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PIR Desak Kabinet 
Letakkan Djabatan 

—— EDISI POS. 

  

TN Bag 4 an Sona Pikirkan Utk Ganti Menteri2-nja: | 
terus lerang Kpd |iKata Sidik Djojosukarto — Dlm Prinsi nja PNI NG 1 : : : : ..t 

Berat Bila Pergeseran Tadi Harus Disertai Waktu Diberikan Sampai Tanggal 25 Oktober— Kalangan Den Perobahan Komposisi Kabinet Pemerintah Masih Optimistis Bahwa Kabinet Akan 

ModeshowBatik 
Akan Diadakan Di Ne- 

bursa wanita di Djakbrta. Selain 

|. (Korr. 

PADA ACHIR MINGGU 

Sendiri ) . 

jdi Djakarta tampak sekali ada 
(nja kegiatan2 dikalangan partai2 politik jaitu setelah PIR meng- 
fachiri Kongresnja dan PSII mengeluarkan sebuah statement jang a-|pada pokoknja menghendaki pen ggantian Menteri2 Keuangan, Per 
(|ekonomian dan Dalam Negeri. 

ra Merdeka” kabarkan, bahwa 
rasa tidak puas terhadap beleid 
Jngan dan rasa tidak     

     anggap tidak merdeka. — 
Tetapi “untuk menolong «muka | 

Vietnam Selatan dan Perantjis Nel- | 
ru dalam perdjalanan pulang dari 
Peking akan datang di Saigon. Ke- 
datangan Nehru di Hanoi telah di 

Djubah Pangeran 
Diponegaro Masih 

' 80pCt. Baik 
Warnanja Kuning : Ba- 
hanja Kain Shantung 
KUSMIN JUDOKUSUMO dan 

Rispandi kepala dan wakij bagian 
Keuangan kantor karesidenan Ke- 
du, Djuw'at jang lalu telah da- 
tang di Jogja menemuj R.B. Ma- 
ngunsurowibowo dirumah kedia- 
mannja Pontjokusuman. Dia ada- 
lah jang memiliki sebuah dju- 

5 | bah” Diponegoro. Dalam hubu- Selain 'tu, djuga di lapangan| ngan ini, bak Kusmin Judokasu- terbang datang men'ambut duta | Mo maupun Rispandi setelah tiba 
besar RRT untuk RDV, Lo Kuej | kembali di Magelang dalam per- 
Po, beberapa menter: RDV lain-| tjakapan dengan wartawau kita 
nja.dan anggota2 panitia penga-| menerangkan bahwa keadaan wasan peristakan sendjata inter- | diubah” jang kini telah dimiliki 

nasional. : P oleh R.B. Mangunsurowibowo tsb. 
2 masih 8070 baik. Wudjudnja 

Menurut keterangan Nehru ke| kuning dan bahannja dari kain pada pers, kedatangannja di Ha- santung. 
noi ,agak kebetulan sadja" .kare- | Dengan bantuan Djawatan Kebu- 
na ia hendak melihat panitia pe- | dajaan Kementerian PP dan K Jog- ngawasan perletakan sendjata in- . € £ : 3 ja, tidak lama lagi ,,djubah” tsb. 
ternasional jang diketuai oleh In- fakan dibawa ' ke Magelang, akan di 
dia. (Antata). : $ tempatkan bersama2 barang “asli js 

mendjadi miliknja almarhum Pange 
ran Diponegoro. “Disamping itu 
oleh residen Kedu Sukardji. meng- 
ingat banjaknja perhatian terhadap 
tempat bersedjarah itu, sebuah gam 

bar Pangeran Diponegoro dengan 
naik kuda akan dipasang “dimuka 

beritakan oleh radio Hanoi. Ho 
Chi Minh tidak menjambut di lapa 
ngan terbang, tetapi ia mengirim 
wakil perdana — menteri merangkap 
menteri luar negeri Pham Van 
Dong: Menurut siaran radio tadi, 
Pham Van Dong menerangkan ke- 
pada Nehru, bahwa. perkundjungan- 
nja itu telah makin . memperkuat | 
persahabatan antara — Republik De- 
mokrasi Vietnam dan India. 

derland-Inggeris Dan 
: pintu kamar dari bekas kediaman 

Djerman residen Kedu, ialah tempat tertang 

, #kapnja Pangeran Diponegoro ci M: 
DI NEDERLAND, Inggeris | celang pada tahun 1830. Gambar 

dan di Djerman Barat akan diada 
Kan modeshow batik dibawah, 
pimpinan Rkj. Datuk  Temeng- 

tsb. akan dibuat oleh pelikis Hen 
drodjasmoro jg sudah terkenal d 
Jogja dengan beaja sebanjak Rp 
"2500-— "3 :   
“SURABAJA MEMPUNJATI 
PABRIK BAN SEPEDA. 

“kelom culis, pajung Tasikmalaja, |” Oleh seorang warga negara In- 
anang buatan Jogja dan lain- | donesia turunan Tionghoa dalam 
lam keradjinan tangan Indonesia. | kote Surabaia bernama Piaw 
Rkj. Datuk Tumenggung beriin- ' Liem bersama-sama dng 14 orang 
dak sebagai direksi dari Cometa' warganegara Indonesia asli telah 
Trading Company”, jang akan dapat dibangun satu pabr'k ban- 
mengusahakan ekspor batik dan luar sepeda ukuran 28 kali 155. barang2 tersebut diatas keluar ne- Pabrik tsb. baru didirikan sebular 
geri. Show di Djerman Barat akan 'ang lalu dengan alat2 jg sangat 
diadakan dibawah perlindungan Sederhana, antara lain untuk me, Kedutaan Indonesia di Bonn. De- masak hanja dipergunakan ap Saka dikabarkan Antara” dari dari arang, tetapi meskipun demi- 

danau “3 — kian sampai sekarang sudah dapat 
Angincdak: “ 3 membikin 1800 buah ban. 

  
Sovjet Ingin Spj Barat 
Hapus Persendjataan Ro- 

hani Dan Djasmani 
Delegasi Parlemen Inggeris Buka Oleh2-nja 

20. Dari Sovjet Uni 
   

  

NE, ketua delegasi parlemen Inggris jang 
Sovjet Uni dan hari Minggu j.l. bersama 

h tiba kembali di London, menerangkan 
ra URSS dan Barat, URSS an 

li bahwa Barat menghapus persendjataan- 
nja, baik anna “rohani”. Kalau URSS berhasil melak- 
sanakan keinginannja tadi, kata Lord Coleraine, maka ,,bahaja 
perang akan mendiadi lebih besar daripada sekarang.” : 

Diterangkannja bahwa segala pem Cokwratie seterusnja mengatakar 

buktian jg telah dilihatnia di Sovjet bahwa negara2 Barat mungkin se- 

Uni tampeknja menundjukkan, bah baiknja mendjawab ,,new look” So- 

wa pemerintah URSS tidak meng- viet Uni ini sedepat-dapatnja, tete 
hendaki petjuhnja perang. pi disamping itu harus memetiharc 

ai gan 23 uan dan memperbesar tindakan2nja dik 
pangan pertengahan politik. 

2 Rakjat tampak puas, pe- 
rumahan kurang baik 

5 / daripada Inggris. 
| Coleraine selandjutnja menga- 
'takan bahwa baginja adalah satu MenuduhRussia sa Kriat Mamuartiammt I,Surprise besar”, bahwa 1 

Sovjet Mempertjepat | fpi" URSS ' bersikap manik 

  

         

      

bahwa mengenai 
ma ingin sekali 

  

Chiang Kai Sek 

  

       

    

        

    

  

Persiapan T nja Iterhadap delegasi dari Barat ini 
Sent ka uin aoi Kesan z-nja ialah bahwa rakja! 

ENDERAL CHIANG Kai |biasa di URSS sangat gembir: 

Sna Kepalng Dan h Kuo- (melihat orang2 asing mengundiu- 
mintang, hari Minggu m h lagi negerinja, dan ketjuali it 

bahwa dalam tahun datangnja kundjungan dari ,,dun': 
Uni akan meletuskan luar” ini merupakan selingan da 

sifik. Dalam pertjakap: lam kehidupan mereka sehari-har 
jang biasanja terpentj.l dari per: 

Aiu dengan orang2 asing. 
“Kesan kedua ialah bahwa same 
sekali Ma Pa Tan 

Ken ea rakjat URSS tidak puas dengar 
bungkan Sovjet Uni di E aj Naa Barangkali ini d 
Asia melalui RRT dari Utara ke| sebabkan oleh kenjataan, andai 
Selatan dan dari Barat ke Timur. | tata toh ada jang merasa tidal 

2 00000 buas, maka ia sudah dibuang ks 
Dikatakan, bahwa Sovjet Uni Siberia.” ,,Mungk'n djuga karen 

akan menjelesaikan "persiapan pe- 'bangsa Rus sudah biasa menga 
rangnja itu dalam musim panas |tami diktatur.”. ? 
dari tahun 1956. Bila Sovjet Uni Djam kerdja 8 djam 

sudah sanggup mem kan ang| upah, rumah. - 
katan daratnja jang besar melaini? 'Njonja Ness Edwards, seorang 
daerah jg luas itu, maka Sovjet anggota Partai Buruh Inggris da- 
Uni tidak lagi takut Oaap P€C- jam parlemen, mengatakan bahwa 
rang di laut dan udara dengan' delegasi Inggris ,.sangat djelas 
Amerika Serikat dan Inggris. Me-| melihat bahwa orang2 jang sudah 
nurut Chiang Kai Shek, pernjata-( sancat tua di URSS adalah mis- 
an bersama Sovjet Uni--RRTj kin.” 

baru2 ini sebenarnja suatu ,,lajar |” Njonja Edwards menerangkan 
asap” untuk menjembunjikan per seterusnja, bahwa perumahan di 
siapan jang bertudjuan mer 

wartawan U.P: selandjutnja dika- 
takan bahwa perang itu akan 
mulai setelah selesai pemi 
djalan kereta api jang 1 

     
     

  

     
  

       

  

  
   

5 p . . 

nguasaf | Inggris lebih baik keadaannja dari 
Asia: Ibada di URSS. Upah rata2 leb:h 

Sedjarah akan terulang, kata Yrendah daripada di Inggris. Djam: 
Chiang Kai Shek sambil mene-fkerdja di URSS lebih pandjang 
rangkan bahwa perang Rusia—-|daripada di Inggris. Ukuran nor- 
Diepang dalam tahun 1904 me-|mal di URSS ialah djam-kerdja 
ng kuti selesainja djalan kereta"g djam sehari. dan hari-kerdja 6 
api Trans Siberia. (Antara) ' 

  

hari dalam 1 minggu. (Antara) 

Djauh sebelum itu pernah ,,Sua- 
dikalangan Liga Muslimin timbul 
kabinet dalam bewerapa lapa- 

2 puas itu telah didjelmakan dalam suatu state 
os. | ment jang merupakan sikap bersama dari PSII dan NU. jang te- 
(lah dikeluarkan pada hari Kemis jl. 

Dalam pada itu dikalangap dewan 
menteri djuga kelihatan adanja kesi 
bukan2: baik hasil Kongres PIR mau 

(pun satement PSII itu telah dibitja 
rakan oleh kabinet dalam sidangnja 
pada hari Kemis malam jl. Sidang 
kabinet itu belum mengambil sesua 

tu keputusan terhadap sikap PSII 
dan persoalannja kini diserahkan ke 

pada dewan pimpinan partai2 pen 
dukung Pemerintah untuk ditindjau 
dan kemudian akan diperbintjangkan 
lagi oleh kabinet. . 

Kalangan2 dewan partai2 Pe- 
merintah itu dalam keterangan- 
nja kepada koresponden Suara 

erdeka di Djakarta menjatakan, 
bahwa keadaan politik sekarang 
ini terutama jang mengenai ke- 
dudukan kabinet tidak dapat di- 
katakan djelek, tapi orang pun ti- 
dak berani mengatakan bahwa ke- 
adaannja mempunjai harapan 
jang baik. Mereka mengatakan, 
bahwa kesibukan jang terdapat 
dikalangan partai2 sekarang ini 
adalah suatu tanda, akan adanja 
kesungguhan untuk mentiari dja- 
lan keluar daripada kesulitan jang 
dialami oleh partai2 pendukung 
Pemerintah dan kabinet. 

P.NL.. belum pikirkan 
utk ganti menteri2nja. 

Berhubung dengap adanja tuntu- 
tan penggantian Menteri Keuangan 

dan Menteri Perekonomian, jang se- 
bagaimana diketahui adalah orang2 
dari PNI, Ketua Umum Sidik Djo- 
josukarto menerangkan, bahwa PNI 
belum memikirkan untuk mengganti 
Menteri2nja dari kaLinet. Sidik dju 
ga membantah kabar2, bahwa dika 
langan PNI terdapat perselihihan pa 
ham dengan Menteri2nja dalam ka 
binet, tapi sebaliknja antara Mente 
ri2 PNI dan dewa, pimpinannja ter 
dapat teamwork fang sangat baik 
hingga sekarang. todi 

: - mendjadi sa- 
saran dari Pata Psi ini pada) 
hari Djun''at petang jl telah me- 
ngadakan pertemuan dengan 
Menteri2nja dalam kabinet: akan 
tetapi belum diambil sesuatu ke- 
putusan mengenai perkemba- 
agan2 jang timbul diwaktu jang 
ach'r2 ini. Menurut keterangan2 
jang didapat selandjutnja, sesuatu 
pergeseran atau penarikan mente 
12 akan tergantung sebagian be 
sar dari sikap PNI jad. Pada prin 
sipnja PNI dapat menjetudjui 
suatu pergeseran akan tetapi dira 
sakan sangat berat sekali apabila 
pergeseran itu harus disertai de- 
ngan perubahan komposisi kabi- 
net. 

Keadaan 
buruk. 

Tentang persoala, disekitar kedu 
dukan kabinet sekarang ini penin- 
djau politik jang netral mengatakan 
bahwa keadaannja tidak begitu bu- 
ruk dan masih dapat diperbaiki ka 
rena keadaannja memang tidak sebu 
ruk sebagaimana jang digambarkan 
orang. Kesulitan memang ada, akan 
tetapi apabila dikalangan partai2 jg. 
bersangkutan terdapat kemauan baik 
dan kedjudjuran memperbaiki keada 
an, maka sesungguhnja keadaan itu 
bisa diperbaiki dengan tidak usah 
mendjatuhkan kabinet. 

Djalan keluar tetap ada. 
Djalan keluar tetap ada asal 

sadja semua pihak jang bersang- 
kutan djuga tetap redeliik dan 
mengutamakan pertimbangan2 za- 
xeliik berdasarkan kepentingan 
bersama ja'tu pelaksanaan pro- 
gram Pemerintah. 

Persoalan disekitar kedudukan 
kabinet ini sangat mungkin seka- 
H akan memperlihatkan tjorak 
'ang djelas dalam minggu :ini, ja- 
tu apabila dewan2 pimpinan da- 
ri partai2 pendukung Pemerin- 
tah telah menentukan sikapnja 
mengenai statement PSII itu. 

tidak begitu 

  

Perdjandjian 
Rahasia Militer 

Russia—RR1? 

BERITA2 DARI Hongkong ig 
diumumkan di Tokio hari Senin, 
mengatakan, bahwa suatu perdjan- 
djian militer rahasia jg ditanda 
cangani oleh Sovjet Uni dan RRT 
minggu ig lalu di Peking telah 
menentukan penjelidikan tenaga 
om bersama dan diperkuatnja 
angkatan laut dan udara RRT. 
Menurut perdjandjan itv, RRT 
akan mendapat kapal2 silam dan 
kapal perang lainnja dan. pesa- 
wat2 pembom serta pemburu. 
RRT akan mendjadi partner da- 
tam perkembangan atom dan me- 
nurut berita2 tadi selandjutnja 
akan dibentuk suatu pusat penje- 
lidikan atom di pedalaman Tiong- 
kok Baratlaut. (Antara) 

PENDAFTARAN EKSPORTIR 
KAPOK AKAN DITUTUP 
Oleh Lembasa Urusan Kavnok 

diumumkan, bahwa pendaftaran 
pengakuan eksvortir kapok ditu- 
tup pada tg. 30 Oktober ig akan 
datang. Seperti d'ketahui, pada 
ig. 2 September jg lalu oleh Ke- 
menterian Perekonomian diumum 
kan, bahwa eksportir kapok harus 
didaftarkan — melalui — Lembaga   Urusan Kapok di Djakarta. 

