pitji. 

# 

: Deradjat Kaum   
perdjoangan dunia “melawan 'keseng 
saraan2 jang menghinggapi umat ma 

MintajPerhatian f Barat | 

Lelaki Runtuh? : 

Berkata bisschop Canberra dan | 
Goulburn, Dr. E. H. mann: 
»Suami modern DP bisa meng- 
antikan pok dan ment: 
ji piring ka sudah runtuh seper 

ti Adam.” Didalam sebuah ka- 
rangan di Southhern Churchman, 
Canberra, ja menundjukkan bah- 
wa suami modern bisa memasak 
dan mentjutji seperti perempuan, 
bisa menggantikan popok, meman 
dikan orok, bisa Maa PAN 
penifi dan bisa menidurkan baji 
seperti seorang pengasuh, 

Ketika Siti Hawa memaksa 
Adam jang tjelaka itu mendjadi 
petani, ini betul2 merupakan sua- | 
tu keruntuhan baginja. Djika: 
sekarang saja melihat suami2 
muda melakukan dengan tjekatan ' 
pekerdjaan2 jg didjaman muda 
saja dianggap pekerdjaan perem- 
puan se-mata2, saja tidak bisa ' 
menghilangkan perasaan - bahwa: 
laki2 sekarang mengalami kerun- 
tuhan lagi. Dunia sekarang susu-' 

Inannja sudah lain dari dulu, dan 
saja tidak pernah mendapat lati- 

    

   
17 pemburu2 itu) mendekati, demi- 

si 

#Toulouse mengatakan bahwa doku- 

"lah ternjatalah 

'ran Buu Loc dari Vietnam Selatan. 

Jorang militer jang katanja telah da- 

|darat untuk melakukan penjelidikan. 
untuk | 

KOREA UTARA NAM DO BU 

'tan di Seoul 
mulai memeriksa perkara seorang 
letnan djenderal Korea Utara jang 
dituduh mendjadi pemimpin orga 

perkara ini ada 5 orang, 

4 orang letnan jang ada dibawah 
komandonja, termasuk seorang 
djururawat wanita jang berumur 
24 tahun. 

DITUNDA SAMPAI 25 NOP. | buri 

megokan dipelabuhan ini, djuga 
terdjadi 
kondektur2 b.s. Akibatnja ada 
7600 bis jang pada hari Kemis tak 
dapat melakukan dinasnja. Jg me- 

dektur ini ada sedjumlah 12.338 

  

| Lagi Berita 

'Sekarang Meninggal. 
(ikan Bibit2 Jg Aneh 

— BEBERAPA ORANG pembu- 
ru dekat St. Ambroix hari Kamis 
Il. menerangkan bahwa mereka 
telah dapat melihat 7 ,makluk 

Makluk2 itu telah melarikan diri 
(ke suatu benda jang seperti me 
ajala dan benda ini segera ter- 
'bang keatas, sewaktu mereka 

kian dikatakan selandjutnja oleh 

kan, bahwa mereka telah mene- 
mukan sedjumlah bibit aneh 
di tanah setelah makluk2 jtu tak 
kelihatan lagi. Menurut pendjual 
b'bit, bibit itu adalah aneh dan 
belum pernah dilihatnja. 

' Sementara itu berita Jainnja dari 

men2 jang ditinggalkan oleh penum- 
pang piring terbang, hari Kemis te- 

adalah  Jembaran2 
brosur jang diumumkan oleh pange- 

Lembaran? itu diketemukan oleh 

tang ditempat piring terbang men- 

Berhubung dengan itu, para pem- 
besar militer menjatakan pendapat- 
nja, bahwa lembaran2 brosur itu 
mungkin ditinggalkan  oleh-orang? 
Vietnam jang bertamasja disana. 
(Antara). 

  

PERKARA LETNAN-DJEND. 

.. MULAI DIPERIKSA. 
Pengadilan militer Korea Sela- 

pada hari Rebo 

nisasi gerilja di Korea Selatan. 
Jang mendjadi terdakwa dalam 

jaitu 
letnan-djenderal Nam Do Bu dan 

Gelombang 
Pemogokan 
iDisInggeris 
Buruh Dok—Sopir2 Dan 
Kondektur2 Menghen- 

tikan Pekerdjaan 

PEMOGOKAN jang melum- 
kan pekerdjaan dipelabuhan 

London pada hari Kemis telah 
mendjalar djuga kebeberapa pela- 
buhan lainnja di Inggris. Menurut 
fjatatan djumlah buruh pelabuhan 
jang ikut mogok ada 21.640 dan 

| dok Ygalangin kapal) ada 
84 orang. Ak-bat pemogokan 
ini ada 82 buah kapal telah me- 
ngalami kesulitan2 jang tak ri- 
ngan, karena tak dapat membong- 

adanja pe- 

sop:r2 dan 

"PiriogTerbang 

ketjil” dari sebuah piring terbang. 