.Anggauta D.P. PNI Mangu 

| Dengan mendapat sambutan hangat 

  

dari kalangan tjerdik pandai ter- 
utama dari dunia persurat-kabaran, pada hari Djumiat telah dilakukan 
upatjara pembukaan Akademi Djurnalistiek di Djakarta. Tampak pada 
gambar ketua jajasan Akademi Djurnalistiek, mr. dr. Tambunan sedang 
mengutjapkan pidato pembukaannja. Tampak dibelakang dengan pitji, 

wakil P.M. IT Wongsonegoro. 
  

g 

BE 
     

nurut 

“PNI Tidak a Priori 
Menolak Reshuffle 

Pada Pokoknja Segala Perbaikan Harus 
Didasarkan Pada ,,Pikiran Sehat” —Me- 

- Sidik Djatuhnja Kabinet Pada 
Waktu Sekarang Akan Merugikan Ne- 
gara Dan Rakjat— Keterangan Jang 
Bertentangan Dari Mangunsarkoro Dan 
Sjamsudin Mengenai Sifat Pengembali- 
an Mandaat Oleh Seorang Formateur 

SENEN PAGI KEMARIN Dewan iPimpinpn P.NA, metan- 
djutkan rapatnja jang dihadliri pula oleh P.M. Ali Sastroamidjo- 

sional waktu ini baik didala 

Indonesia. 

Mengingat itu semua: maka PNI 
akan berusaha untuk mempertahan- 
kan Kabinet demi kepentingan: 
sa dan bangsa. Demikian Si 

    

     

   

   

ro atas pertanjaan pers mendjelas: 
kan pendirian PNI untuk me 
tahankan Kabinet - Menurut Xia 
ngunsarkoro pendirian itu tidaklah 
didasarkan kepada pengertian , Ka 
binet”, tetapi ,,Kabinet untuk kepen 
tingan rakjat umumnja”, sebab apa 
bila Kabinet jg kini sedang memu- 
lai usahanja jg njata - dalam  lapa- 

ngan pembangunan mengalami kri- 

sis, maka menyrut pendapatnja hal 
itu akan merupakap kerugian bagi 
rakjat jg kini pada umumnja men- 

dukung Kabinet. Atas pertanjaan 
dengan tjara bagaimana PNI mem- 

pertahankan Kabinet, didjawab usa 
ha itu akan dilakukan dengan me- 
ngadakan - perbaikan jg bisa diarti- 
kan dilapangan personalia ataupun 
dilapangan pelaksanaan politik, mi- 

sainja dalam urusan keuangan dan 
perekonomian.- Dalam hal ini PNI 
tidak a priori menolak reshuffle Kal 
binet djika memang perlu, demiki- 
an Mangunsarkoro, tapi pada po- 
koknja segala perbaikan itu harus 
didasarkan pada ,,pikiran sehat”. 

Hal sni menurut Mangunsarko- 
ro dapat tertjapai dengan menga 
dakan setjara ,,hati terbuka” an- 
tara wakil2 partai pendukung 
Pemerintah. 

. Selandjutnja berkenaan dengan 
akan kurangnja pendukung Peme 
rintah dalam Parlemen karena 
keluarnja PIR dari Kabinet se- 
hingga Kabinet akan mempunjai 
»kelebihan suara” ig sedikit sekali 
Maengunsarkoro pun  menerang- 
kan, bahwa dalam menghadapi 
Parlemen segala persoalan akan 
didasarkan pada ,,pikiran jang se- 
hat” tadi. 

»Soalnja dapatkah atau tidak 
orang mengakui, bahwa didalam 
lapangan keamanan, pembangu- 
nan dan perekonomian Kabinet 
sekarang ini mentjapai hasil2 jang 
bisa didjadikan dasar guna kelan- 
:djutan usaha untuk kepentingan 
rakjat umumnja?” demikian Ma- 
ngunsarkoro. Diterangkan. bahwa 
pada saat sudah tertjapainja ke- 
seimbangan situasi didalam .nege- 
ri jang lebih memberi kesempatan   bagi Kabinet untuk melantjarkan ' 
usaha2 pembangunan selandjutnja, ' 
maka tidak terhentinja usaha2 ' 
subversif dari luar negeri dengan 
menggunakan ,,tenaga2 ulung” di- 
dalam negeri dengan maksud2 ter- 
tentu. 

Tentang putusan PIR djika 
P.M. Ali sebelum tgl. 25 Okto- 
ber mengembalikan  mandatnja 
kepada Presiden, dan Wakil P.M. 
Wongsonegoro akan mengembali- 
kan mandatnja sebagai formatir 
(dengan maksud dengan begitu 

koro berpendapat, bahwa menurut 

MENTERI LUAR Negeri Kuo- 
mintang, George K.C. Yeh, hari 
Minggu jl. mengataka,y bahwa ban- 
tuan militer Amerika akan dihenti- 

kan kalau  Kuomintang memakai 
sendjata Amerika untuk melakukan 

“agressi. Berbitjara dimuka siaran 
televisi, Yeh selandjutnja menerang 
kan bahwa pemerintah  Kuomin- 
tang mempunjai hak untuk menjer 
bu RRT, Menurut pandangan Kuo- 
mintang, kata Yeh, daratan Tiong- 
kok tetap mendjadi miliknja dan 
»kami mempunjai hak untuk kem- 

  Kabinet diadi kris's), Mangunsar- ' 

jo dan Menteri2 PNI untuk mera bitjarakan situasi politik didalam 
negeri berhubung dengan putusan PIR untuk menarik Menteri2nja 
dari Kabinet. Dalam pada itu Dewan Pimpinan PSII pun mengada 
kan rapat guna menindjau situasi tsb. 
putusan sidang Dewan Partai PIR jang maksudnja 
paja Kabinet meletakkan djabatan nja, 
Djojosukarto menerangkan kepada pers di Diakarta, bahwa PN! 
akan menindjau dulu kekuatan dari alasan2 PIR itu. Dalam pada 
itu Sidik menjatakan, bahwa berhubung dengan kepentingan na- 

lam maupun diluar negeri, maka djatuh- 
nja Kabinet dimasa ini akan sangat merugikan negara dan rakjat 

Sementara itu mengenai 
mendesak su- 

Ketua Umum PNI Sidik 

konvensi jang sudah berlaku di 
Indonesia, bukan formatir 
mempunjai kekuasaan dalam hal 
itu, tetapi semata2 P.M., dengan 

Hain kata: 
djika P.M. Ali mengembalikan 
mandatnja kepada Presiden. De- 
mikian Mangunsarkoro. 

(TS Pendirian N-O. tetap. 

jang 

Kabinet baru bisa krisis 

Dalam pada itu Bachmid, ang- 
.gauta DP NU atas pertanjaan me- 
merangkkn, bahwa pendirian NU 
sampaj kini terhadap Kabinet «i- 
dak berobah. jakni seperti tertjan- 
tum dalam nota politik NU baru2 
ini, jang menghendaki adanja per- 
baikan dalam urusan keamanan, 
keuangan, perekbnomian dan ke- 
pegawaian, 

Selandjutnja ia menerangkan, 
D.P. Nahdlatul Ulama pada Senin 
atau Selasa mengadakap sidang 
untuk membitjarakan situasi po- 
Hak terachir. 

130 suara pendukung 
kabinet AH. 

Menurut ,,Antara” kabinet Ali (da 
lam haj ini masih termasuk PIR) dj 
dukung oleh 130 suara dari fraks'2 
diparlemen melawan 79 suara Oppo 
siri. Dan masih ada 14 orang jang 
tdak berfraksi jang bisa dianggap 
separo memihak opposisi dan separo 
lagi berfihak pada pemerintah. 

Djika kabinet Ali meneruskan ka 
binetnja t'ada dgn PIR maka per-” 
bandingan suara akan berobah tapi 
masih mempunjai suara terbanjak di 
parlemen mesk pun hanja terpaut se 
dikit sekali jaitu antara S sampai 7 
orang. Sebaliknja apabila situasi par 
tai2 pemerintah lainnja tetap kom- 
pak seperti keadaan pada waktu be 
rita 'ni dibuat, maka pihak oposisi 
pun belum bisa mendapatkan ,,meer 
derheid” dalam parlemen. 

Formateur kembalikan 
mandat berarti kabinet 
krisis, kata St. Makmur. 

Samsuddin St. Makmur dari ba- 
gian penerangan PIR menerangkan 
apabila formateur mengembalikan 
mandatnja kepada Presiden  (for- 
mateur dari kabinet. Ali Wongsa 
adalah Mr. -Wongsonegoro, Red) 
maka menurut Undang2 Dasar se- 
harusnja kabinet lalu krisis. Hal ini 
menurut Sutan Makmur dikuatkan 
oleh UUD fasal 51 ajat empat. Dji 
ka dalam hal demikian kabinet Ali 
masih tetap berdjalan, menurut St. 

Makmur adalah. itu inconstitutio- 
nil. Atas pertanjaan apakah forma- 
teur diharuskan  djadi menteri di 
djawab olehnja menurut UUD ti- 
dak diharuskan. 

Atas  pertanjaan bagaimanakah 
apabila seorang formateur tidak dja 
di menteri tapi setelah kabinet di 
bentuknja sudah djalan  bertahun2 
kemudian' formateur — karena se- 
suatu hal — lantas mengembalikan 
mendatnja kepada Presiden, apa- 
kah ,,constitutionil” kabinet harus 
djuga djatuh? Ini. didiawab: ,Ja, ja!? 

K.-S-P. tidak diberitahu, 
Sechab's mengadakan rapat frak- 

si Progressip, dr. Buntaran ketua 

bali kesana dalam segala waktu”, 
Setelah menjatakan bahwa bantu 

an militer Amerika akan  dihenti- 
kan kalau ' Kuomintang memakai 
sendjata Amerika untuk  melaku- 

kan agressi, Yeh seterusnja  mene- 
rangkan bahwa serbuan  Kuomin- 
tang terhadap RRT bukanlah suatu 
'agressi karena Kuomintang mempu 

njai hak untuk melakukan invasi da 
lam segala waktu jg dipilihnja. Te- 
tapi hal ini tergantung kepada ke- 
adaan. Djika  Kuomintang  tjukup 

Negara 

: Statement DP PIR. 
Pengumuman jg. dikeluarkap sete- 

lah rapat DP PIR selesai lengkapnja 
adalah sbb.: 1. Mengingat keputusan 

Jkongres PIR di Solo pada tg. 9 Okto 
5er 1954, jang memperkuat keputu 
san rapat Gabungan Dewan Partai 
dan Fraksi PIR pada tgl. 4 Oktober 

1954 dan sesuai pula dengan kepu- 
tusan rapat gabungan 21 Djuli 1954. 

2. Memperhatikan perkembangan2 

volitik umumnja dan akibat2 jang 
njata bagi negara dan masjarakat da 

ri politik keuangan dan perekonomi 
an kabinet sekarang inj chususnja. 

3. Memperhatikan tuntutan2 N.U. 
dan P.S.LI. jang tergabung dalam 
Liga Muslimin" Indonesia, sehingga 

tuntutan2 tersebut — dapat dimukna- 

kan mempunjai tudjuan jang satu, 
jaitu untuk memperbaiki pemerinta- 
nan setjara bukan -sadja mengganti 
orang2, akan tetapi diuga hendak 

mengganti komposisi kabinet selu- 
ruhnja, jang telah dibentuk oleh 
Formateur Mr. Wongsonegoro seba- 
gai Ketua Umum P.I.R. 

4. Menimbang bahwa karena Liga 
Muslimin adalah satu pembawa ali- 
ran agama jang tak dapat diabaikan 

dalam pembentukan kabinet jang se- 
karang ini dan menimbang pula, bah 
wa perbaikan setjara hanja penari- 

kan Menteri2 Keuangan, Perekono- 
mian dan Dalam Negeri sebagai jg. 

dituntut oleh mereka tersebut, tidak 
mungkin dapat diharapkan kan 
mentjapai sesuatu perbaikan dengan 
tidak terpaksa merombak 
komposisi jang ada. maka: 

Dewan Partai PIR dalam si- 
dangnja pada tanggai 17 Oktober 

Ketua Biro Irian, menjatakan 
Usana mendjatuhkan kabinet 
pat dipertanggung-djawabkan, 

Kalau Kabinet djatuh sekarang 

ini, maka sudah dapat dibajangkan 
bahwa “hal itu akan dipergunakan 

oleh fihak Belanda untuk minta di- 
tundanja  pembitjaraan mengenai 
Irian Barat sampai terbentuk kabi- 
net R.I. jang baru. Saja rasa golo-   

  

ngan dalam Dewan Partai PIR jang 
menghendaki djatuhnja kabinet ter- 
sebut tidak memperhitungka, hal2 
jang langsung mengenai kepentingan 

perdjoangan nasional sebagai itu. 

Perkembangan2 dalani 
P.I.R. 

Sedjarah nanti akan membuktikan 
kepada Angkatan Muda bahwa di- 
dalam PIR sendiri terdapat perten- 
tangan antara golongan pembela2 

R.I. dimasa revolusi j.l. (Mr. Wong- 

sonegoro, Soetardjo, Prof. Rooseno 
d.LI) melawap golongan jang didu- 

kung oleh orang2 jang dimasa revo- 
lusi jang lalu hanja mentjari kesela- 
matan diri sendiri sadja. Adanja go- 
longan2 tersebut akan — mendjadi 
ukurap, apakah PIR lebih  banjak 
mengingat keselamatan Negara atau 

kah hanja memberikan kepuasan ke- 
pada beberapa gelintir manusia jang| 
karena keadaan dapat mendjadi ter- 
kemuka dilapangan politik. Hal2 ini 
terpaksa saja utjapkan, karena hal2 
jang sematjam inilah jang kini men- 

djadi sebab2 prinsipiil mengapa Ne- 
gara kita selalu labiel kedudukannja. 

  

fraksi tsb. jang djuga mendjadi 
Iy'ua bulanan dari »,Kerdja Sama 
Politik” (KSP) terangkan bahwa 
fraksi tsb. memutuskan untuk se- 
lekas mungkin mengadakan rapat 
KSP guna membitjarakhn situasi 
polifk sekarang. Dr. Buntaran se- 
bara, ketua KSP mentjela sikap 
P.R jang mempunjai konsekwensi 
sedem'kian djauhnja tidak diberi- 
(2hsFkn terlebih dahulu kepada 
KP: 

Selain perkembangan2 ini da- 
pat dikabarkan, bahwa Dewan 
Pmv'nan partai2 Pemerintah pa- 
da hari Senin j.I. mengadakan ra- 
pat2nja untuk membitijarakan si- 
tuasi politik jang terachir. (An- 
tara). 

Bantuan Militer A.S. Akan Dihen- 
tikan Kalau KMT Lakukan Agressi 

bantuan Amerika, maka invasi itu 

akan dilaksanakan.  Sebaliknja, in- 

vasi itu tidak akan dilakukan. 

Yeh membantah berita2 jg menga 
takan bahwa  Kuomintang telah 
menghentikan tembakan2 terhadap 
RRT karena diminta oleh Amerika 
Serikat. Tidak ada persetudjuan an 
tara Amerika Serikat dan pemerin 
tah Kuomintang jig membatasi ke- 
giatan2 Kuomintang di Taiwan dan 

di pulau2 jg terletak dekat pantai 
kuat untuk melakukan invasi tanpaRRT, Demikian Yeh. (Antara). 