pemburu2 tadi. Ach'rnja diterang 

  

ngadakan chotbah tahunan untuk 
ae London. Ia berkata: Sementara 

bagian setjara lebih adil dari jang 

dari semua bangsa didunia, 
sifat perwakilannja masih djauh da 
ri lengkap, karena Tiongkok dgn.! 
penduduknja jg banjak itu masih 
"berdiri diluarnja. Seringkali PBB le 
bih merupakan peti suara dari ideo-' 
logi2 jg berbentrokan daripada sua 
tu organisasi untuk menjelidiki se- 
tjara tenang dan bidjaksana penjelej 
saian pertentangan2- | 

Kemudian Dr. Garbett mengutib 

kah tidak tjukup baik djika di hari2 
ku sadja ada. damai dan kebena- 
ran?” Ini, demikian Garbett, adalah 
salah satu utjapan jg paling egoistis 

  

PANAI 

Kerandjang 
Adjaib Di 

: Jogja. 
Dapat Meramaikan Na- 
sib:Ujuga Ramalkan Sia- 
pa2 Jang Menang Dalam 
Pemilihan Umum Jad? 

MEMANG dalam dunia ini tak 
sepi dari hal2 jang serba adjaib. 

Kalau baru2 ini pembatja selalu 
digemparkan oleh adanja berita2 
"piring terbang adjaib”, maka se- 
bagai kelengkapannja, kini dapat 
pufa kita kaburkan tentang adanja 

”krandjang adjaib”. Bu- 
kan “krandjang adjaib” jang da- 
pat mengeluarkan makanan2 enak- 
enak seperti dalam dongeng ka- 
nak2 "medja makan adjaib” (ta- 
felije dek je) itu, tetapi sebuah 
krandjang jang dapat meramalkan 
nasib orang. Malahan dapat mene- 
bak pula, siapa dan golongan2 
mana jang akan mendapat keme- 
nangan dalam pemilihan umum 
nanti. Adanja krandjang adjaib itu 
kinj mendjadi pembitjaraan ramai 
dikalangan penduduk Jogja, ter- 
utama dikampung Ngadiwinatan, 
dem'kan tulis pembantu "SUARA 
MERDEKA” dari Jogja. 

Pada malam Djum'at Kliwon jbl., 
memang “hari malam  Djum'at Kli- 
won itu tjotjok untuk hal2 jang ser- 
ba “adjaib," seorang Tionghoa telah 
memperlihatkan kekuatan  gaibnjc 
dengan ,,memanggil roch halus” de- 
ngan disaksikan oleh banjak orang. 
Tjaranja ialah dengan memperguna- 
kan sebuah krandjang.  Krandjang 
biasa jang ada pegangannja. Dalam   ng kuti pemogokan sopir dan kon- 

orang. Seruan mogok dikeluarkan 
oleh badan pmpinan ”Nafio- 
nal Amalgamated Stevedores & 
Dockers Union” (Antara — U.P.) 

Interpretasi 
"Russia 

Mengenai Pelbagai Ter- 
' minologie Modern 

DJILID2 PENGHABISAN da- 
ri "Ensiklopedi Besar Sovjet” jang 
kini sudah diterbitkan di Moskow. 
diamtaranja memberikan definisi2 
mengenai kata-Mata ”militarisme”, 
menteri” ,,missionaris” dan »kre- 
dit internasional”, Menurut defi- 
nisi Sovjet, ,,militarisme” adalah 
»Politik reaksioner jang dibu- 
djukkan untuk memperbesar ke- 
kuatap militer dan persiapan, pe- 
rang, dengan maksud untuk mela- 
kuksn penjerbuan. Politik ini dila- 
kukan oleh negara2 kapitalis, dan 
mentjapai ukuran2 besar dalam 
zaman imperialis”, 

jet mendefinisikan ,.alat2 militaris 
me” sebagai pembentukan 
agresif oleh Amerika Serikat, 

» pa. 
| Menteri”, kata ensiklopedi Sov 
jet ini, kedudukannja jain dinegera2 

perseorangan kaum kapitalis 

smembantu pelaksanaan politik Par 
tai Komunis”. Ker 

”M ssionaris Kristen”, kata bu- 
ku Sovjet ini, ,,hampir tanpa keke 
tuualian tunduk kepada kepenti- 
ngan? imperialisme Amerika Seri- 

st” Pen 

Dan ”Kredt Internasional” ja- 
lah "sebagaimana dipakai oleh 
Amerika Serikat sediak Perang 
Imper'alis I (Perang Dunia 1), sa-   han untuk hidup didalam dunia 

sematjam itu. 

Bandjir besar telah mengamuk 
desa2 - Telokbalong,  Pantiaroba 
dan Lingga diketjamatan Pontia 
nak. Separoh dari rumah2 pendu 
duk sudah digenangi air dan pera 
hu2 tongkang leluasa keluar ma- 
suk pekampungan. Akibat bandjir 

ini 2000 orang penduduk terpak- 
sa mengungsi. — Untuk mengge- 
rakkan masjarakat “dalam hal 

memberi bantuan2 pada keluarga 
korban2 grombolan, mulai tang- 
gal 1 sampai 14 Nopember akan     diadakan ,,Pekan “ Sosial Seluruh 

  

neger2 Inin kebawah kekuasaan 
Amerika”. (Anatra). 