  

SIDANG DEWAN PARTAI PIR 
desak kepada kabinet untuk meletakkan djabatann 

sebelum tanggal 25 Oktaber 1954. D 
Ka Dewan Partai PIR akan menarik kembali Ment i2 dari kal 
Mr. Wongsonegoro mengembalika » mandaat Tomat kato 
25 Oktober 1954. Sidang Dewan Partai PIR itu dihadIiri dj 
lemen dan Menteri2nja dalam Kabinet dan 
DP PIR di Djalan Tengku Umar. Pada djam 22.36 Mincp 5 : Na PIR Ita disampaikan oleh Ketua Umum Mc Ye Ka » nggu malam keputusan sidang Dewan Partai 
pang kepada P.M. Mr. Ali Sastro amidjojo- 2 

  

  

seluruh | 

Bung Tomo:Djangan Dja- 
tuhkan Kabinet Sekarang 
Halitu Akan Diperguvakan Oleh Belanda 
Untuk Minta Ditundanja Pembitjaraan 

Mengenai Irian Di PBB 
- SEBAGAI reaksi atas keputusan Dewan Partai P.I.R. Ming- 

gu malam jang mendesak bubarnja kabinet 
pendapatnja kepada 

pada waktu ini saja anggap tidak da. 
1 mengingat bahwa kita pada waktu ini masih menghadap: banjak soaj jang memerlukan penjelesaian de- 

ngan segera. Antara lain soal Irian Barat sedang kan dirundingkan 
didalam P.B.B. dalam waktu singkat. 

| Memar g terdapat k€lemahan2 

  

Berdjalan Terus 
jang Gilangsungkan Minggu 

desakan tersebut 

uga oleh 
sung Ik. 4 djam 

1954 djam 9 malam, demi kepen- tingan Bangsa dan Negara memu- 

" AK kepada Kabi untuk meletakkan djahatannga dan segera mengembal: kan man- dat kepada Kepala Negara, sehe- lum tanggaj 25 Oktober 1954, ...b. Djika desakan tersebut diatas tidak dipenuhi oleh Kabinet Ka Dewan Partai prR menarik kembali Menteri 2nja dari kab net dan memerintahkan pula kepada Mr. Wongsonevoro mengembal - kan mandat formator kepada Ke. pala Negara seger» sesudah tang. gal 25 Oktober 1954, ? 
Kabinet kemis bers'dang Menurut keterangan wak?” PM pertama Mr. Wongsonegoro. menu tel Tenan Sabang: akan mengada kan sidang pada hari Kemis tanger 

21 Oktober jad. Berhubung don, aa 
kembangan? Teraehir jaitu dengan adenja putusan DP PIR ini mung kin sekalj sidang itu akan dipertie pat untuk membitjarakan keputusan 
DP PIR. Dalam pada itu 
pemerintah jang dapat kita 
Minggu..malam djuga,  menjatakan 
kejakinannja, bahwa kabinet akan berdjalan terus, sedang masalah2 ig. 
mendjadj persoalan sekarang dapat diatasi dengan mengadakan perbaik 
an-perbaikan kebidiaksaanan jang di 
perlukan. Kalangan tsb. menegaskan, bahwa pembubaran kabinet sekarang 
akan ksra) ! lebih: menjul'tkan pe 
njelesaian banjak masalah besar js. kini sedang dihadapi dan sedang di 
selesaikan oleh pemerintah 

kalangan 

hubungi 

   

  

(Antara) 

€g0ro dan Sekretaris Djenderal 

malam telah memutuskan men- 
ja dan mengembalikan mandaat kepada Kepala 

fidak dipenuhi oleh kabinet, ma- 
binet dan memerintahkan pula kepada 

a Kepala Negara segera sesudah tanooal 
anggota2 fraksi PIR dalam Par- 
lamanja bertempat di Sekretariat 

R.O. Simatu- 

Paris Mendje- 

lang 3 Konpe- 

reusi Penting 

DALAM Minggu ini akan di- 
lakukan 3 konperensi penting di 
Paris, jang semuanja bertalian 
dengan pertahanan Eropa Barat 
dan persendjataan kembali Djer- 
man. Barat. Demikjan tulis warta- 
wan Reuter Stanley Priddle hari 
Minggu di London- Rabu j.a.d., 
para menteri luar negeri Inggris, 
Peranfjis dan Amerika Serikat 
akan berunding dengan perdana 
menteri Djerman Barat, untuk 
melenjapkan persetudjuan antara 
mereka guna mengachiri pendu- 
dukan 3 Besar Barat di Djerman 
Barat dalami tahun ini djuga. 
Kemis j.a.d., para menteri Juar 

negeri 9 negara jg achir2 ini ber- 

konperensi di London (A.S, Inggris, 
Canada, Peranjjis, Djerman Barat, 
Italia, Benelux) untuk  menjusun 
kembali program pertahanan Eropa 
Barat, akan bersidang lagi guna me 
njempurnakan rentjana mereka me- 
ngenai pertahanan Eropa, 
Perantjis menolak pakt EDC itu. 
Negara2 Barat diharapkan sudah 
meratifikasi  persetudjuan2 tentang 
pertahanan Eropa pada achir tahun 
ini. Tetapi diplomat2 Barat mendu 
ga, bahwa sebelum parlemen2 -Ba- 
rat meratifikasi persetudjuan2 ini, 
Sovjet Uni akan meluntjurkan .ri- 
ve” baru untuk mengatjaukan Rn: 
fjana remiliterisasi Djerman Barat, 
mungkin dengan djalan menusulkan 
supaja diadakan konperensi 4 Besar 
mengenai persatuan kembali Djer- 
man dan keamanan bersama di 
Bea Ni Akal Te aa 

Diumw'at j.a.d. Dewan Pakt 'At- 
lantik, dalam mana duduk 14 
menteri luar negeri negara2 ang- 

  

  
sekarang, Bung Tomo, 

” Antara” sbb.: 

Ambisi2 persoonlijk dipakai 
untuk mendjalankan avontuur2 poli- 

tik, dengan tidak diingat konsekwen- 
sinja bagi kesedjahteraan Negara. 

di- 
kalangan Kabinet sendiri, jang ha- 
rus diakuinja setjara djudjur. Tetapi 
pandangan jang didasarkan realiteit 
dan goodwill masih akan dapat me- 
lenjapkan kekurangan? itu. Oleh ka-' 
rena itu, saja andjurkan kepada par- 
tai2 Pemerintah jang mempunjai ke- 
dudukan didalam Parlemen untuk 
tetap waspada. Berani mengadakan | 
koreksi terhadap diri - sendiri, untuk ' 
kemudian didjadikan dasar bagi ker- 
Gja-sama jang penuh dengan rasa- 
persaudaraan dan solidariteit dimasa 
jang akan datang, adalah satu2nja 
djalan untuk melepaskan diri dari 
.mpasse nasional jang ada sekarang 

alat j 

ini. 
Demikian lengkapnja keterangan 

Bung Tomo sebagai pendapatnja. 
(Antara). 

  

Penjelundup- 
an Di Kali- 
mantan Ti- 
mur Giat   BERITA2 JANG DITERIMA 

»Antara” dari Kalimantan Timur menjatakan bahwa dibeberapa tempat disana apalagi dibeberapa 
pulau jang tersembunji, tampak lagi kegiatan penjelundupan dari | Pilipina dan hendak memasuki 
daerah Indonesia lebih djauh. Be- berapa perahu bermotor penjelun- dup telah dapat diusir oleh pihak kepolisian, sementara jtu dipulau Derawan, sebuah perahu bermo- tor penjelundup dari Pilipina jg. memuat 6 orang, dapat ditangkap, Kini perahu dan Keenam oran tadi dibawa ke Tandjung Redab, 
untuk diusut perkaranja. 
Dapat dikabarkan, bahwa sebe- 

lum tertangkap, perahu bermotor 
Pilipina ini mentjoba melarikan di- 
ri, tetapi- mereka dapat dikepung 
oleh pihak kepolisian, Belum di da 
pat kepastian, apakah perahu? dari 
Pilipina, baik jg dapat diusir mau: 
pun ig tertangkap ini ada membawa 
sendjata dengan maksud untuk 
mcembadjak atau menggarong, atau, 
kah tidak membawa sendjata jg 
maksudnja  hanja untuk menjelun- dupkan barang2 gelap dari Pilipina 
ke Indonesia, dan membawa ha- 
rang2 selundupan dari Indonesia pu 
lang ke Pilipina, 

Lebih landjut didapat kabar, bah 
wa pada waktu &chir2 ini penjetun: 
dupan kopra dari pulau? Derawan, 
Maratua dan Balikukup di Kaliman 
tan Timur jg dibawa dengan pera. 
hu “ketjil ke Tawaw, Kalimantap ba gian Inggris, makin bertambah ba- 

  

gota Pakt Atlantik, akan  bersi- 
dang dj Paris pula, jang akan 'men- 
Gjadi ,klimax babak baru dalam 
penjusunan politik” Barat, jang 
oleh diplomat2 Barat dianggap se- 
bagai sjarat vitay sebelum meng- 
adakan rundingan2 dengan Blok 

pa. 
Titik lemah: pertenta- 

ngan Djerman-Perantjis. 
Diplomat2 Barat berpendapat 

bahwa Negara2 Barat akan merupa 
kan front jg sangat kuat, "apabila 
Djerman Barat ikut serta sebagai 
sekutu jg sama deradjatnja, berdau 
lat dan bersendjata ' didalam perse- 
kutuan negara2 Barat. Tetapi kele- 
mahap potensiel jg terbesar bagi Ba 
rat, ialah kenjataan bahwa hingga 
kini masih djuga belum ada perse 
tudjuan antara Perant'is dan Djer- 
man Barat mengenai masa depan 
daerah Saar, ialah negara otonom 
ig ketjil tetapi kaja-raja akan batu- 
bara dan besi, jg terletak antara ke 1 
dua negara tsb. tadi. 

Diselesaikannja masalah Saar ada 
lah salah satu siarat bagi parlemen 
Perantjis, supaja 'Perantjis ' meneri- 
ma baik persendjataan kembali Djer 
man Barat. « 
Negara2 Barat menaruhkan hara- 

pannja pada perundingan priv& an- 
tara para perdana menteri Perantjis 
dan Djerman Barat jg akan dilang- 
sungkan pada hari Selasa di Paris. 

(Antara). 

30 OKTOBER DI AMERIKA 
SERIKAT, 

Partai Sosialis Amerika Serikat 
hari Minggu mengumumkan bah- 
wa ja akan mengadakan berbagai 
pertemuan di seluruh Amerika 
Serikat berkenaan dengan ,,Hari 
Kemerdekaan Rakjat jang masih 
tidiadjah” jang oleh partai2 so- 
sialis Asia d'tentukan “sebagai 
suatr hari untuk mengadakan de- morsfrasi2. Hari Kemerdekaan 
itr akan diadakan setiap tel. 30 Oktober seperti diputuskan oleh 
Konperensi Sosialis Asia jang di edakan di Kalaw (Birma). 

(Antara) 

  

  

njak pula. Dalam minggu? ig ter- 
achir ini, Sudah berpuluh2 buah pe 
rahu penjelundup itu jg telah: daa 
pat ditangkap. 

Ramai lagiftah penjelundu- 3 pan di Sampit? 
alam minggu ini, 

besar di Bandang Gal tjara sembunji telah berebutan bergi ke Sampit, ibukota Kabu- paten Sampit/Kotawaringin. Se- mentara itu uang terus-menerus dikirim dari Bandjarmasin, Kali- mantan Selatan umumnja, ke Sampit. Menurut dugaan, adanja kegiatan sematjam ini “mungkin disebutkan oleh »terdjadinja” lagi penjelundupan karet dari Sampit ke Singapura. Sebagaima- na diketahui, penjelundupan karet dan hasi bumi Isinnja jang se- ring terdjadi di Kalimantan Sela- tan, hanjalah di Sampit, Berlom- ba2nja para pedagang ke Sampit mendjadi pertanjaan besar, dan 
menimbulkan dugaan, bahwa 
mungkin ,terdjadi” penjelundu- pan, karena Sampit bukan kota dagang jang agak besar. (Antara), 

setelah - 

Sovjet mengenai masa depan Ero- 

          

    

     
    

    

    

    

        

     
    

      

   

   

    

    

   
    

      

     
   

   

                      

   
    

   

                                  

   

  



   

            

  - 

- di tempat tersebut, Tetapi ternjata 

.karan di Semarang pada malam itu 

- 

Ng aan Lana San" 1 3 P.LR. sudah menjampaikan 
keputusan sidang dew 
jang isinja mendesak agar kal 
Penaairn mandat kepada 
Djika desakan itu tidak 

      

2 : la negara, sebelum 25 Oktober 1954. 
meh kabinet, maka P.I.R. akan menarik | 

menteri?nja dan memeri | pula kepada Mr, Wongsonegoro untuk 
mengembalikan mandat formateur kepada kepala negara. 
bg ce sa — Demikian sikap P.LR. Bea Pane ana dihubungkan | 
dengan situasi politik sidang kabinet tanggal 14 Oktober j.l, di- 
mana tuntutan endaki agar menteri2 Iskag Tjokrohadisurjo,    
      

    

   

    

   

   
n diganti dengan orang2 jang bukan 

tuntutan P.S.LI. jang diperkuat oleh 
akan katalisator jang mempertjepat pro- 
un tuntutan P.I.R. lebih dari itu lagi, 

tan NU. ga mengikuti djedjaknja. Andaikata 
tetapi kemungkinan d jil sekali) jang menarik diri itu hanja 
Ne dari R., bagi kabinet sukar sekali untuk mempertahankan 
umurnja Iel rena imbangan suara dalam parlemen lantas 
berobah. Pih: 
21 (sekarang 2. 
St. Makmur). 

       
     

    

   
    

     

  

mendapat tambahan suara dari Sjamsuddin 

ae an ak PR. maupun N-U. dan P.S-LI. dalam tuntutan?- 
ja kelihatan bahwa mereka menitik-beratkan pendapatnja, bahwa untuk 
MABA Le PPA - terutama dilapangan keuangan dan perekonomi- 

std d | suatu reshuffle kabinet. 
tu dapat. djuga ditjatat bahwa sidang ka-      

  

    

  

         
   

   

binet rentj ing pada tanggal 21 Oktober 1954 ini. Me- 
ihat situs ak panas sedjak hari ini, bukan mustahil 

kalau sidang iti rtjepat, Dalam hal ini beberapa djam sebelum si- 
dang kabinet itu berlangsung, kita sudah akan bisa melihat sikap N.U, 
dan P.S.I.I. Makin keras ah atau makin lunakkah tuntutannja? 
TA Henna n soal djatuh-bangunnja 
njangkut kepada ral at seluruhnja, tetapi kegentingan mengenai nasibnja 
kabinet sekarang ini sebaik2nja rakjat tetap tinggal tenang. Segala se- 
suatu akan berdjalan melalui saluran2 jang sewadjarnja. Artinja: kalau 
toh kabinet ini djatuh, kedjatuhannja 'itu apakah dengan melalui par- lemen ataukah djatuh dari dalam. an 
— — — — — Memang, banjak orang bertanja: Bagaimana dengan 
ekerdjaan2 kabinet sekarang, misalnja mengenai nasib Irian Barat? 

Kita rasa, bgik opposisi maupun partai pemerintah dalam hal menuntut 
kembalinja Irian Barat, tidak ada jang bert entangan. Djadi, 
andaikata kabinet Ali-Wongso itu djatuh, orang tidak perlu chawatir 
bahwa soal Irian Barat lantas terbengkalai. 
— — ig 5 Melihat kedjatuhan kabinet dari dalam atau dari parle- 
men, itu berfaedah untuk melihat: djalannja pembentukan. kabinet jang 

kabinet itu me- 

akan datang. Lazimnja, kepala negara menundjuk partai jang terbesar 
sebagai formateur(s). Dalam hal ini P.N.I. dan Masjumi. Djikalau ka- 

binet sekarang ini djatuh dari dalam, bukan hal jang aneh kalau kepala 
negara menundjuk P.N.I. atau Masjumi, atau kedua2nja sebagai kabinet- 
formateurs. Tetapi kalau P.I.R. lantas dibiarkan menarik menteri2nja 
kemudian bergabung mendjadi partai opposisi, dan sampai berakibat 
kedjatuhan kabinet itu melalui parlemen, maka jang akan ditundjuk se- 
bagai formateur itu mengambil dari fihak opposisi. 
— — — — — Buat sekarang ini, kemungkinan2- djatuhnja kabinet 
memang ada. Tinggal melihat dari saluran mana dia akan djatuh dan 
kapan waktunja. Jang terang, sekarang ini kabinet Ali-Wengso meng- 
hadapi krisis jang hebat. Dan ini bukan suatu hal jang bisa dianggap 
SUALULA..c.ooo. nfluistercampagne”. 

  

PENGGEMAR ANDJING 
HERDER. ana 

Dengan mendapat perhatian jg 
dapat Eacata besar djuga, Minggu 
pagi j.b.. dilapangan B-A.T:, 

  

Kobong diadakan voorkeuring 
andjing herder jang djumlahnja 
lebih dari 20 ekor, dimana anta 
ranja dapat datang pula dari Sa- 
latga. Dalam voorkeuring tadi ig 
dimaksudkan untuk menghadapi 

”LELUTJON” JG BERBAHAJA. 
. alam  jhl. antara 

diam 19.00 fihak Barisan Pemadam 
Kebakaran di Semarang telah men- Ea $ : 2 ' tentoonstelling jang akan diada- 
djadi korban adanja berita kebaka-|kan di Semarang, Dr. Samsoe 
ran jang tidak benar. Waktu itu | Pusposugondo, Liem Tong Sing, | Diwt. Pemadam Kebakaran Kota- 
pradja Smg. telah menerima berita 
tilpun jang menjatakan, bahwa di 
Hotel ,,Grand” telah terbit kebaka- 
ran. Segera barisan dan mobil pe- 
madam api dikirim ke Hotel tadi je. 
terletak di djl. Plampitan Smg. Da- 
lam pada itu telah datang djuga ba- 
risan pemadam api dari Pelabuhan 

re —     
di Hotel Grand” Piampitan - tidak 
timbul kebakaran, hingga kedua bu- 
risan pemadam api tadi merasa ke- 
tjelik, Saat itu teringat, bahwa Ho- 
tel Grand” di Semarang  ketjuali 
jang ada di djl. Plampitan,  djuga 
ada pula jang terletak di djl. Panda- 
naran. Dengan segera barisan pema- 
dam api dari Kotapradja : menudju 
ke Hotel ,,Grand” di djl. Pandana- 
ran, tetapi disinipun ternjata tidak 
timbul bahaja api. Dengan demiki- 
an, maka Barisan Pemadam Keba 

telah dibikin bingung dengan berita c bangkitkan kegemaran 
bahaja api jang tidak benar. Suatu PAN penmbnng 8 

.LR. kepada P.M. Ali Sastroamidjojo | 
"meletakkan djabatannja dan segera | 

“tuntutan P.I.R. kali ini lebih berat lagi | 

nikan diri menarik menteri2nja, bukan | 

apat tambahan suara dari P.I.R. sebanjak | 

   »UPATJIARA PEMBUKAA 
OPERATIE BIVAK. 

Pada tgl. 13 Oktober 1954 djam' 
"09.30 dengan resmj telah dilakukan 
upatjara pembukaan Operatie Bivak 
di Karanganom Klaten. 

njerahan dari Panglima Divisi Dipo 
negoro kepada Kmd. R.I. 15. Sete- 
lah itu lalu disambut oleh Kmd. RI. 
15 dan Bupati Klaten. Lgi 
Kemudian dilakukan penggunting- 

an Pita oleh Panglima Divisi. Dipo- 

penindjauan disekitar bicak tsb. : 
Upatjara peresmian tersebut dia- 

chiri dengan pembatjaan do'a, dan 
penindjauan disekitar bivak tsb.” 
upatjara, para pembesar Militer dan 
Sipil dan Polisi setempat, dan bebe 
rapa puluh penduduk Karanganom. j 

BANDJARNEGARA 
  

| dan stand2 
Upatjara didahului dengan kata pe du 

ber 
negoro, dan selandjutnja diadakan ada ikan. 1 negorc 

| dalam pertjakapan kita dengan Wali 
Kota, Mr. S. Purwokusumo, didapat 

  

   
| SEKATEN AKAN BERLANG- 
| BUNG MTANA KERAMAIAN. 

' Sebagaimana diketahui pada setiap 
|tahunnja di Jogjakarta telah dilang 
sungkan keramaian Sekaten jang ber 

tempat di Aloon2 Utara dgn. meng- 
adakan matjam2 tontonan, exposisi 

an stan perekonomian selama 
dua minggu. Biasanja, pada tahun2 

il, paling tjepat sebulan dimuka. 
orang sudah sibuk mendirikan stand 
te Tetapi bangunan2 untuk ms 
njambut keramaian  Sekaten tahun 
ini, jang akan djatuh pada 1 Novem 

1954, hingga sekarang belum 
jang mendirikan. Sementara itu 

  

keterangan, bahwa Sekaten tahun ini 
mungkin akan dirajakan setjara seder 
hana sekali, tegasnja tanpa keramai- 
an seperti tahun? jang lalu. 

TEPUNG TRIGU KOSONG. 

Seperti djuga dilain-lain kota be- 
sar, begitupun di Jogjakarta kita 

'mendapat keterangan, bahwa pada 
waktu ini boleh dikatakan di Jogja 

leh PNI Ranting Klampok — sukar sekali didapat tepung trigu. 
Kanan sagnpip) 17 Oktober  Djawatan Perindusterian. dan Per- 
1954 jl. telah diadakan, Rapat jekonomian sudah lama tidak meng 
Umum dengan mengambil tempat adakan pembagian trigu pada peru- 
di Aloon2. Rapat tsb. dikundjungi sahaan2 roti maupun jg mengguna- 
oleh 10.000 orang terhitung anggau kan bahan tepung trigu. Karena sa- 
ta2 Pengurus Tjabang dan Ranting. yngat dirasakan sukarnja mendapat 
Sdr. Hadisoebeno Sosrowerdojo da-|tepung trigu, maka ada beberapa 
ri Dewan Prop. PNI Djateng sela-' perusahaan roti jg sudah memper- 
ku pembitjara dengan lantjar me- ketjil pembikinan roti dan hanja 
agupas Marhaenisme serta soal2 jg. membikin ig kwaliteit halus sadja, 

RAPAT UMUM P.N.I. 

Ibongnja PNI bilang, 

  

Jorang bisa kedjungkir............ 

pada andjing2 herder. dikota Sema-f lelutjon jang berbahaja. 

KERIS WASIAT SEBAGAI 
OBAT PENDINGIN? 

Seorang guru S.M.P. di Pati ber- 
nama S. pada tgl. 17 Okt. 1954 jl. 
telah mentjoba bunuh diri dengan 
sebilah keris wasiat." Adapun mula2- 
nja menurut keterangan demikian: 
S. baru menderita “sakit malaria. 
Ukuran panas badannja pada suatu 
hari telah meningkat, hingga ia me- 
rasa bingung, terutama disebabkan 
karena tidak dapat tidur. Kebingung- 
an tadi dirasa pula oleh sanak ke- 
luarganja. Karena pertjaja pada ke- 
tachajulan jang diberikan oleh sau- 
dara2nja, maka S. lalu ingat kepada 
keris wasiat jang “menurut keterang- 
an dapat.dipakai sebagai obat pen- 
dingin. Karena keris tadi djustru ber- 
ada disampingnja, maka si penderita 
lalu menusukkan keris-tadi ke dada- 
nja sampai 3 kali, hingga S. men- 
dapat luka2. Karena luka2 tadi, 
achirnja S. diangkut ke RSUP Se- | 
ma:ang untuk menerima perawatan 
selandjutnja. Pi 

PERTJOBAAN BUNUH DIRI. 
Seorang perempuan umur 50 th. 

bertempat tinggal di desa Bedono 
Ambarawa pada tanggal 17 Okt. jg. 
baru ialu telah mentjoba membunuh 
diri dengan tjara mengikat lehernja 
dengan sebuah selendang. Apa se- 
bab ia berbuat demikian itu belum 
dapat diketahui, karena pada waktu 
ini ia tidak bisa bitjara disebabkan 

   

luka2nja jang berat. Penderita di- | 
kirim ke R.S-UP. Semarang untuk 
mendapat perawatan. Da 

PERKEMBANGAN ,,LANGEN 
Berhubung dengan besarnja per- hatian dari masjarakat kita dalam 

lapangan kebudajaan Indonesia a.I- 
djuga kesenian wa (seni tari, sua- 
ra dan kerawitan), maka perhimpu- 
nan ,,Langen Budojo” jang ikut ser- 
ta dim. memperkembangkan  keseni- 
an tsb. paru2 ini telah mengadakan 
pertemuan dengan pengurus lengkap di Petekan Kidul 710 Semarang de- 
ngan maksud. untuk mentijari djalan 
tiara bagaimana Langen Budojo da- 
pat lebih menjempurnakan  tudjuan- 
nja, ialah mendidik putera dan pu- 
teri kita kearah martabat kesenian 
tadi. Dalam pertemuan tsb. a.l, di- 
putuskan" membentuk pengurus . jg. lengkap sb.: Penasehat nj. Sujudi, ke- 
tua sdr. Darmosukarto, wk. ketua 
sdr. Endang Werdiningsih, penulis I, 
JI: sdr. F.X. Pranoto, ' sdr, Sumadi 
dengan dibantu lain2 orang lagi, se- 
dangkan ketua seksi tari sdr, Koes: 
ni, dan ketua seksi karawitan sdr. Soe 
harsono. Latihan2 akan dilangsung- 
kan pada setiap hari Minggu pagi 
djam 8 di Gedung Kesenian, Bo- 
djong dan Jatihan karaw . hari 
Rebo malam Kemis djam 20.00 di 
Kp. Petelan rumahnja sdr. Karjadi. 
Alamat sekertariat: sdr, EX. Pra- 

1 

2 

     

    

   

   

  

      

  

|rapa golongan orang. 

|terdiri atas......... 

"bagi 504 untuk korban   noto, djl, Progo no. 8 Semarang. 

rang, bertempat di lapangan B.A.T., 
pada hari Minggu pagi telah diada- 
kan ,,penilaian” pada andjing2 her- 
der milik anggauta2 Perkumpulan 
Penggemar Andjing Herder: Sema- 
rang. Tampak sdr. Sistojo dengan 

andjing ,,Baron” -— sedang melewati 
anggauta2 penilik. 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

'Lauw Tjing Liep dan Oosterveen 
mendapat kewadjiban2 untuk me 
'meriksa andjing2 herder jang da 
tang mengenai kesehatan, bentuk 
badan, djalan, lari, gigi dls. jang 
'dibutuhkan dalam keuring tsb. 

Dalam pertjakapan dengan sdr. 
Sistojo jang memiliki se-ekor an 
djing herder dikatakan, bahwa 
andjimgnja jang ras-echt pernah 
dapat tawaran Rp. 10.000,— bah 
Kan ada seorang jang datang dari 
Bandung jang minta padanja utk 
Biaberitahukan kalau andjing- 
nja itu didjual. Tetapi dari pada 
menjimpan uang, ternjata sdr. Sis- 
tojo lebih tjinta memelihara an- 
djingnja jang tergolbag paling 
baik dan sudah dapat beberapa 
peladjaran. Setiap anak andjing 
herder jang baik dapat Jaku Rp. 
2000,— Dan kalau sudah ,,djadi”, 
harganja pun tidak mengenal ba 
tas. Tetapi pemeliharaannja pun 
istimewa dan melebihi dari bebe- 

Voorkeu- 
ring tadi berlangsung dengan tje- 
pat. 

WARTAWAN DIATAS 
PANGGUNG. 

Atas usaha Persatuan Warta- 
war Indonesia tjabang Semarang, 
besuk tanggal 13 dan 14 Nopem- 
ber jang akan datang, di gedung 
Kesenian Bodjong akan diseleng- 
garakan pertundjukan sandiwara 
amal, jang pemain2nja seluruhnja 

para kuli tina. 
Tjerita jang akan dihidangkan 
d hadapan publiek nantinja ada- 
lah suatu sandiwara gembira 4 ba 
bak, berkepala ,,Rumah”, tulisan 
wartawan Wahjoedi, jang djuga 
akan memegang pimpinan regie 
dalam pertundjukan ini.  Tjerita 
ini memang merupakan suatu 
Satyre, satu sindiran terhadap ke- 
'pintjangan2 dalam soal perumah- 

pada waktu ini dihadapi oleh PNI. sedang jg kwaliteit kasar sudah Ia 
Rapat jg diadakan mulai djam 9 pa 
gi itu selesai djam 11.15 siang. 

TEMANGGUNG 
PENDUDUK DIPINDAHKAN. 
  

“Persiapan untuk memindahkan 
penduduk desa Sidohardjo dan 
Tjandiroto jang menempati tanah 
kehutanan Kalipuru sekarang se- | 
dang dikerdjakan. Penduduk jang ! 
akan dipindahkan itu sebanjak 49: 
keluarga dan terdiri atas 195 dji- 
wa. Rentjananja mereka akan di- 
beri tanah disekitar desa Selasa- 
brang. Tiap. keluarga kabarnja 
mendapat setengah ha. Ketjuali 
tanah mereka djuga mendapat 

  

kaju dan genting untuk rumah. 

  

  5 PIR 
: Dulu- dalam ribut2nia pak Wong- 

sonegoro, gembong PIR, mau ben-: 
|tuk kabinet, pernah pak Sidik gem- 

bahwa PNI 
|merupakan tenaga wip-plank dalam 
pembentukan kabinet itu. Kalau di-. 
ikuti PNI - timbangan “kabinet -bisa : 

-Ptiukup berat. Bisa selamat! r4 
Sekarang siang2 PIR sudah mau 

bikin djempaliknja kabinet. 
Sir-pong. kok lalu ingat ,,wip- 

plank” PNI. Apa bisa tjukup kuat. 
Maklum deh, kalau ,,PIR-nja” 

wip-plank sudah rusak. 
Oleh politik PIR jang nge-pir, 

   

  

PERBAIKAN KAMPUNG 

' Dengan mendahului pengesjahan 
Anggaran Keuangan 1954, maka 
D.P.D.K.B. Semarang telah memu-4 
tuskan utk. memperbaiki kampung2 
dengan beaja Rp. 75.600, Uang 
sebanjak itu untuk: g 
Pembikinan2 djalan ringan (voet- 
pad) dikampung Djatingaleh Rp: 12. 
300,—: di G. Pesanggrahan III (Dja 
neng) Rp. 11.100—: di G. Pemali I 
(Djaneng) Rp. 16.000,—: dari Brang 
kal di Kp. Peres Rp. 90003: “dj 
Pekunden Timur Rp. 27.000— 
Tentang sampai dimana pelaksa- 

naan rentjana tersebut, Kampung2 
jang ditundjuk diatas dapat disaksi- 

an. 

RANTING KONDEKTUR KI- 
RIM RESOLUSI. 

Oleh SBKA Anak Tjabang  Seta 
siun Semarang ' Tawang Ranting 
Kondektur telah dikeluarkan ' reso 
lusi jang isinja mengusulkan kepada 
fihak DKA a.l. sbb.: 1. Menindjau 
pemberian premie KM. 2. Ditindjau 
lagi uang menginap diluar standplaats, 
karena pemberian2 tsb, tidak selaras | 
dengan kebutuhan hidup sehari2, 
Jan mengusulkan pemberian pakai 
an dinas agar dapat diterimakan ber 
wudjud bahan, paling sedikit 2 kali 
setahun, Resolusi itu ketjuali disam 
paikan kepada DKA djuga kepada 
Menteri Perhubungan R.I. Dapat di 
tambahkan, bahwa resolusi itu telah 
liambij dalam suatu rapat baru? 
ini jang dihadliri oleh segenap ang 
gauta?nja, 2 

Gedung Utk 
#1! Wanita EZ | 

Rp 1.000.000 Derma Har- 
tawan2 Jg Tak Mau 

Dikenal 

Beberapa orang hartawan- di 
Djakarta jang untuk sementara 
waktu belum bersedia disebutkan 
namanja, menurut keterangan jg | 

»Antara”, kini telah   an dengan ditindjau dari segala 
seibatjan misalnja soal V.B., tja- 
tut rumah dan la'n- sebagainja. 
Sedang jang sudah terang aka 
ikut menjumbangkan tenaganja 
ikut beraksi diatas panggung ter- 
dapat  antaranja sdr. Sulaiman 
(Kuang Po), Abdul - Rachman / 
(Nappho), nona Wulf (De Loco- 
motief), nona Sunarjati (Daulat 
Rakjat), AA. Sukirno (Sin Min) 
Suprobo, Sudamar (Djapen) dan 

“Fioa Ping Hay (De Locomotief). 
Kini latihan2 untuk pertundjukan 
tadi sedang giat dilakukan. Me- 
nurut rentjana, hasi'l2nja akan di 

tjauan, 2596 untuk rumah sakit 
kusta dan 2570 untuk jatim piatw.     penga- | 

sudkan itu kelak, (Antara) 

AN Ntnpa 
menjedia dan  menjerahkan 
uang sebesar Rp. 1-000.000.. se- 
bagai sumbangan sukarela kepada 
|Walikota Djakarta Raya Sudiro, 
Mangan pengharapan agar uang 
sumbangan itu dipergunakan oleh 
Wal'kota untuk mengusahakan 
herdirinja sebuah gedung untuk 
«Badan Penghubung  Organisasi2 
Wanita Djakarta Raya” jang ber- 
ada dibawah pimpinan Ibu Sudi- 
ro. 

Hartawan2 jang memberikan 
sumbangannja itu menurut kete- 
rangan baru bersedia diumumkan 
namanja sesudah terlaksananja 
pembikinan gedung jang dimak-   

ma tidak membikinnja. 

"pat dirumah makan Sampurna Te 

Ima antara PD SBPU Djawa Tengah 
:Idengan Kepala Pusat P.U. Propinsi 
|Djawa Tengah, mengenai 

djelas. harap memperhatikan 
Pemerintah Kota Besar 

jg. dimuat hari ini, 

Harga trigu di Djokja per zak 
adalah Rp. 100— sampai Rp. 
110,— dan walaupun demikian su- 
kar bisa didapatnja. 

TEGAL 
S.B.P.U. MENUNTUT PER- 

— BAIKAN NASIB 
Dalam pers konperensi jang dise- 

lenggarakan oleh SBPU pada tgl. 
14 Okt. j.L dengan mengambil tem- 

gal, sdr. Sri Muljohartono dari PD 
SBPU Djawa Tengah “menegaskan, 
bahwa pada tanggal 14 Oktober '54 
pagi delegasi jang terdiri dari 10 tja- 
bang2 SBPU daerah Pekalongan dan 
jang dipimpin oleh PD SBPU V Dja 
wa. Tengah telah menemui Kepala 
Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah. 

Pekalongan untuk merundingkan so- 
al pelaksanaan “persetudjuan- bersa- 

pengang- 
katan pekerdja, kenaikan tingkat pe 

gawai, perisiun pegawai, dan pem- 
berian alat? kergja. 