Diharapkan bahwa Priangan”, 
tiap penduduk dari seluruh karesi- 
denan Priangan dapat memberi- 
kan sumbangan bagaimanapun 

ketiilnja untuk ' keluarga korban 
kekatjauan. — 2 orang Pd Keha- 
kiman Djawa Timur seminggu la 

gi akan bertolak ke Birma. Mak- 
sudnja untuk menghadliri Konp. 
Kependjaraan jang diselenggara- 

kan oleh PBB. — Iklim pulau 
Bangka memang rupanja tak tjo- 
tjok bagi peternakan. Pertjobaan 
memperbaiki keadaan peternakan 

- 

Djilid ke-27 dari ensiklopedi Sov ia diramalkan akan pergi ke Singapu 

blok pernah bitjara dengan siapa pun ten 
dan tang akan 

diantaranja pertjobaan untuk mem Ada lagi jang menanjakan tentang 
bentuk Masjarakat Pertahanan Ero hasil2 

  

kapitalis dan di URSS. Dinegara ka benar akan demikian hasilnja, en- ' 
pitalis, kata buku Sovjet tadi, men tah tidak, i 
teri ,,mempertahankan kepentingan2 tanggung. Tjuma ”roch halus” ta- 

dan | di terus menulis dan menggambar: tuan tanah”. Sebaliknja, di URSS ' Jang 

tu alat ekonomi untuk menjeret ' 

  

krandjang ini diberikan kaju bersi- 
lang dengan diberi pakaian hemd. 
Pada salah satu lobang mata kan- 
Ijing tadi diberi sebuah pencil Tiong 
hoa (dalam bahasa Tionghoanja di- 
sebut mau-pih). Lain2 orang disilah- 
kan memegang pada pegangap kran- 
djang tadi. Kemudian oleh orang 
Tionghoa tadi  dibatjakan  djapa- 
mantera. Sesaat lewat, - orang2 jang 
memegangi krandjang merasa bahwa 
dikrandjang adjaibh tadi ada turun 
»apa2-nja”. Sebab terasa berat. 
Mungkin inilah jang dikira kedata- 
ngan ,,roch halus” tadi. 

Tulsan roch halus. 
Meski ,,roch halus” ini tak dapat 

bitjara, tapi dapat mendjawab setja 
ra tertulis segala pertanjaan. Baik 
dalam huruf Tionghoa maupun dal 
lam huruf latin. Jang mengadjukan 
pertanjaan ini harus ikut memegangi 
krandjang 'tadi. Matjam2 pertanjaan 
jang diadjukan dan djawabnja ternia 
ta selalu tepat. Ada seorang pena 
nja. Ia sudah tahu, bahwa besuk ta 
hun 1955 ja akan pergi bekerdja ke 
Singapura. Ia bertanja pada ,,roch ha 

las dalam krandjang” tadi. Tanja 
tentang keberuntungan nasibnja. Dja 
wabnja tjotjok: Besuk tahun 1955 

ra. Pada hal sebelum itu ia belum 

keberangkatannja ini. 

pemilihan umum j.a.d, 
Tiram 

: Has:i2 Pemilihan Umum. 
Entah apakah djawaban ini pun 

  
pemberita tak berani 

na kemenangan ter- 
besar ialah P.N.F. dengan gambar 
Kepala Banteng, nomor dua Ma- 
stumi dengan Birtang Bulan Sabit, 
Nomor t'ga PKI dengan gambar 
Palu-Arit, Demikian serta singkat 
mengenai "krandjang adjaib” di 
Nead winatan Jogja, Hanja dapat 

f 

ditambahkan, bahwa ”roch halus” 
Iu sajangnja tak dapat didatang- 
kan disembarang waktu. Harus p'- 
ih Na tjotjok neptu dan mong- 
so-nja. | 

  

AAU AMUNUIR | 

dengan mendatangkan 30 ekor bi 
ri2 tak membawa hasil. Biri2 itu 
mati semuanja, Selain disebabkan 
iklimnja, karena perhatian rakjat 
djuga kurang, — Itu negeri Ame 
rika Latin rupanja memang de- 
men main komplot2an anti peme 
rintah. Setelah ada kabar2 geger 
bunuh diri presiden Brazilia, pem 
berontakan Guatemala, kini poli 
si Cuba mengumumkan, bahwa 
di Havana terbongkar komplotan 
jang bertudjuan ' hendak menga- 
(tjaukan pemilihan umum disana |   

   Djuta” Orang La- 
par Akan Berontak" 

Ramalan Aartsbisschop York — Soal KelaparanfDiseluru 
Dunia Soal Jang Paling Sukar Diselesaikan 

MENURUT ,,MANCHESTER GUARDIAN”, baru2 jini Dr. Garbett, ARriseaNN 
Perkumpulan United Nations di geredja St. Martin 
pengawasan 

kini ada.” 

djadi apa2”. 
Tetapi sebenarnja didjaman 

perundingan2,  perdjandjian2, 

kan persendjataan2, harus di 
nakan sebagai alat untuk mele 
kan dasar2 susunan 
dan ig lebih baik. 

kita 
bah- 

Uu    
   

Soal jg paling mendesak 
pengawasan sendjata atom. 