Dalam perundingan tersebut oleh 
sdr. Sri Muljohartono diterangkan, 
bahwa telah dapat ditanda tangani 
persetudjuan bersama antara SBPU 
dengan Kepala Djawatan Pekerd 

# $ @ | 

Pertanjaan? 
Ir Sakirman 
Diantaranja : Berapa | 
Diantara Orang2 DI- 
TI Jg Djadi Anggota 

—. Masjumi ? 

DARI sekretariat C.C. PKI| 
diperoleh kabar, bahwa anggota: 
parlemen dari fraksi PKI, Ir. Sa-: 
kirman telah mengadjukan  per- 

tanjaan2 kepada pemerintah sbb.: | 
1. Berapakah djumlah tawanan 
D.L, TAIL PUSA (jang mendjadi! 
anggota Juar biasa Masjumi), dll. 
gerumbukas terror jg sudah dapat'| 

buktikan mendjadi anggota Ma-' 
sjumi atau anggota organisasi! 
onderbouw dan Pa nga luarbiasa: 
Masjumi seperti GPII, dll.? 
'2. Apakah sebabnja pemerintah, 

sampai sekarang ini tidak mengam-' 
bil tindakan2 jg tegas terhadap be- 

  

organisasi '| 

2g 
t 3 

85 men Merasakan 

PROGRAM PEMERINTAH 

makmuran” itu. Pergolakan harga 

k.n menipis. Kenjgtaan » 
ngan menjebut2 bahwa segala kes 

Ini djangan lantas disebut........... 

sesuatu ini adalah   berapa orang pemimpin  Masjumi 
seperti Mohamad Natsir, Kasman 
Singodimedjo, Isa Anshari, dll. jg 
terus-menerus — mengadakan  hasu- 
tan2, antjaman2 terhadap pemerin- 
tah dan partai2 pendukung peme- 
rintah, sehingga hal ini telah me- 
nimbulkan  ketegangan?,  kegelisa- 
han dan kemarahar dikalangan rak 
jat banjak? f 

kan bahwa ada anggota Masjumi, 
jaitu Sosrodanukusumo kepala dia- 
watan reserse pusat dari kedjaksa- 
an agung ada sangkutpaut dengan 
kompotan Kuo Min Tang dan di- 

wa impin2 Masjumi jg seharus- 

nja sudah lama dituntut kedepan pe 
ngadilan negeri sampai sekarang 
ini tetap bebas dari semua 
tan? 

4. Apakah pemerintah tidak 
sependapat dengan penanja untuk 
segera mengambil tindakan2 ter- 
hadap pemimpin2 Masjumi itu ig 
setjara langsung atau tidak lang- 
sung telah memberikan bantuan 
moril. maupun materiil kepada 
gerombolan terror D.I., TII, PU- 
SA dil. jang setjara resmi oleh 
pemerintah telah dinjatakan seba- 
gai musuh negara R.I.? Demikian 
Ir. Sakirman. 

tuntu- 

puntung jang bisa dianggap 

3. Benarkah kabar2 jg mengata- 

samping itu telah menjebabkan bah: 

Melihat situasi perdagangan seka- 
rang, menundjukkan bahwa kehidu- 
pan spekluasi — sudah mentjekeram 
perekonomian 'kita. Orang sudah di- 

hinggapi penjakit mentjari keuntung- 
an dari perbedaan2 'harga jang 
disebabkan kurangnja persediaan di- 
sesuatu tempat. Djadi, orang bukan 
lagi hidup dengan djalan mendapat 

sebagai 
upah jang lajak bagi usahanja me- 
njadjikan — barang2 pada konsumen. 
Melainkan suasana tjatut mentjatut 
sudah hidup lagi. 

Ini tjara “tjatut mentjatut  atjap- 
kali terdjadi orang mendjual barang 
jang bukan kepunjaannja sendiri. Se- 
hingga bisa kedjadian, seorang pe- 
milik barang jang achirnja membeli 
"barangnja sendiri itu pula dengan 
melalui tangannja beberapa pentja- 
tut, jang sendirinja soal harga sudah 
berobah. 

Diliputi kegelisahan.) 
Orang sangat gelisah melihat ke 

adaan pada waktu ini. Pernah saja' 
tul's dalam harian ini, bahwa orang 
gelisah djika tidak membe' barang 

sekarang, karena belum tentu besok 

pagi diumlah uangnja itu bisa dibe 
likan barang jang sama banjaknja dg 
ngan pembelian harj ini. 

Irulah sebabnja, kalau biasanja njo 
nja-rumah beli Y4 kg mentega mar 

  
  

    

   

     

    
   

   

terbit pada tanggal 9 Oktober, 

inja kalangan djurubitjara 
kan. 

  

  ja- 

  

an Umum Daerah Pekalongan. ' 5 
Disamping itu oleh sdr. Sri Mulk 

johartono dibentangkan pula bahw 
perundingan2 sematjam ini telah di- 
adakan untuk daerah Kedu, Surasi 

achir ialah didaerah Pekalongan. 

gota SBPU daerah Pekalongan ki: 
6.500, dan achirnja diuraikan pula, 
bahwa tuntutannja SBPU tersebut 
kepada Djawatan, tidak hanja ditu- 
djukan untuk kepentingan para ang- 
gota2 SBTU -sadja, tetapi djuga un- 
tuk kepentingan segenap buruh Pe- 
kerdjaan Umum termasuk bukan 
anggota SBPU. 

TJIREBON | 

  

HARGA ES NAIK. | 
Pada waktu jang 'achir2 ini 

harga es dikota Tjirebon dan se- 
'kitarnja telah membubung sam- 
pai 10046 bila dibandingkan de- 
ngan harga pada bulan Septem- 
ber jl. Satu blok es jang pada wak 
tu itu masih dapat dibeli dengan 
harga Rp. 16,—-kini sudah men 
djadi Rp. 40,—, sehingga para 
pedagang stroop ketjil2an terpak- 
sa mendjual stroopnja tanpa es. 
Naiknja harga es itu menurut 
sementara orang2, disebabkan ka 
rena adanja pemogokan dipaberik 
es Kesepuhan Tjirebon jang ber- | 
langsung sedjak 19l-22 Septi 
Pada waktu ini jang melajani ke 
butuhan masjarakat 
akan kebutuhan es hanja paberik 
Es Petodjo jang lebih ketjil dari 
aber.k es Kesepuhan. Demikian 
erita jang disampaikan kepada 

kita. 

PENDAPATAN PADJAK SE- 
LAMA 9 BULAN. 

Fihak DPD Kab. Tjirebon mene- 
rangkan, bahwa pendapatan padjak 
Pemerintah Kotabesar Tjirebon. ter- 
hitung mulai bulan Djanuari san 
pai achir bulan September 1954 her- 
djumlah Rp. 1.120.116,43. Disam- 
ping itu diterima djuga padjak kong- 
Si sebesar Rp. 115.606.31. Bila di- 

(bandingkan dengan pendapatan pa- 
djak dalam waktu jang sama tahun 
jang lalu, pendapatan: padjak sela- 
ma 9 bulan tahun ini 
hingga 1096. Kenaikan padjak tsb, 
terutama disebabkan karena bertam- 
bahnja orang menonton bioskoop 
dan bertambah banjaknja perusaha 
an2 jg didirikan. Patut. ditambah- 
kan, bhw. dari bioskoop ,,Paradise” 
sendiri, pemerintah kota setiap bu- 

#lannja: menerima Rp. 30.000,— pa- 
djak tontonan. 

SURAT PEMBERITAHUAN 
PEMBAJARAN DAN PERIDZI- 
NAN DISAMPAIKAN MELA- 

LUI POS. 
Dari pihak. resmi diterima berita, 

bahwa semua surat pemberi. tahuan 
centang pembajaran beaja pembangu 
han (rooigelden) dan surat? per 
zinan. untuk mendirikan perusahzan 
M1. dari dasrah Kota Besar Sema 
rang, disampaikap kepada pihak jg. 
versangkutan dengan melalui Pos, 
Selandjutnja diterangkan, bahwa Pe 
merintah Daerah Kota Besar Sema 
rang ,.tidak mempunjai” pegawai ig. 
Serkeliling untuk menjampaikan atau 

memberi tahukan tentang keluarnja 
surat2 idzin. Dan pembajaran untuk 
kepentingan tsb. harus langsung diba 
jarkan kepada Kas Kota Besar Se 
marang Bodjong 148, Untuk lebih 

iklan 
Semarang 

  

karta, Semarang, Pati dan jang terj 

Anggota SBPU seluruh Djawa Te: 2. 
.ngah ada k.1.-34.000 orang dan ang- 

Tiirebon | 

men.ngkat 

   

    

   

  

IRADIO) 
E Semarang, 20 Oktober 1954: 

Djam 06.10 Corijati, Ratna d.LI.: 
06.40. Orkes Melachrino: 07.10 Hi- 
dangan, Empat Sekawan, 07.30 Den- 
dang Malaya: 12.05 Bunga Rampai 
siang: 12.45 Orkes Gene Krupa: 
13.15 Hindustaniy 13:40 Orkes Ha- 
waiian Teruna: 14.00 Orkes Victor 
Silvester: 17.05. Taman - Kusuma: 
17.40 Rajuan Herijati day Sal Sau- 
kus: 18.15 Irama Krontjong: 18.30 

“|Hidangan Corps Diponegoro: 19.30 
| Aneka Irama oleh Tossema: 20.30 
| Wajang Madyo: 22.20 Wajang Ma- 
'dyo (landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 20 Oktober 1954:   Djam 06.03 Pagi meraju: 06.15 
Waltz pagi: 06.45 Irama Indonesia: 
07.15. Geraldo: 07.45 Dari Perantfjis: 

12.03. — 12.45 — 13.45 Klenengan 
Gari Puro,. 17.05 Bu Nies dengan 
»kanak2nia: 17.45 Varia Djawa Te- 
ngah, 17.55 Orchestra Mascotte: 
18.15: Ruangan A.P. Manasuka Ia- 
gu-lagu Indonesia, 19.30 Dhiarto es: 
19.45 Kontak dengan. Pendengar: 
20.30 Irama Indonesia: 21.20 Klene- 
ngan Manasuka: 22.15. Klenengan 
Manasuka (landjutan), 23.00 Tutup: 

Jogjakarta, 20 Oktober 1954: 

Djam 06.10 Bonangan pagi: 06.30 

gi (Gandjutan), 12.05, Suara merdu 
Ping Astono: 12.15 Orkes Geraldo: 
12.30 Sasando” Timor: 12:45 Suara 
Bill Johnson, 13.10 Musik Tionghoa: 

dang Teruna, 17.00. Hiburan core: 
17.40 Njanjian Momo dan Ramlee: 
18.00 Pilihan dari discotheek: 18.30 
Peladjaran lagu2 Djawa: 19.40 Dwi 
Gitar Bagong dkk.: 20.15 Orkes Pus- 
pa Kentjana: 20.30 Gudeg Jogja: 
2115. Musik Seriosa: 21.30 Rajuan 
Padang Pasir, 22.10 Gema Malam: 
23.00 Tutup. 

“ 1 

" Djakarta,:20 Oktober 1954: 

Djam. 06:10.Bambu Sangihe: 06.30 
Orkes Lima Serangkais 07.19 Lagu? 
Makassar, 07.30 Dari film Malaya, 
12.00 Kesenian Lampung: 12.49 
Njanjian. bersama lagu2 Maluku: 
13.00 Trio Sam Saimun: 13.40 Dari 
Pulau Kajangan: 14.00 Orkes Radio 
Jogjakarta: 17.00 Kesenian Sunda 
Panggugah: 17.30 Peladjara, njanii: 
18.00 Varia Nusantara: 18.30 Or 
kes Radio Surakarta: 19.30 Sextet 

sip: 21.15 Lembaran Wanita: 22.15 

tup. ! 

  

KEDJAHATAN SELAMA 
:9 BULAN DIKARES. 

SEMARANG. 
Menurut keterangan fihak resmi, 

kedjahatan jang terdjadi selama 9 
bulan di Karesidenan Semarang, ja- 
itu dari bulan Djanuari s/d Septem- 
ber.1954 sbb.: pentjurian biasa ter- 
djadi 1750 kali, dimana kerugian jg. 
dialami oleh fihak jang bersangkut- 
an Rp. 405.466,05, perampokan 165 
kali dengan kerugian Rp. 105.982,85, 
pembegalan 39 kali dengan kerugi- 
an Rp. 16.071,50, pembunuhan 30 
kali, pentjulikan 9 kali, Dari kedja- 
hatan2 tadi jang mendapat ketera- 
ngan ialah 706 kedjahatan,   

Krediet Barang- barang 
Modal Djerman Barat 
HARIAN BELANDA Nieuw Rotterdamsche Courant 

mengabarkan bahwa dari kalangan ' 
i itjara Kedutaan Indonesia di 
menjatakan bahwa tidak lama lagi 
an kredit untuk pengiriman2 barang2 modal dari Djerman Barat ' 
untuk Indonesia. Perundingan dengan 1 

2 partikelir di Djerman Barat sudah berlangsung lama, dan ' 
sampai pada saat2 jang menentukan. 

| pemberian2 kredit itu dimintakar 

Genderan pagi, 07.15 Genderan pa- ' 

13.50 Samba ria ringan: 14.00 Denu: 

Irama Cubanaj 20.40 Orkes Progres-, 

Orkes Gambus Alwathan: 23.00 Tu- 

jang 

Bonn. diperoleh keterangan ig. 
akan dapat d'tjapai persetudju ' 

kalangan pengusaha dan ' 

Berapa besar 
Kedutaan Indonesia itu tak me 

Menurut djurubitjara dari Kemen 
terian Perekonomian  Djerman Ba: 
rat dinjatakan bahwa perundingan2 
mengenai kredit untuk eksport ba- 
'rang2 modal Djerman untuk Indo: 

Harga ) Barang? Ter- 

.njata Terus Naik 

— Oleh: Agus Sujudi — 

katakan "akan mengutamakan kemakmuran rakjat”, sampai seka- 
rang ini kenjataannja jang sedih, rakjat belum bisa merasakan ke- 

orang mampu membeli barang, adalah suatu kenjataan jang sehari2 
| @rasakan. Kalau orang tidak mentjoba2 aka ani akan 

Gapat merasakan bhw penghargaan orang akan nilai uang k'ia ma- 
Ta , 5 jang demikian itu sukar sekali ditembus de- 

“golongan opposisi”. Dan kenjataan kesukaran2 kehidupan sekarang 

lain djuga bisa dengan gampang mengatakan bahwa jang menuduh. 
La hb #itetorcamapn ine melulu — padahal suatu kenja- 

taan jang bisa dirasakan oleh tiap2 orang — adalah sedang mentjo- 
ba2 menegakkan benang jang basah. 

Tjatut Mentjatut Hidup Lagi—Konsu: | 
Mahalnja Harga 

mengenaj perekonomian jang di- 

jang naik turun dan tidak semua 

ulitan2 sekarang ini perbuatan 

. fluistercampagne. Karena orang 

garine. hari ini dia membeli bebera 
pa kaleng mentega dari babsrapa 
kilogram. Tidak lagi bisa memnerija 
jai, sekali ada selosin persetuan pe 

dagang gula, kalau ada uang, sinje 
njah rumah akan membeli gula pa 

sir sebanjak2nja. Tiap2 orang mem 
batja, bhw. panitia ini aka, menga- 
tur distribusi gula atau lainnia. sip 

batja akan mentjebirkan bibirnja. 
Makin diatur, makin tidak ada be 
nang. begitu reaksinja. 4 

Soal ini sebenarnja lebih keli- 
hatan lagi dikalangan pedagang 
besar. Gelombangnja harga emas 
menundjukkan kegelisahan. Per- 
nah harga emas meningkat sam- 
pai Rp. 50.— segramnja. Kemu- 
dian menurun lagi, tetapi belum 
bisa rendah seperti harga rendah 
pada waktu2 jang lalu. 
sektor akan sedemikian djuga jg 
mengenai harga2 kopi dan sam- 
pai pada karung goni, jang kese- 
muanja menundjukkan gedjala2 
Spekulasi, # 

Adapun sebab jang terutama 
adalah bertalian dengan pemba- 
tasan2 pengeluaran Tsensi imvort 
jang dipaksakan oleh keadaan 
dev'ezen. 

Agar lebih mudah lagi diikuti, da- 
pat dikemukakan tjontoh: Atjapkali 
diumumkan pengumuman KPUI jg. 
menjatakan offerte2 untuk sesuatu 
barang ditutup. Dengan demikian, 

uang jang tadinja dised'ieka, sebagai 
setoran “ pembajaran-muka — “mport 
lantas dipakai untuk beli emas, ko- 
pi dll. Sebaliknia bisa terdjadi, ba- 
rang2 jang dibeli itu didjual djika 
lisensi2 ada jang keluar. , 

Itulah sebabnja, perobahan2 har- 

Dilain 

     

    PN EN 
' ROMB. KESENIAN INDONE- 

SIA KE HONGKONG. 
Rombongan Kesenian Indonesia, 

jang selama 2 bulan telah mengada 
kan pertundjukan dibeberapa koM- 

    
  

  

Ibesar di Republik Rakjat Tiongkok, 
hari Sebtu jl. naik kekapal ,,Tjilu- 
wah” di Hongkong dalam perdjala 
nan pulang menudju Indonesia. 
Mereka terdiri darj 60 orang, ja- 

itu penari, penjanji dan pediabat, Pe 
mimpin rombongan itu,  Mengatas 
Nasution, menerangkan bahwa per- 
tundjukan mereka di Tiongkok telah 
beroleh penghargaan besar, Demiki- 
an dikabarkan Reuter -dari Hong- 
kong. 

SUNARJO "PULANG, RUSLAN 
ABDULGANI BERANGKAT. 

' Menteri Luar Negerj Indonesia, 
Mr. Sunarjo, sesudah memimpin de 
legasi “Indonesia di Perserikatan 
Bangsa2, Djum'at malam meninggal 
ikan New York naik kereta api menu 
dju San Francisco, dalam perdjala- 
nannja pulang ke Indonesia. Dari. 
San Francisco ia bermaksud akan 
terbang ke Manila, 
Sesampainja Menteri. Sunarjo di 

Djakarta, diduga Roeslan Abdulga- 
ni, Sekretaris-djenderal Kementerian 
Luar Negeri, akan berangkat ke New 
York untuk memimpin delegasi se- 
landjutnja. 
HERMEN KARTOWISASTRO 
KONSUL DJENDRAL Di 

SINGAPURA. 
Hermen  Kartowisastro,  Kepsla 

Urusan Ekonomi pada Komisariat 
Agung Indonesia di Den Haag, telah 
diangkat mendjadi Konsul Diende 

tal Indonesia di Singapura.  Untrk 
memangku djabatannja iang baru itu 
ia akan meninggalkan Nederland me 
nudju Djakarta tanggal 6-11 jad. 

KEMBALI DARI RRr. 
Dengan pesawat Gia dari Marila 

telah tiba kembali di Djakarta diam 
10.40 Sabtu pagi Prof. Dr. Prijono, 
Mr. Sumanang, B.M. Diah dan Sa- 
ifirdin Zuhri ddari kundjungannja di 
RRT. Keempat orang tsb. merupa- 
kan rombongan pertama jg pulang, 
sedang Jain2nja masih sedang me- 
ngadakan penindjauan disana atau 
sedang dalam perdjalanan pulang. 

Sport 
Kompetisi PSIS 
Kes. Garnizun - Kes. 

Romeo 5—1 
Poris—TCS 0—0   ga bisa terdjadi dari djam ke djam. 

Apa jang mendjadi se- 
babnja. 

Sebab2 kesulitan semua itu, ter 
utama sekali karena tidak beres- 
nja persediaan barang. Politik 
ekonomi dari Menteri Iskag ada- 
lah sedemikian rupa. Ondanks 
politik itu dinamakan "ekonomi 
marhaen” “ataupun "ekonomi na- 
sional”, njatan'a berakibat perse- 
daan barang tdak mentjukupi. 
Djika toh ada persediaan, maka 
datangnja persediaan barang tidak 
mempunjai ketentuan: sehingga 

nesia belumlah tiba pada saat bhw?” Ised-aan jang ada itu tidak da-   
djaminannja pada Pemerintah. Da: 
lam pada itu dinjatakan lebih lan: 
djut bahwa semua permintaan kre- 
dit harus mendapat persetudjuan 
oleh Komisi Interdepartemental, jg 
akan memberikan djaminan2 Peme: 
rintah terhadap dilaksanakannja krg 
dit tsb. Hingga kini fihak Komisi 
Interdepartemental belum pernah 
menerima permintaa, mengenai hal 
itu baik dari kalangan pengusaha 
maupun bank2 partikelir. 

Djurubitjara tsb. djuga menjata- 
kan bahwa kredit2 jg akan diberi- 
kan oleh ' Bankverrein Westdeuts- 
lands untuk Indonesia bukap men-$: 
djadi persoalan lagi. Perundingan2 

jig pernah diadakan sangat dibatasi 
|hingga kehal2 jg dapat diberikan 
| kredit setjara. kongkrit ig dapat di 
berikan oleh Bank tsb. Kemungki- 
nan sematjam itu — demikiap dju- 
rubitjara itu — hanja mungkin apa 
bila semua djumlah2 kredit ig akan 
diberikan itu telah mendapatkan 
persetudjuan oleh. bank2 'Pemerin- 
tah masing2 fihak. 

Selandjutnja — dinjatakan 
Ausfuhr Kredit 
Hermes Kredit Bank hanja dapat: 
memberikan kredit apabila  terdja- 
min. pembajaran  kembalinja dalam, 
tempo 5 tahun. Perundingan fihak 
Indonesia dengan Westduitse Bank 

| diterangkan hanja berkisar. pada pe 
Frundingan perdagangan biasa, dan 
bukan untuk soal2 kredit. 

Seberapa besarnja transaksi: 
kredit itu jang akan diperol 
Indones'a dari Diakui Barat b 
lum dapat dipastikan, dan apabi 
la telah tertjapai djumlah terten 
tu mengenai besarnia kredit it 
tentu akan dapat diketahui ole 
naungan bank Pemerintah mas Sing? 2 | Mengenai perhatian Indonesi 

(untuk mengimpor bahan2 mod 
“dari Dierman Barat dinjatakan- 
nja bahwa untuk keperluan ig 

bahwa 

pembesar2 Indonesia telah datan 
,ke Dijerman Barat dan belakan 
an ini Menteri Perekonom'an I : donesia djuga datang sendiri da 
Mena dengan kedatanga 

enteri Keuangannja, dem'kia N.R.C. (Antara) 

  

"RuanG 

EKONOM 
PASARAN KARET BAIK. 
Harga karet pada dewasa ini men 

tjapai harga tertinggi didalam dalah 

    
1954 ini. Permintaan karet adala 
baik, lebih2. di Eropa. Keadaan kr 
tik di Taiwan baru2 ini mempunjai 
pengaruh dalam pasaran karet, dem 
kian Financial Times. Mengenai pr 
duksi karet sintetis dalam tahun ini 
akan berdjumlah kira2 200.000 ton, 
S5 dibawah produksi pada tahuk 
1983, 
Djumlah bulan2 ini keadaan pesa 

ran karet, mendjadi' ,,hangat” kare- 
na sokongan dari berita2 jang menja 
takan bahwa URSS mau membeli sa 

dah dari Indonesia. Pembitjaraan an 
tera Indonesia dan URSS tela 
dimulai di London, sedangkan kelan 
djutannja kini diselenggarakan — di 

kan, bahwa RRT menghendaki sek:   li adanja persetudjuan untuk dapat 
membeli sebanjak 200.000 ton karet   

AG. Bank dan: 

pat digunakan 
tepat. 

Janp mengenai barang2 import, 
politik Iskag dengan membagi2 
Lisensi istimewa, menjebabkan de- 
viezen merosot. Importeurs jang 
"biasa? setiara giliran mendapat 
bagian lisensi2 sewaktu2, sedang- 
kan disamping itu Jisensi2 besar 
jang istimewa mengalir pada 20- 
longan jang istimewa. 

| Keadaan demikian menjebab- 
kan ramainja perdagangan lisensi, 
jang sendirinja menjebabkan ting 
gn'a harga barang? itu dari ta- 
ngan pedagang kepada konsumen, 

. Belum merasakan. 
Pak Kromo jang dulu dengan 

mendjual 4 Klogram beras sudah 
bisa membelikan selembar bahan 
badju 'buat anaknja, sekarang dji- 
ka dia hanja mendjual beras se- 
banjak 4 kilogram beras belum 
bisa mendapat bahan badju. Ia 
harus mendjual lebih banjak la- 
gi. Atau dengan sendirinja beras 
jang dipunjainja itu didjual de- 
ngan harga lebih mahal daripa- 
da waktu jang lalu. 

Membahas soal ini setjara lang 
sung. kepada rakjat, tiap2 orang 

pada keperluan jg 

akan bisa merasakan bahwa kon- 
sumen merasakan pukulan jang 
berat dari keadaan pol'tik per- 
ekonomian sekarang ini. 

Djadinja, program pemerintah je. 
mengatakan ,,akan mengutamakan 
kemakmuran “raikja?” sekarang mad 
dah Wirasakan sebaliknja. Memang, 
sajapun tidak. terlalu gila untuk me 
nganggap, bahwa untuk memakmur 
kan rakjat jang murah ,Sandhang-pa 
ngan” itu bisa dikerdjakan dalam se 
tahun. Sajapun mrenginsjafi, bahwa 

(kota Roma tidak selesai d.berdirikan 
dalam satu hari, 

Tetapi kalau dalam program dise 
but jang sedemikian muluknja kemu 
dian rakjat sekarang ini merasakan 
kesulitan jang luar biasa, apakah 
orang akan bisa memperijajai be 
leid jang demikian? 

Tidak usah orang mentjoba-tioba 
menutup mata dan telinga dalam 
menghadapi kesulitan sekarang ini. 
Sebab, Menterj Perekonomian 'seka: 
rang inipun manusia biasa, iakni seba 
gai manusia jang tidak ditakdirkan 
relalu dalam kebenaran. Ada "kala 
ja keliru dalam meleksanakan se 
suatu, sekalipun dalam rentjana2 je. 
'fain misalaja selat tepat. Diustru 
dengan itu," heboh sekitar kabinet 
ini sudah sewadjarnja djika 3 parte 
pemerintah'.: menghendaki... digan 
tinja Menteri Iskag, disamping per 

og Menteri Keuangan Ong Eng 
18: 
Adakah masjarakat nanti akan me 

  

temukan ,djuruselamat”, wa Lehu 
'alam?, : 

crepe, dari Ceylon, Pembe'iannja 
mungkin akan lebih tinggi daripada 
harga karet dunia dengan 1/9 pence 
per pound di, Colombo, Pengaruh ke 
inaikan harga karet lainnja dipasaran 
London ialah disebabkr dengan tim 
bulnja hambatan Talu-lintas didalam 
pelabuhan, Sebagaimana diketahui 
pada tanggal 5 Oktober jang lalu te 
lah diadakan pemogokan oleh se- diumlah 100.000 ton karet mutu ren kdjumlah 10,000 buruhnja jang kini 
masih tetap terhenti pekerdjaannja. 
Akibat pemogokan tersebut setengah dari djumlah kapal2 terhenti peker- 
djaannja. Dichawatirkan, bahwa ke- Amsterdam. Berita lainnja menjata- jadaan tersebut akan berlangsung: Ie 

eka | bih buruk lagi, sehingga, pembeli2 di 
London menumpuk2 persediaan ka 
retnja, demikian Financial Times, 

ada didepan 

Ihak, 

DENGAN tehnik jang Iebih 
unggul dan permainan bersama jang leb'h rapi, maka kes, Garni- 
zun pada hari Sabtu sore ibl. ber- 
hasil mendjatuhkan lawannia kes. 
Romeo dengan angka 5—1 dila- 
pangan Stadion, sebaliknja kes. 
Pors dan TCS jang bertempur 
Minggu sore berhasil membagi 
angka sama dengan main seri 

Permainan kes. Garnizun jg. sore 
itu diturunkan dilapangay hidjau adavsedikit berbeda dengan apa jg. “pernah kita. lihat. Mungkin hal ini 
disebabkan, karena permulaan kom- 
petisi. Tetapi bagian penjerangnja 
kelihatannja mempunjai trio baik se- 
kali, jaitu antara Sukirno, Tapahery 
dan Artiman (kiri luar), sedangkan 
Tari kanan luar sore itu berada di- bawah vorm. Garis tengah tjukup 
kuat, sedang dibawah gawang kita 
lhhat Subandi dari Solo jane kini 
memperkuat kes. Garnizun. Dengan 
tenaga2 tadi, maka tidak heran ka- 
lau kes. Romeo jang meskipun para pemainnja mempunjai semangat figh- ting spirit, toh achirnja harus meng- 
akui lawannja lebih unggul. Dikala- ngan para pemain Romeo belum 
nampak perobahan speltehnik jang 
baik. Walaupun Romeo menang da. 
lam ,,serobotan”, toh achirnja de ngan tidak mempunjai  balcontrole 

Lbaik, semua itu tidak membawa 
manfaat. Terutama Posisi-spel para 
pemain Romeo harus dapat meng- 
utamakan. untuk dapat memperdjo- 
angkan nama perkumpulannja.  Da- (lam babak pertama fihak Garnizun 
berhasil menggetarkan gawang kes. Romeo sampai 3 kali, berkat djasa2 
Gari Sukirno 2 kali dan Artiman se- 
kali, Dalam babak kedua pun Arti- man dapat mentjetak sebuah soal lagi, kemudian pula Sukirno, hing- ga ketika angka menundjuk 50 untuk kes. Garnizun, maka keliha- tannja Garnizun tidak mau forceer goal lagi. Kesempatan ini dapat di- pergunakan oleh kes. Romeo, hing- ga sebelum wasit memberi tanda bubar, kanan luar Romeo berhasil mengetjilkan kekalahan mendjadi 

Kes. Poris — Tc.s. 0—0. Berlangsungnja pertandingan  an- tara kes. Poris' dan Ta Chung Sze ternjata baik sekali, Djalannja per- tandingan tjepat, hingga silih ber- ganti menjerang tampak dengan te- gas. Barisan penjerang Poris terdiri dari kiri Juar Abreni, Jitno, Gimun, Mustafa dan Julius. Garis tengah 
diduduki oleh Supardi, Radii, Ab- dullah, back Bono dan Mojong dan keeper Said ig. dlm. babik kedua di- ganti oleh lain Orang jang kelihatan- nja bermain lebih baik, dari Said. Fihak TCS main seperti dalam ming Lu jang lampau, hanja Kek Hoo di. anti oleh Djie Hing ig. menduduki Kiri dalam dan Kian An menduduki kanan luar. Sore itu kelihatan tegas kalaw fihak Poris dapat menundiuk. kan permainan baik dan melakukan serangan2 lebih banjak dari TCS. Tetapi jang patut disajangi “adalah aris penjerangnja skdlau sudah ber- 

da € gawang TCS, Singkat- nja tidak PEOAUOtiet dar Ni olah bingung. Ini agak sedikit menjolok mata dan siapa jang melihat per- tandingan tersebut, kiranja — dapat anggapan jang kes. Poris akan ber: hasil mendjatuhkan TCS Gengan se- rangan2 jang beringas, Untung jang berada dibawah gaw 1g adalah Tjing Hie jang dapat diandelkan, Banjak kans didapat oleh kedua belah fi- 
tetapi sampai wasit memberi tanda berhenti, ternjata angka tetap 

0 katia mata 0—0., 
KES. SEPAKBOLA MUANG THAI MENDERITA KEKA. 

LAHAN Di DEPAN 
Kes. sepakbola Muang Thai te- loh memulai  debuutnja di Dje- pang, menderita kekalahan 2—-3 dari kes. All Kanto dalam pertan- dinsan jang diadakan Sabtu sore di Kurakuen Stadium, Tokio, de mikian U-P. : 1 
ertandingan terseb: i i- kan oleh Ik. 5.000 pena Aki dudukan diwaktu ist ahat 0—4 untuk kes. All Kanto,   
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nela    mani ,,Ditjulik« Oleh Stude: 
Panitya Masa Perkenalan — .,Diminta- 

kan Perlindungan“ Kpd Polisi 
     
     
    

  

   
   

  

   
        

  

   
      
     

       

   

3 SEBAGAINYA NAN DIK RKAN, baru2 ini telah terdjadi 
pertentangan dalam kalangan fakultet Hukum Ekonomi Sosial Po- litik (HESP) universitet negeri Maga Jogia pada'masa per 
plontjoan (ontgroening) ingga 
badan panitia perplon 

Dalam keterAngannja ke 
di Jogja setelah dibebaska 
»pentjulikannja” pada h 
Isdullah menegaskan, b: 
hari Djumaat ja dipaksa uni naik dalam sebuah truck oleh 
12 orang mahasiswa dari fihak Pe 
nitia Masa Perkenalan. K 
dullah sementara itu telah 
3 sjarat tertulis jang harus ia 

1 tetap pada pendiriannja, Te 

wat tanggal 15 Oktober) oleh 
ng? tang mengambilnja itu, ia di 
Vi tor polisi”Seksi NI, dx 

miataan agar Isdullah dita 
ia. Fihak polisi dalam hal 

  

     

   a penjerahan ,,penaha 
ad” im. Pinak polisi sanggup 

ra “Kdullah dengan maksud 
dilinfungi. Malam itu Isdul 

dapat 
    

    

   

  

       
   

  

   
   

   
    

  

     tanda nan 
tangani dam taati. Permintaan ini bau 
di:olak oleh Isdullah dengan ala unt 
san, bahwa ia tak dapat menandaiiah.di 
tangani sjarat2 tsb. sebelum berunftisi seksi IL Malah oleh Isdullah 
ding dahulu dengan staf pimpinan| dikatakan, bahwa selama ,.penaha 
Panitia Antj Test Djasmani. - fnannia” satu malam itu ia tak dapat 

Tarief Sjah djuga meno- ' tidur dan tak pula diberi makan. 