adalah 
Selama 

antjam. Hanja suatu 

sendjata atom meru pakan masalah 1 
sak pemetjahannja, mungkinlah jang paling sukar diselesa'kan adalah soal kelaparan diseluruh dunia. 
Ketjuali djika mereka: bisa mendapatkan makanan, ber-djuta2 orang lapar it 
didalam suatu revolusi dunia. Hanja suatu pemerintahan jang ' : dita'ati oleh seluruh dunia 
membuat rentjana2 dan menjelen ggarakannja untuk menghas'ikan lebih banjak makanan dan pem- 

km 

3 

  

h 

York me- 
Ia #n-the-Field 

ig paling mende- 

segera akan bangkit 
dapat 

Mengenai PBB ia berkata bahwa ig terdapat di Kitab Indjil. Dan ini , ngawasi pemakaian ini, dapat meng 
lini belum merupakan suatu dewan terdengar pula didjaman kita: ,,Se-! hindarkan terdjadinja keruntuhan se 

sebah lama hidupku toh tidak akan ter- : luruhnja. 

Masalah kedua — kelaparan di 
dunia — letaknja lebih djauh dari 
Dunia Barat, tetapi kini ada berdju 
ta2 orang di Afrika, Asia dan Hin- 

dunia jg baru dia Barat, ig hidup senantiasa di da 
lam keadaan lapar dan sengsara. 

|Djumlah ini tiap2 tahun bertambah 
dengan djutaan. Bangsa2 jang masih 
terbelakang ini tjepat sadar ' akan 

sebuah kalimat Kitab Indjil: ,,Apa- negara2 masing2 masih bisa mem-l keadaan kelaparan mereka, sebalik- 
punjainja setjara bebas, manusia hi-i 
dup didalam dunia jg senantiasa ter'! 

pemerintahan ' 

nja tjepat mereka sadar pula bahwa 
suatu Japisan  ketjil di Eropa dan 
Amerika Utara hidup didalam ke- 

dunia jg mempunjai alat2 untuk m2 makmuran. (Antara). 

  

Tampak Opada gambar penduduk Trieste bersorak2 gembira lega waktu. 

mendengar pengumuman, bahwa pertikaian antara pemerintah Jugoslavia 
dan Italia mengenai daerah Trieste telah dapat dipetjahkan dengan baik. 

Hanan sk 

    

Deviezen Kredit Jang Dida- 
pat Dari Beberapa:Negeri 
Hanja Diberikan Pada Perseroan Terbatas Jang 
Bekerdja Dilapangan Perindustrian Jang Telah 

Disjahkan Djaw. Perindustrian 

MENURUT PENGUMUMAN Kem. Keuangan, Menteri Ke- 
yangan, setelah menimbang, bahwa perlu diadakan peraturan untuk 
menjalurkan kredit jang telah/akan didapatkan buat import barang2 
modal dari beberapa-negeri, agar dapat diambij manfaat se-besar2- 
nja untuk perekonomian Indonesia. dan setelah memperhatikan ke- 
putusan Dewan Moneter dalam sidangnja tgl. 16 September 1954 
memutuskan: Menetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk. membantu “ pengusaha 
warganegara, maka devisen dari kre 
dit jang telah/akan didapatkan .dari 
beberapa negeri hanja dapat diberi 
kan kepada perseroan terbatas jang 
chusus didirikan dan akan bekerdja 
dalam suatu lapangan perindustrian 
iang telah disahkan oleh Djaw. Per 
industrian. 

2. Modaj perseroan tsb. sedapat 
mungkin harus dikerahkan dari ma 
sjarakat dan harus merupakan do 
mistic capital, jang sama sekali tidak 
boleh menimbulkan adanja transfer 
keuntungan keluar negeri. 

3. Disamping usaha normal dalam 
pengumpulan modal jang dibutuh 
kan, hendaknja diusahakan supaja 
segala harta milik warganegara In 

donesia jang terpendam (..hot mo 
ney”) dapat dikeluarkan untuk dima 

sukkan dalam perseroan tsb, 

4. Dalam pengumpulan modaj jg. 
dibutuhkan itu tidak akan diselidiki 
usuj| modal partikulir jang terkum 
pul tsb. terutama untuk keperluan 
penetapan padjak pendapatan (perali 
han) serta padjak kekajaaa. 

5. Bilamana penjetoran modal me 
nimbulkan alasan untuk  sjakwa 
sangka, bahwa menuru: crdonansi 
padjak pendapatan (peralihan) 1944 
(S..1944 no. 17), atau menurut cr 
donansj padjak kekajaan 1932 (S. 
1932 .no. 405) suatu ketetapan pa 
djak tidak diadakan atau dihapustan 
tidak semestinja atau ditetapkan ku 
rang tinggi, maka terhadap penjera 
han modaj tsb. tidak akan dizdakan 
pengusutan, chususnja tidak akan 

diadakan penagihan susulan pajiak. 
Dalam hal itu suatu tuntutan pida 
na jang menurut pasal 23 dan 24 
dary ordonansi padiak pendapatan 
1944 ataupun pasal 60 dan 61 dari 
ordonansi padjak  kekajaan 1932: 
mungkin dapat diadakan, tilak akan 
dilakukan. 