Isdullah dapat membuat Kemudian Isdullah dibawa Ha 
mah Sang Sjarief Sjah dengan ma : 

! Bika San tara Tak 
polsi dap pimp nan Panita Anti 
Test Djasmani' telah didjelaskan 

sud jang sama, jaita untuk meminj 
ta Sang Sjarief Sjah menanda tanga 

sek tar masalah pertentangan2 da- 
lam masa perplontjoan itu hingga 

  

   

ni 3 sjarat tertulis tadi. Pun Sang 
Sjarief Sjah menolak permintaan ini 
dengan alasan jang serupa. dengan 

PN ta. mb segala Sao sat "@tjalikn a” Isdullah. Sete- 

nja. Sang Sjarief Sjah Pa waktu | lah mendengar pendjelasan2 ini, 
itu tidak terus diangkut dengan aa open menjatakan. bhw Ka 
truck, karena ia telah - berdjandji, aa uhah merasa Pang AAA er- 
nantinja akan datang sendiri ke asra - adap (perlakuan jang : laminja, 
ma K.D.N, Tapi kemudian ternjara, 1d Gapat mengadjukn hal ini ke- 
bahwa Sang Sjaricf Siah tidak meme. Pada f hak jang berwadiib. Se- 
nuhi kesanggupannja ini. “kmentara itu didapat kabar, bahwa 

Sugito Iitjuri djuga. | f hak jang punja rumah tempat 
Kemudian truck jang membawa Is| pemondokan Isdullah akan me- 

dullah itu terus — menudju kerumah | ngadukan "peristiwa pentjul'kan 
Sugito, salah seorang anggaata Pafitu, karena beranggapan, bahwa 
niiia Ant Test Djasmani, Tetapi Su| hal tersebut telah terdjadi d'ru- 
gito jang ditjari'tak kedapatan diru | mahnja. Leb'h djauh dapat dika- 
mahnja. Entah pergi kemana. Karej barkan pula, bahwa d'uga orang2 
na tak berhasiy mendapat Sugito, | pemil'k rumah pondokan Sang 
maka hania Isdullah seorang jang) Siar'ef dan Sugito akan menjerah- 
dibawa ke asrama K.D.N., dimana| kan surat? kenada Prof. mr. Dio- 
sekali lagi ia dipaksa untuk menandaj iodiguno dari U.N. Gadjah Mada, 
tangani 3 sjarat jang diadjukan okh: surat2 iang bertalan djuga dengan 
Panitia Masa Perkenalan. Tetapi Is: masalah ini. 

Mebgan engan   

  

& t 

Pemandangan jang menjedihkan dari Chartoum. Tampak beberapa orang 
penduduk kota Chartoum dengan sedikit alat2 rumah tangga jang dapat 
mereka ungsikan kedaratan jang lebih tinggi, sedang menunggu surutnja 

kota Chartoum setengah tergenang air. 300 Rumah telah menderita 
akibat bandjir ini.   
  

   
   

lak. Malam itu djuga, (ha 

tai F 

| birnevapan, behwa mereka tak | 

"lina menginap: di kantor po 

“Siaran Igama Tidak 

|Idjauh mengenai penghematan2 ig 

siaran sebanjak 1212 djam dalam 

air jang menggenangi pekampungan mereka. Dibelakang tampak dinding2 |sementara waktu, sedang siaran2 

  

250 buah rumah 
penjelidikan polisi, 

lalu membakar rumahnja sendiri. 

Selam 

rensi ekonomi Indonesia bagian 

Suchjar Tedjasukmana, 
Iri konperensi tersebut 

Dalam haj ini” mendjadj lebih 
kuat kejakinan kami, akan kekeliru 
an kita, bahwa kita selama waktu 
belakangan inj se-akan2 -mengabai 

kan pembangunan alat? perdagang 
an distribusi seperti grossier, perda 
Jangan menengah dan &tjeran. Kesu 
karan hidup rakjat disana ditambah 
lagi, karena banjak hasil bumi tidak 
terdjual. Disana keadaan telah men 
ljadi biasa, bahwa hasil2 bumy ter 
campuk tidak: terdjuay mendjadi bu 
uk atau bertjetjeran tidak karuan. 
Hal ini disebabkan oleh karena 
pengangkutan kapaj atau perahu da 

ri pantai kepantaj atau dari pulau ke 
pulau sering matjet dan disamping 
tu, oleh karena perdagangan jang 
bers'fat pengumpulan (cc!lecterende 
Jandel) belum tersusun: 

  

Pengurangan 
Siaran RRI 

“Akan Dikurangi 

SEBAGAI pendjelasan lebih 

harus dilakukan oleh Djawatan 
Radio, dengan mengurangi djam2 

seminggunja, d'mulai pada tg. 1 
Nopember jang akan datang, pi- 
bak RRI menerangkan, bahwa 
sifatnja pengurangan ini hanja 

jang penting, terutama mengenai 
saran keagamaan, tidak diku- 
rangi. : 

  

| Pemandangan waktu api mengamuk lagi 
| Djum'at jl, Sebagaimana dikabarkan, 

penduduk dibilangan Karang Anjar Dalam. Menurut 
c terbitnja kebakaran ini adalah akibat pertjektjokan 

“antara suami isteri. Entah mungkin karena kemarahap mereka, mereka 

membakar rumah-rumah sekampung. 

a 5 Th. Merdeka 
Rakjat Di Indonesia Bgn. Timur Tidak Merasa”, Yan kepertiajaan: tetapi ber Mendapat Kemadjuan Dlm Kehidupan Sehari- 
Hari—Banjak Hasil: Bumi 
Busuk Krn. Kurang Pengangkutan— Eksploitasi | Belanda Di Irian Perlu Mendapat Perhatian Kita 

KESAN JANG. TERPENTING - jang didapatkan dari konpe- 5 n Timur adalah, bahwa masjarakat jg terpentjil disana mempunjai perasaan, bhw selama lima th, mer- 
deka mereka tidak banjak mendapatkan 
lam penghidupan sehari-hri, demikian diterangkan oleh ketua DEIP, 

sekembalinja di Djakarta setelah menghad: sn .. jakarta setelah menghad- 

wa distribusi barang2- keperluan sehari-hari 
oleh karena alat2 pengangkutan djauh dari pada sempurna, mau- pun karena memang perhatian untuk pemb: distribusi ini 
tidak besar ditudjukan oleh pusat ea bemTa n sena 

dan penangkapan mutiara telah 

,telah dimulai dengan organisasi 

Tahun Depan $ Nebru | Untuk djelasnja pengurangan sia- 

Akan Pergi Ke Moskow? 25 via iri 
PERDANA MENTERI India, Jawaharlal Nehru, tahun depan 

   
      

djung ke lemikia ita2 jang tersiar di New” djam' 12.30 — 13.30 — 14.30 —, 
akan De Dabaa Tenta Neiwu supaja . datang di malam tetap seperti semula jakni 
Moskou akan disampaikan di Peking pada djam2 19.00 — 20.00 dan 
na menteri Sovjet atau oleh Degan, wak: 
merangkap mertieri 
ini berada di Pek 
1 Olftober jang lalu. 

Berita2 jang tersiar itu masih be. 
lum dibenarkan setjara resmi. Teta 
pi kabarnja, duta besar Sovjet di | 
New Delhi, Mikhail Menshinkov, te 
lah mengadakan pertemuan dengan 
Nehru membitjarakan soaj tsb, sebe 
lum Nehru meninggalkan New De 
Ihi menudju Peking. Menurut kabar, 
Nehru dalam prinsip menjetudjuj un 
tuk datang di Moskou tahun depan. |. 
Sementara itu kota Hanoi king te| 

lah bersiap2 untuk menjambut keda 
tangan Nehru, Ta, 

Nehru akan disambut oleh Ho Chi 
Minh dan pembesar2 tinggi pemerin 
tah Republik Demokrasi Vietnam, 

Menurut rentjana, Nehru akan ber 

diam. sehari di Hanoi dalam. perdja. 
lanannja ke Peking itu. (Antara). 

  

Hari2 Libur 1955 

Menurut Kemen- 
terian Agama 

  

   netapkan ketentuan tentang tan: 
gal toae2 Uibur untuk tahun 195 
sebagai berikut: 1. Tahun Baru 
Dianuari, 2. aa Nabi 
hammad S.A.W. 1374 H 22 
ret, 3. Wafat Isa Al-Masih 

Paskah (hari kedua) 
     

   

  

   
    

  

    

ril, 5. 
al itubaik 10 Mei, 7. Kenaikan 

Isa Al-Masih 19 Me', 8. 'Id “1Fi- 

tri 1347 H. (dua hari) 

30 Mei, 10, 'Id'lAdha 1374 H. 
30 Djuli, 11. Proklamasi Kemer- 

dekaan 17 Agustus, 12. 1 Muha- 

ram 1375 19 Agustus, 13. 
    lad Nabi Muhammad S.A.W. 

1373 H. 8 Oktober dan 14, Na- 
tal (hari pertama) 25 Desember, 

Ketentuan mengenai tanggah 1 
Ramadhan dan "1@1Kitri 1374 
berdasarkan rukjat dan hisab tag 
w'n, pada waktunja akan 
mumkan, Hari2 libur dalam tas 

     

m
a
 

pertahanan pembesar € 

Peking berkenaan dengan ulang tahun RRT tanggal: 

IHitler dalam tahun 1940. Coty 

(lam 
000000 Jan dalam parlemen Inggris. 

MENTERI AGAMA telah me| : ) 

RRT SEGERA HENDAK SER- aa 
| BU PULAU TACHEN 

Mu- | Kantor ber ta Kwomintang me- 
| 

edaa) 11 fduki oleh Kwomintang kini teran- 
1 Mej tgl. 1 Mei, 6. Nu- am 

23—24 | der 
9. Pante Kosta (hari kedua) | hingga djumlah jang tjukup bagi 

a-| jang tampak didaerah itu makin 
Pettan bah | 

dius | pantah berita2 ig tersiar dan me- 

  ran2 itu sbb: Warta Berita sentral 
Xx j£ biasanja diadakan 9-kali, kini 

“Idjam 8 —, pada djam2 14.00 dan 
1114:45 — semula tiga  kali' pada 

Mik ,» wakil da- a 
mai, Lea Karata" 22.00. Pada siang. hari jakni dilang 

i ovjet (sungkan pada .djam 14.00 dan 
14.45, ini mengingat bahwa umum- 
nja pegawai baru djam 14, — pu- 
lang dari kantor. Sehingga di tutup 
nja siaran siang pada djam 15.00 bi 
sa memberi kemungkinan ikut men 
dengarkan siaran bagi mereka jg ba 
ru pulang. 
Siaran2 hari Djum'at, siaran dari 

mesdjid2, jg biasa dilakukan - oleh 
studio2 menurut keadaan dan wak- 

Jni. Kedua 

Pesan Coty: 
Rakjat Perantjis Harus 

“ Mendisiplin Diri 
PRESIDEN erantjis Rene 

Isteri Tjek-tjok 

   

   

dikota Djakarta — pada hari 
kebakaran ini telah memusnahkan 

. 
5 Tjelakanja api terus merembet Iuas 

Tertimbun Mendjadi 

kemadjuan-kemadjuan da- 

Diterangkan selandjutnja, bah- 
tidak Iantjar, ” baik 

aki Kopra, 
Selain daripada itu amat kuat dju 

ga suara masjarakat, supaja gerakan 

si dibantu oleh pemerintah. 
Selandjutnja politik terhadap ko- 

pra perlu segera ditindjau kemba- 
li. Baik susunan organisasi mau- 
“pun tjara bekerdja jajasan kopra: 
terang tidak dapat diteruskan. 

. Disamping itu kakunja pemerin 
tah dalam memberi perizinan dan 
memberi bantuan terhadap usaha2 
akjat dilapangan perikanan dan 
perushaan mutiara memperbesar 
rasa tidak puas. 

Eksploitasi Belanda di 
Irian, 4 

Dalam haj ini perlu mendapat 
perhatian kita tentang kabar2 jg 
cerdengar dari bagian Irian Ba- 
rat. bahwa Belanda disana telah 
mulaj dengan berbagai eksploftasi 
setjara besar2an dan teratur, Ter 
nana rgs bahwa Belanda te- 

mulai dengan perusahaan2 
pemilihan Ysorteerbedrijven) j 
besar2 bagi rotan dan Taim2”hasi 
hutan, sedangkan dikatakan. bah- 
wa djuga perusahaan2 perikanan 

dimula!nja. Dikatakan djuga. 
bahwa eksploitasi - hasil2 - pulan2 

pelajaran jang sistimafis. 
Melihat kesan2 kamj diatas tadi 

tidak ningherankan, demikian Te 

  

   

  

koperasi produksi dan kredit kopera | 

  

“| Mengenal RRT 

uindjanan di RRT atas undanga 
bulan Oktober 1954 lebih dari 

pn2 agama dsb.-nja, semua 

jang menentang sistim ke 

Dang, jang terdiri bukan sadja 
ri pemimpin2 Partai Komunis dan. 

'sosialis kirj Djepang, tetapi djuga 
dari pemimpin? sosialis kanan, bah 
kan dari Partai Progressif dan Libe: 
ral, jaitu penjokong2 kuat darj po 
litik kerdja sama dengan Amerika 
Serikat. jang telah memilih pihak 
blok bukan blok Sovjet Uni dan 
RRT cs: 

Suatu tjontoh lain ialah rombong 
an oreng2 Indonesia jang diundang 
oleh Lembaga Urusan Luar Negeri 
Tiongkok, terdiri dari 13 orang, jg. 
djuga dari berbagai aliran politik. 

beda dengan delegasi Djepang tsb. 
tidak ada seorangpun jang mendja 
di anggota Partai Komunis Indone 
sia “atau pemimpin organisasi buruh 
(atau tani kiri. £ 

Sebagai diketahui, diantara rom 
Songan Indonesia terdapat pemimpin 
»emimpin Perti, Nahdatuy Ulama. 
'PNI, mahaguru, direktur bank, ang 
gota2 parlemen, pemimpin2 surat-ka 
bar dil., disamping rombongan Indo 
nesia lainnja — semua berdjum'ah 
Ik. 150 orang — jang diundang oleh 
organisasi2 bukan Lembaga Urusan 
Luar Negeri tsb., antaranja rombo 
-agan wanita, pemuda, olah-raga, ke 
|senian, dan djuga Prof. Dr. Bahder 
Diohan sebagaj undangan — Palang 
Merah: mereka semua itu djuga ter 
diri dari orang2 dari berbagai aliran 

politik atau pandangan hidup. 

Ketjuali delegasi2 resmi dari Sov 

jet Uni, Polandia, Korea Utara, Ru 
mania, Mongolia, Tjekoslovakia, Ho 
ngaria,  Djerman — Timur, Bulgaria, 
Vietnam dan Albania, (blok Sovjet 
Uni) menurut kesan saja, delegasi da 
ri kira2 40 negeri lainnja — seper 
1 tjontoh diatas — adalah terdiri 
hijuga darj orang2 dari berbagai ma 

ijam aliran politik atau pandangan 
hidup. kejakinan atau kepertjajaan 
'ang tidak dapat dipandang sebagai 
orang komunis atau orang ,,kiri”, 

- Apa malgsud undangannja? 
Bahwa RRT untuk merajakan 

genap 5 tahun revolusinja meng- 
undang Sovjet Uni dan negara2 
lainnja jang lazzim dinamakan ne- 
gara2 demokrasi baru itu, mudah- 
lah dipahami. Tetapi apakah mak- 
sud pemerintah, lembaga2 atau 
organ'sasi2 RRT mengundang 
Ta darj segenap benua. - ter- 

djuga orang2 Amerika dan 
Eropa Barat, djadi dari negeri2 
jang bukan negeri2 tergolong va- 
da apa jang dinamakan ”blok So- 
vjet Uni”, dan diantaranja bahkan 
banjak orang2 jang terang berpa- 
ham bertentangan dengan paham 
ang merdjadi dasar blok #tu, un- 
tuk berkundjung di RRT?   Ijasukmena, bila konperensi ekono 

Mi Hu diantaranja menelorkan reso 
'usi2 sbb.: 1) djawatan2 dibagian sa 

na minta diperlengkap dan diberj ke 
(kuasaen lebih besar. Pemeritah2 dae 
sah disana minta hak untuk menetap 
an begroting sendiri guna  berba 
gai usaha pembangunan. 2) Organisa 
ii kaum pengusaha, supaja diperkuat 
lan diberi kekuasaan2 olsh  peme 
'intah dengan djalan memberikan 
itatus resmi sebagai Madjelis Pernia 
zaani dan perusahaan kepada dewan 
2konomi. Indonesia dan 3) gerakan 
koperasi, supaja diperkuat dan dibe 
si bantuan pemerintah. : 

DJEPANG TRIMA 30 ORANG 
SISWA ASING DLM HUBU- 

NGAN SCHOLARSHIP 
Tigapuluh orang mahasiswa luar 

negeri pada achir bulan ini akan di 
undang untuk beladjar di Djepang 
berdasarkan program scholarship pe 
merintah, demikian diumumkan oleh 
kementerian luar negeri Djepang pa 

da hari Sabtu. 
Menurut program tersebut, dalam 

tahun jang pertama akan diundang 
30 orang siswa dari 16 negara, dian   Sya tu setempat tetap dilangsungkan. 