6. Sebaliknja harus diambil se- 
gala tindakan  selajaknja  terha- 
dap tiap2 usaha jang ditudjukan 
untuk menjembunjikan ' pendapa- 
tan dan kekajaan sebenarnja un- 
tuk menghindarkan diri daripada 
penetapan padjak pendapatan ser- 
ta kekajaan, iang tidak disusul 
oleh penjetoran dalam persiroan 
seperti termaksud diatas. 

7. Bank Indonesia mendialan- 
kan segala sesuatu jang d'perlaku- 
kan untuk  menjelesaikan peneri- 

    

besuk 1 Nopember, Komplotan 
itu kabarnja dipimpin oleh dr. 
Rafael Barcenas, jang kini berha- 
sil meloloskan diri keluar negeri. 
—— Lalu lintas London hari Rabu 
sepi. Ini disebabkan karena pada 
hari itu 5000 orang sopir serta 
kondektur2 bis pada mogok. 
1.157 buah bis karenanja tak ber 
djalan. — Sekdjen PBB Dar Ham 
merskjoeld menerangkan, bahwa 
untuk  menterdjemahkan bebera- 
pa dokumen PBB kedal-m baha- 
sa Arab tiap2 tahun akan mema- 
kan biaja 72,600 doliar, 

  

  

r- 

maan dan pembajaran kembali 
kred:t dalam hubungannja dengan 
pemberi diluar negeri. , 

8. Bank Industri Negara men- 
djalankan segala sesuatu jang ber- 
hubungan dengan pembajaran har- 
ga-baliknja (tegenwaarde) devisen 
dalam rup'ah: bak jang dibajar, 
kontan, maupun jang dibajar de- 
ngan kredit. : 

Bank Industri Negara diserahi 
pu'a tata-usahan'a. 

Bank Industri Negara harus 
membajar harga bak tsb. de- 
ngan bunganja kepada Bank In- 
donesia tiap2 kali Bank Indo- 
nesia harus membajar suatu ang- 
suran kepada kreditur luar nege- 
ri. 

Perseroan jang menerima de- 
vsen harus membajar harga ba- 
Iknia dan bunga serta ONgkOS- ggs 
n'a dengan. kontan, ketjual ggs 
ka ada perdiandjian krediv de- 
ngan Bank Industri Negara. 

9. Untuk semua penerimaan 
devisen dengan dialan tsb. di- 
nungut 64 dari harga balik da- 
lam tupiah, iaitu 5Y5 buat bunga 
dan 146 guna ongkos2, tata usa- 
ha Bank Industri Negara dan 
Bank Indonesia. 

Djika barang jang di-impor 
masuk daftar jang kena TPI ma- 
ka ini harus dibajar seperti bia- 
sa, dem'kian pula haln'a dengan 
bea2 dan ssbagainja. 

Kongres Kea- 
mananRakjat 
Menteri Pertahanan !Se- 
tjara Persoonlijk Tidak 

Menjetudjui 

BERHUBUNG dengan adanja 
berita2 jang menjatakan, bahwa 
berkenaan dengan akan adanja 
Kongres Keamanan Rakjat Mer- 
teri Pertahanan hendak memberi- 
kan status legaal pada suatu "tan. 
tara partikelir”, Menteri Pertaha- 
nan memberikan Ipan kes 
pada ”Antara”, bahwa ia belum 
pernah memikirkan, a me- 

|rundingkan hal tersebut, Menterk 
dengan tegas menjatakan bhw ia persoonlijk tidak menjetudjui pe- 
njerahan sebagian pendjagaan ke- 
amahnan kepada badan lain diluar 
alat2 negara sendiri. 

Mengenai tuduhan bahwa Menteri 
Pertahanan mendjalankan politik 
memetjah-belah dalam Angkatan Pe- 
rang Menteri menerangkan, bahwa 
djuga hal itu tidak benar. Tentang 
pengangkatan Wk. KSAD dan per- 
wira2 tinggi Jainnja di MBAD has 
njalah pelaksanaan politik-beleid ka- 
binet jang berdasarkan putusan par- 
lemen (mosi Manai Sophian) jang di- 
maksudkan untuk melantjarkap usa- 
ha reorganisasi dan refermasi da- 
lam pimpinan Angkatan Perang, 
chususnja Angkatan Darat. Demiki- 
an“ Menteri Pertahanan, (Antara).  
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2 Lala saNa Rp. apa S3 Kana Se aa Rp. 15,— Minjak Tang- |: 3 UT serem Rp. 10,— Pit Viramin untuk penjakit keputihap ........ R3 i MUSTADJAB Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- ORAT DAN PENJAKIT tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... : MATA. . Rp. 20,— No. 2 “noor. Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, . 
tanggung djalar, mata gatal, mata tidak luntur 2 gram, ............ Rp. 10,— dan 5 gram.......... Rp 20,—— Kn ' No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Kp 105 P Mintak Dena 2 PIA kam pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, |: -. 3 . kurang mendengar ,........... Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ............ Muchiling Kuning : Menjembuh- Rp. 10,— Saip Exceem untuk kudis, 

Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima 
TABIB MAWN T 

storuh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, 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, Aloocr-alooa 15, Kudus, Toko Baldjun, 
longan, Zindabad Ho 

Toko Obat Eng Ho Tong, Dji. 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas at 
Roc, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong Uyl. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat 
Semarang. 

mama 

Telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 10 Oktober 1954, djam 5 sore, 
sSuami, Ajah dan Saudara kami : PIA 

. Djenazahnja akan dimakamkan di pekuburan Sengon, Petjangaiin (Djepara), pada 
hari Minggu, 17- Oktober 1954. 

Berangkat dari rumah kematian, Djalan Mataram 634, Semarang, djam 8 pagi, menudju 
pekuburan tersebut melalui Kudus. data NA 9 

Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat? seluruhnja, otak (brains). Ini pil menambah darah dan Semangat 
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, kepala pusing, muka putjat, kakj 
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 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—, Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, 

  

gatal: Inka? Lai Rp. 10,— 
Pil Diabetes (sakit gula) ............ Rp. 50,— Pil Entjok Linu' 

amblong 40 Tiip. 4941 — Bandung. 
Obui-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di. 

ce 

a » Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. Sox 
srowidjajan No. 5, Jogiakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja, Toko Obat Tek An Teng, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat ilok An, Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 

Pesuketan- 91, Tjirebon, Toko Obat 

  

   

    
     

didalam usia 58 tahun. 

On ku 

JANG BERDUKA TIJITA, 

Nj. Liam Gwat Tien 1 
Liam Tjiong Poo 

: dan pamili. 3 

    

Eye Lotion 
MU - CHI - LING bekerdja. Baik untuk 

tangan 

menambah da- 

  

Muchiling Putih: Bermanfaat me- 
: njembuhkan 'penjakit mata 

kan mata berasa panas atau 
berasa sakit, mata bergetah, 4 
air mata merembes, mata 
berasa berpasir, mata merah 
serta bengkak, mata berasa 
pedih, d.LI. : 

Muchiling Hitam: Mandjur me- 
njembuhkan mata trachoom, 
mata berasa panas, mata me- 
rah berasa pedih, ngeri me- 
lihat tjahaja, mata kena ter- 

- pukul, kulit mata merah dan 
sakit, kulit mata sakit kare- 
na luka-luka ketjil, dsb. 

Kalau sudah memakai 3 matjam 
obat mata tsb. diatas dan tidak 
membawa hasil, uang dapat di- 
minta kembali. : 
Terdapat pada tiap Toko Obat. 

PERUSAHAAN OBAT 

»Ren Ay & Co.” 
Djakarta — Surabaja. 

su.u.ooc.w.. 

uang tambah ongk. kirim 154. 

Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 

»Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8£ 

  
        Meme 

INI HARI DE 

   

     : -B. 
Esaman PAGI 10.00 INI 
Sama an mk Ma mna 8 

SPECIAL EXTRA : MALAM 

REXxX (47th) - !D.M.B. 

TI sa iRex 
£ “TOGETHER, Abis 

En an tatut ea : 
ag 7.00 

j3 9.00 
(7th) 

  

Film jg. mendapat Hadiah keluarga 

Madjalah ,,Parent's Magazine”. 

  sit 
sma 

       

  

     Pendjualan lelang ini guna mentjukupi bunjinja surat keputusan 
| perdamaian PENGADILAN NEGERI di SURAKARTA" tg. 16       

        
        | Fihak jang dilelang: R. Ngt. Danoehardjo al. 

  

          

(Executoriale-verkooping) : 
Pada hari SELASA, tanggal 26 OKTOBER 1954 djam 10 pagi 
akan didjual lelang dimuka umum bertempat di kampung | 
NGEBRUSAN No.10 Blok 14 dalam Kota-Besar SURAKARTA, 
dengan pembajaran kontan: 

. sebidang tanah pekarangan A.Z. tg. 9-4-1946 No. 109 dengan 
sebuah rumah bangun ,,kampung” beratap genting, pagar din- | 
ding dengan sebuah gandok beserta bangunan2 jang melekat | 
pada rumah tersebut, terletak di kampung NGEBRUSAN ter- 
sebut, batas-batasnja : 

sebelah Utara : pekarangannja Nj. Trinem, 
» Selatan: Djalan Ngebrusan. 

NN Timur : pekarangannja Samsoelhadi. 
|.» Barat : Djalan kampung. 

DJANUARI 1952 No. 202/1950, 
Jang minta lelang Pak Mangoensoekismo, kuasa dari istrinja | 
Sy —.R. Ngt. Mangoensoekismo, kp. Gumunggung, 

kel. Gilingan Solo. Ta 

Srinah, kp. Ngebrusan tsb. 
: Panitera-Kepala Pengadilan Negeri 

an di Surakarta. 
WIRJOPRANOTO. | Lag 

2 slank TER 

  

  

          

     

    

'Hada kesukaran mengenai 
Iedluenza — 

menghilangkan dengan se- 

Gera demam dan sakit?, tiada 
bandingannja. 

nudah didapat ole! SAE kelamaan ala 
lapisan masjarakat semua diIndonesia 
Djika saudara masih mendapat kesukaran waktu mendapat in- 

fluenza, maka saudara akan merasa lebih sakit, tetapi ..... den: 

gan kejakinan, bahwa 'ASPRO' akan menjembuh. 
kan dengan segera, maka saudara akan segera 
merasa lebih baik. '"ASPRO' mena'djubkan . 

. MUSIM HUDJAN 
vusiw.INFLUENZA 
"ASPRO' MENJEMBUHKAN 

at 

S3 
BP 
. » 2       

   

  

   

  

si 

   

   

  

   

   

  

  
"ASPRO'   'ASPRO 

    

Saja tidak menu- 
) tup mata kepada. 
kenjataan ini: 

Diseluruh dunia lebih 
banjak orang berkenda- 
raan memakai ban 
Tan dari pada lain 
xmerek- 

Sekarang tidaklah 

masuk diakal Tuan 

bahwa ban jang sangat 

memberikan kepuasan 

kepada kebanjakan 

orang adalah ban jang 

. Tuan harus beli? 

   

     

       

  

   
   

        

   

  

        

Untuk Semarang: 

TOKO EXCELSIOR, 
TOKO SELECTA, 
TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR: 
AUTOMOBIEL. 

TOKO AMERICAN, 
TOKO KAUW, 

Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia,     

  

EA SR ansas- 

         

  

"ASPRO' 
TIDAK MERUSAK 
DJANTUNG DAN 

ULU-HATI 
    

  

  

“GREER GARSON 
' WALTER PIDGEON 

  

"lini 

S IMALAM 
   

(47 th.)   
Penuh ketegangan dari bermula 

sampai terachir ! 

EVERY TRAIL A WARPATH! 
EVERY HOUSE A FORT! 

   
BATTIE ak 

ROGUE RIVER 
aring GEORGE MONTGOMERY (coocv 

A COLUMBIA PICTURE 

« RICHARD DENNING “ MARTHA-HYER » ano 

  

    Bisa dapat beli pada: 

Toko HIEN & Co 
Bodjong 25 Semarang 

ga 

  

Menghitamkan Rambut Putih. 
Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 
Tapi hHanja Pomade biasa. Gam- 
pang dipakai. Dapat beli dimana2. 

senin an mann   
Puspa Wanita 

Masih ada kesempatan untuk di- 
tjatat sebagai 
Contant sebulan...... 

Untuk lengganan baru selain teri- 
ma madjalah nomer 5 diberi diu 

ISI: “ Ruang Ketjantikan 

Langsung: ,,SUARA MERDEKA” 

  

Bantulah P.MA. 
  

No. 5 

MADJALAH BULANAN 

Sudah Terbit 

lengganan baru. 
Rp. 5.-— 

(luar kota tambah Rp. 0,50) 

nomer 4 tjuma-tjuma. 

£ Latihan Badan 
# Perhiasan Bunga 
“Mengatur perabot rumah 
# Pendidikan Anak 

Purwodinatan Utara 11 A 

Semarang 
  

Tawar 

  

    
  

  
  

  
  

  

    

  
  

  

  
  

    

5 
PERTEMPURAN INI HARI D.B. (17 th) Tanggal 13 s/d 18 Oktober 1954 HEBAT dan 3 - R. MOCHTF A R Menggemparkan ! OR I ON An Mn bagai Tea ai “« VIRGINIA FIELD anna 

TRA MATIN : . : AF 
5.00 - 7.00 - 9.00 N UL A 29 a) Losman's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 di- LUX” bad Batin ka 2 

2 Tag 
sTER A GG B N . Obat ini menambahkan darah, terutama memberi tenaga. Saban pagi dj. 10.- || Pesan tempat untuk klas I di .G RAN D” saban 

(Extra: Sal an sore 3.-| 
Di eaa : Sangar Sa ee Lelaki atau Wanita jang badan aan aaaeemrel Pagi dari dj. 11 — 12 (Tidak terima dgn. telepon)" | 

Manna enam oa: 
.dan berpenjakit. - : 2 | : : 

k kd Dimeriahkan dan digembirakan dengan b)  Losman's Emmenatopue Tahlets. Rp. 12.50 Extra News di ,,L UX? Harlem Globetrotters Vs. David Club. GAL INI MALAM PREMIERE 5.007.009.00 (Seg. umur) Tari2an Obat pendapatan baru untukOrang Wanita datang Haidh. Men MMA : 
3 HN 3 «« Film Tiongkok |: KALA ANA Hr prim Na Naa ne perut berasa sakit kurang? INI MALAM (NOMWAbA “ag | H : T PGA , muka putjat, i i i : perasa LIU CHING .Huo F ong Huang jang terpudji ! Cc) Losmar's Leucohoea Tablet ana sr ca Naa TN USHA KIRAN 

- Ban 
| 3 “ Perguna, Nala nita sakit keputihan (Pektay). IN DR A sa 0 RSE, PEGGY! 1! G WONPER IF WILLIE'5 KEEP LIFTIN' THOSE WEIGHTS, BERTHA! » I CAN'T DOIT ON AN 1 $ Ypanis kablets. Rp». 12,50 3091 a # 2 Ta Sia KAMERA yaa” LApy Wes 2 WEE GOT, 19 GET IWS PEARKASSLIN CN BNPTY STOMACH, WILUE, F Hera - buat member itikah “diarak n 4.30 - 7.00 - 9.30 MAHIPAL RON, DO YOU THINK N HOSPITAL... MAYEE HE CAN HELP TAKE CARE O ! ! Map ap : #smans Santal Cystol. Rp. 12,5 f F ASIAN DLL EVER GET MY JTELL ME WHAT HAPPENED ON | | SHE NEEPS A WOMAN'S , 3 | KA 2) » MIP-MORNIN Istimewa buat penjakit Twi tjing. 1 Film India Terbesar | bt MEMORY BACKZ / THE DESERT TO GIVE YOU / CARE! Dong bat, a x » y h D9  Losmam's Chocolate Laxative Fil. Rp. 3-— Pe m bela “. 

PER L £ 1 no : & : 8 Ny Sai 4 Pil urus" mandjur untuk bersihkan perut. -. an GNI N/Y - REsT/ F : 2 2) Losmar's Hemorrhoids Pil. Rn. 12,51 Asmara se LA 
an Lao AN | | Ya “alan 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. Abaaa H “ Sh Pt 8 h) Hae Crlosion Tablets, Rp. i2.s0 Cena eren A bs €— £ ntinrkan nak, legakan napas. hilangkan segala hatuk MA epean alir : | | I UII: Pan Tema Pi 1 ka “Rn. 12.50 Menggemparkan !  |N.V.INTR 2 Yen Ai IMT Ie 
stimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu ROYA Te) hg | UM p Loss Anti Pollution Tablet, " Rp. 12.50 KA AAN . Douba Ki Ki NN Martua” 

Ha Eta 1 at adiai uat hilangkan bongsiat (pollutie zat bibit). ri asa £ hi " Sak pa 4 K Dean Deafness Pil. TN Ro. 12.80 Naat aa La MIEN SONDAKH aa — 
at penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran Besok malam ' NUR HASANAH - N “ . He AP 1 , 1. Losmaw's Rhenmatic Pil : Rp. 12.50 No DiA ANA 1 au Men An : " Bea : P3 Abel NN na agan Untuk sakit tulang entiok d.Ll. sakit rheumatiek. ROYAL m3 JA MER A N A jerita Malaya jang — Roy, apa kau pikir saja nanti — Saja sangsi, apakah lan 3 Bertha, un ungkah Naa an Kita don Le gi Mean m) Losman's Antacid Powder Bp “dya 6 Menggemparkan! ak oa lah 4 | i ah ulat wanita: dengan beruang ini untuk perdjalanan keliling jang akan datang. ekarang : Bug Hg 1 : 4 Maa Ganis bas anna nk Willis s akan dapat perlu kita membiasakan diri. a) en" Na ag ag sean ea W ikan Pe 1 Pe ALA Kesan aa: Setda 

am Tolak 00, $ : aj menolong Peggy. Dia — Saja tak dapat mengerdjakap itu dengan perut kosong, Willie. Pj , 2 ka $ jg , ye £ m.: 1 « Tjerita jang memikat akan Manga NN Th membutakknn pertolo- Pada pagi hari saja tak mempunjai kekuatan. Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan | kASMA BOOTY .M ANUSI A g 
rumah sakit. Mungkin dia sudah da- 
pat mentjeritakan pada saja, apa jg. 
telah terdjadi dipadang pasir - jang 
menjebabkan — engkau ' “kehilangan 
ingatanmu. Tjobalah mengaso dulu! 

    

  
  

  

      

  

    

  

    

    

    

  

     

      

ngan seorang wanita, kentjing berasa sakit d1. 
60)  Losman's Rloodtonic Tablet,   ROY ROGERS — No. 20 TEK Semarang: 

“ 

  
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem 
buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa, 

SENG 

  

Kursus' untuk Udjian' Negeri 
Dimulai pada 1 Nopember 1954 

dx S.T. bagian: Bangunan Umum 

Bangunan Air 

Listerik 

esin 

MA S.M.P. bagian: A. dan B. 

Keterangan lebih landjut dapat diminta pada: 

5 Lembaga Pendidikan Tertulis 
»DUNIA PENGETAHUAN SAMPURNA” N.V. 

Purwodinatan Barat 11/20 Kotak Pos 151 
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CITY CONCFRN CINEMAS: 
  
  

INI MALAM D.M.B. LUX GRAND 5.00-7.00-9.00 - (u. 17 tah) — BERBARENG  5.00-7.00 -9.00 
FILM TERBESAR 
JANG INDAH & 

dlm. BERWARNA Ar Ta : Ka na Au 
Penuh TARIAN2 

jang MENARIK 

dan MEMIKAT 
HATI! 

Kena PA 
PASSIONS RULED/NG .,' | 
Ana : 
LUNA 

EIHE WORLD! 
KETANGKASAN 4D 

jang 2 
Mengagumkan ! 

KEBERANIAN 

jang 
Menadjubkan ! 

SELIMA- 
Gypsy Princess. 

Penuh SENSATIE 

         

      
  

  

  

  

  

  

.Penuh Tarian2, Njanjian2 
  Rp. 12,50 Besok malam 

5.00 7.00-9.00 
     KOMALASARI - NANA MAIO - CHATIR HARRO 

alga 

  TONG   Type Perti. SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171, 

 