'Coty hari Sabtu jl. berseru kepada | pjadi tidak ada" perobahan. 
'rakjat Perantjis supaja | mendisi- | . : | 

diri dalam pengabdiannja ke 
da tanah-airnja.  Dikatakannja 

hwa dimasa jang lampau, peme 
'rintah2 Perantjis bukan sadja ke- 
|kurangan stabilitet, tetapi djuga 
|— dan terutama — kekurangan 
kawibawan. TA Kar 
| Kata2 ini diutjapkan waktu ia 

| meresmikan tanda peringatan bagi 
mendiang Presiden Albert Lebrun, 
|ialah presiden waktu Perantjis 
bertekuk-lutut: terhadap Djerman 

   

mengatakan bahwa bangsa Peran- 
tjis terlalu sering melupakan, 

bahwa perbintjangan2 itu guna- 
.nja untuk mentjapai keputusan, 
'Dalam rentetan  perbintjangan, 
harus ada arah jang tertentu. Da- 

“ini Coty memudji keada- 

5 (Antara). 

wa pulau Tachen jang kini didu- 
'sawat ,,Fairey Delta — 2”. 

  

serbuan pasukan2 RRT. Me- 
nurut laporan kantor berita itu, 

taranja 3 orang dari Indonesia. 

  

Lagi industri pesawat terbang memperkenalkan hasil usahanja jang ter- 
baru. Pesawat terbang jang- photonja terlukis diatas ini disamakan pe- 

Sajapnja berbentuk segi tiga dan sebagai 
tenaga penggerak digunakan mesin Rolls Royce Avon turbo-jet.  Ke- 
istimewaan pesawat terbang int selain mempunjai ketjepatan jang me- 
lebihi dengan ketjepatan suara, pun bagian montjongnja jang pandjang 
runtjing didepan itu pada waktu pendaratan dapat ditarik kebelakang, 

Bukan sadja Ketua Lembaga Uru- 
san Luar Negeri Prof. Chang Hsi-jo 
(Menteri Pendidikan), tetapi djuga 
P.M./Menteri Luar Negeri Chou 
En-Lai, dalam pertemuan jang chu- 
sus diadakapy untuk: menerima rom- 
bongan Indonesia, menjatakan peng- 
barapannja,  supaja perkundjungan 
ini lebih mengekalkan perhubungan 
antara kedua negeri dan  memper- 
silahkan kita untuk menindjau  ke- 
adaan sebenarnja di RRT, jang baik 
maupun jang buruk. 

Chou En-lai dalam kesempatan 
Lini djuga mendjelaskan pendirian pe 
merintah RRT dalam soal2 luar ne- 
geri, termasuk perhubungannja de- 

| agan Indonesia, begitupun mengenai 
soal kewarga-negaraan rangkap dari 
sebagian penduduk Tionghoa di In- 

| donesia. - 
| Mengenai tamu2 jang diundang 

| 

Benarkah Segala Kem adjuan? Je Di- 

|chabarkan Telah T'tjapaiDi RRT Itu? 
Sebuah Kata Pendahuluan 

— Oleh: Djawoto — 

PEMIMPIN REDAKSI ”Antara” Pusat Djakarta, Djawoto, jang kini sedang mengadakan pe- 
.phak RRT mengirimkan laporannja jang pertama sbb: Pada awal 

asing berkundjung di RRT, dianta- 
ranja merupakan delegasi2 resmi berbagai pemerintah, selain itu merupakan rombongan2 kesenian pe- 
muda, olah-raga, pemimpin2 orga 

dari 

1.000 tamu dari kira2 50 n 

raan jang. dipakainja adalah sistim 
jang historis relatif baru dan berbeda 
dengan sistim jang berlaku dinegeri 
kita, sedang banjak soal jang telah 
atau sedang dihadapi  RRT' adalah 
serupa dengan soal2 jang kita hadapi. 

Selain itu ialah, karena RRT me- 
tupakan negara jang besar sekali, de 
ngan djumlah penduduk seperempat 
dari djumlah penduduk seluruh dunia, 
dan kini mendjadi peranan penting — 
djika tidak dinamakan terpenting — 
dalam orientasi negara2 besar didu- 
nia, maka djuga pasti merupakan pe- 
ranan penting pula dalam orientasi 
negara2 Asia, termasik Indonesia, 
baik dilapangan po..tik, ekonomi 
maupun kebudajaan. 

Duapuluh tahun jz lalu pemim- 
pin? kita sering menjatakan: ,,Dji 
xa Soal Tiongkok t:lah dapat di- 

nisasi buruh, tani, wanita, abli2 pengetahuan, guru2 besar, pem m- 
berbagai aliran politik, kejakinan atau kepertjajaan. Banjak dianta- 

ranya bahkan dari aliran2 jang biasanja tegas menundjukkan sikap tidak menjetudjui, bahkan ada pula 
negaraan seperti jang kini berlakk di Sovjet Uni dan negara2 jang biasanja 

@inamakan negara2 demokrasi batu seperti RRT. 

Suatu tjontoh ialah delegasi Djeghasil2 jang difjapainja selama 5 ta- 
da hun ini: djustru karena sistim kenega- 

  petjahkan, soal negvri2 Asia lain 
aja akan dapat dipeljahkan pula” ! 
Jang dimaksudkannja ialah soal 
fiongkok ketika itu sebagai ta 
nah setengah djadjahan jg rakjat 
nja berdjuang untuk melawan im 
perialisme, feodalisme, burokrasi, 

dan menderita sekali karena per 

tentangan2, penindasan tuan ta. 
1ah, pemerasan perampok? dan 
djenderal2 dan. sengsara sekali 
oleh perang saudara. 

Lima. tahun jg lalu rakjat Ti 
ongkok: utk kedua kalinja dalam 

abad, ke-.20ini telah menang da. 

lam,.revolusinja, dan menurut pe 
mimpin? RRT, seperti Mao Tse. 

tung, Chou En-lai, Liu Shao-chi 
dil, dalam 5 tahun ini RRT ,,telah 

mendapat kemenangan penuh dim 

perdjuangannja jg lama sekali 
melawan imperialisme, feodalisme 

Ian burokratis-kapitalisme, telah 
berhasil mengachiri kekatjauan 

dan mentjapai keamanan didalam 
negeri jang dalam ratusan tahun 
ig belakangan ini belum pernah 
yalami oleh - rakjat Tiongkok, 

sekali tidak mempunjai kekuasa 

m politik, dan disamping semua 
tu, dalam waktu singkat, telah 
pula mentjapai hasil banjak dlm 

usaha merehabilitir ekonomi Ti 
ongkok jg telah dirusak oleh ka 
1m imperialis dan Kuomirtang re 

'didunia, bahwa rakjat Tiongkok kini 

telah pula mengachiri situasi la. 

ma dimana rakjat banjak sama ' 

  

aksioner, dan kini sedang 

masa peralihan 

me”, 

Demikianlah menurut pemimpin 
pemimpin RRT, 

dalam 
kearah sos.alis- 

: Benarkah segala ju? 

Benarkah semua itu? Sudahkah da 
ngan revolusi 5 tahun jang lalu itu 
»soal Tiongkok” dipetjahkan ? Be- 
narkah rakjat Tiongkok kini serta 
dalam kekuasaan? Benarkah ekono- 
minja telah dapat di-rehabilitir ? Be- 
narkah keamanan dinegeri jang luas 
sekali ini telah sepenuhnja tertjapai? 

Benarkah RRT telah berhasil mem 
brantas korupsi, burokrasi, pemboro- 
san oleh alat2 negara dan sebagainja? 

Benarkah tidak lagi prostitusi dan 
pengisapan madat? Benarkah kebu- 
dajaan diusahakan untuk masa ? Etc, 
etc. Djika benar demikian, bagaimana 
kah tjara2 mentjapai hasil2 tersebut 
dalam waktu sesingkat itu ? 

Sebaliknja banjak pula dikabarkan 

  

menderita dibawah suatu matjam per 
budakan baru, bahwa perlawanan? 
masih sering dilakukan oleh rakjat, 
keamanan belum baik,  ekonominja 
tidak beres, bandjir masih sering ter- 
djadi, kemerdekaan pribadi tidak ada, 
kehidupan beragama tidak bebas, dan 
bagi perdamaian dunia, terutama ba- 
gi keamanan negara? Asia Tengga- 
ra, RRT. merupakan bahaja baru. 
Benarkah demikian ? 

Untuk mendapat djawaban atas 
pertanjaan itulah, maka kami meneri- 
ma undangan untuk menindjau RRT. 
Perdana Menteri Chou En Lai menja 
takan ,,Tuan2 bebas menindjau se- 
gala sesyatu, jang baik dan jang bu 
ruk, dan jang dulu buruk dan kini da 
lam tingkatan jang madju untuk men 
djadi baik.” . 

Saja akan mentjoba memberikan Ia 
poran se-ada2nja apa jang saja de- 
ngar dan dapati dengan mata-kepala 

sendiri selama perkundjungan singkat 
ini dalam tulisan ber-turut2. 

    

TAHUN INI 41 S. R. BARU 
DIBANGUN. 

Oleh Djawata, Pekerdjaan Umum 
propinsi Djawa Timur dalam tahun 
ini telah dapat dibangun 41 gedung 
Sekolah Rakjat baru dengan biaja 
Rp. 4.547.500—, sedang perbaikan 
gedung2 Sekolah Rakjat dengan bia 
ja Rp. 1.126.750,— telah dilakukan 
di 24 tempat. 

  

ngadakan pergeseran besar dalam 
Suatu komunike resmi jang diumumkan pada hari Senin mengata- 
kan, bahwa pergeseran itu meliputi kementerian2: pertahanan, da- 
lam negeri, pengadjaran, perumahan, bahan makanan, persendjataan 
dan pekerdjaan umum. Dalam komunike itu dikatakan pula, bahwa 

menteri telah mengundurkan diri, jakni menteri pertahanan 
Lord Alexander, menteri pengadjaran nn. Flonrence Horsbrugh Lord 
Chanceilor Lord Simonds, dan djaksa agung Sir Lionel Heald. 

4 ora 

Harold MacMillan, jang kini men- 
Ijabat menteri urusan perumahan 

menggantikan Lord Alexander selaku 
nenteri pertahanan. Duncan Sandys, 
jang hingga kini mendjabat menteri 
urusan perbekalan, ' menggantikan 
MacMillan selaku menteri urusan pe- 
rumahan. Sir David  Eccles, jang   di RRT tersebut jang menarik per- 

thatian ialah kenjataan, bahwa dari 
| negeri2 diluar Sovjet Uni dan ne- 
geri2 demokrasi baru, misalnja dari 
Indonesia, Birma, India dALL, setahu 
saja tidak ada orang2 dari perleng- 
kapan2' negara jang memegang ke- 
kuasaan riil, misalnja dari tentara, 
polisi, pangrehpradja, pedjabat2 ting 
gi pada kementerian2 dsb.-nja, djadi 
berbeda dengan jang biasanja dila- 
kukan oleh Amerika Serikat,  Ing- 
geris dan negeri2' barat lainnja da: 
lam mengundang tamu2 asing. 

Jang diundang oleh RRT ialah 
mereka jang dinegeri masing-ma- 
sing sed'kit banjak ada hubungan- 
nja dengan massa. Dapatkah dari 

hingga kini mendjabat menteri peker 
djaan umum, menggantikan nn. Flo- 
rence Horsburgh selaku menteri pen- 
didikan. Nigel..... (kawat rusak, 
red), menggantikan David Eccles se- 
laku menteri pekerdjaan umum. Sell- 
wyn Lloyd, jang hingga kini mendja- 
bat menteri negara urusan luar negeri 
menggantikan Duncan Sandys selaku 
menteri perbekalan. Anthony Nutting 
diangkat dari wakil menteri urusan 
luar negeri mendjadi menteri urusan 

luar negeri, menggantikan Sellwyn 
Lloyd. Sir David Maxwell, dulu men. 
teri dalam negeri, menggantikan Lord 
Simonds selaku Lord Chancellor. 

Twylym Lloyd George, dulu men- 
teri urusan bahan makanan, mendjadi   kenjataan ini diambil kesimpulan, 

bahwa dalam hubungannja dengan 
negerj2 lain Amerika Serikat cs. 
mengutamakan approachnja terha- 
dap pedjabat2 tinggi jang meme- 
gang peranan dalam kekuasaan 
riil, sebaliknja RRT cs. melaku- 
kannja terhadap pemuka2 massa 
dari segenap aliran? $ 

Maksud kita berkundiung 
di R.R.T. 

Diantara kami jang menerima un- 

dangan Lembaga Urusan Luar Nege 
ri bermatjam-matjam dasar pertimba- 
ngannja mengapa menerima unda- 
ngan untuk berkundiung di RRT itu. 
Tetapi pada umumnja dasar pertimba 
ngan itu ialah untuk mengetahui kea- 
daan di RRT jang sebenarnja: untuk   
mengetahui praktek dari nada sistim | 
kenegaraan jang dilakukannja dan 

  

nana RRT jang berhadapan 
engan Tachen telah diperluas: 

pertahanan, dan dalam pada itu 
djumlah dari kapal2 perang keti4 

1 (Antara). 

| Trro TDAK DJADI BERK- 
: JN: DaNG KE, PEKING, 

| Kantorberita Yugo Tanjug” ha- 
te Maia mengatakan bahwa ja 
memperoleh kekuasaan utk mem- 

SOVJET UNI, 

    

Darang untuk mengadakan perdjan 
djian dagang dengan Barat. dalam 
djangka waktu jang pandjang, demi 

newa. Daftar barang2 itu telah dise   hun 1985 untuk daerah Bali (dan 
Lombok) akan ditentukan tersen 
diri. 7 

Demikian penetapan Menteri 
Agama. (Antara) Tai 

ngatakan bahwa Tito sebenarnja 
bermaksud mengundjungi Peking 
etelah kundjungannja ke India 

dan Birma: jang akan diadakan itu, 
tetapi kemudian maksud itu telah 

. diurungkannja (Antara), 

rahkan kepada delegasi2 dari 25 nc 

gara Eropa dan Amerika Serikat. jg. 
menghadiri pertemuan panitia da 
gang dari E.C.E. (Panitia ekonomi 
untuk Eropa dari PBB) jang hari   

“ 

KIA dan Rumania untuk jang per 
sama kali telah menawarkan barang 

kian hari Minggu diberitakan dj Dje: 

hingga tak menghalangi penglihatan dari penerbangnja. 

Minggu telah mengachiri sidangnja 

  

Sovjet Uni-Tjechoslovakia Dan Rumania 

Hendak Berdagang Dgn Dunia Barat 
TJEKOSLAWA- Tjekoslowakia antara lain mena 

selama seminggu di Djenewa, Beba warkan gula, kaju, kertas semen, ba 
rapa delegasi Barat telah membawa rang2 kimia, perlengkapan pengang 
pulang daftar2 tadi guna dipeladja kutan dan 'mesin2 jang  mengerdja 
ri lebih Tandjut. kan logam. untuk ditukar dengan bi 

|. Menurut kabar, Sovjet Uni, Tjeko djih besi, daging, ikan, benas, temba 

sulkan perdjandjian dagang 
7 — 8 tahun. Sovjet Uni 
lain menawarkan . kaju, mangaan, 

slowakia dan Rumania telah mengu kau dan bebuahan. F 
selama | 
antara ngunan dari kaju dan barang2 mo 

Rumania menawarkan bahan2 ba- 

day untuk ditukar antaranja dengan 
minjak tanah dar kendaraan2 ringan obat2 ikan, tekstil dan kapas. 
untuk ditukar dengan kapal2, logam 

nonfferrous, bebuahan “dan ikan, (Antara) 

menteri dalam negeri. Derick Heat- 
coat Amory, jang hingga kini men: 
'djabat menteri pertanian, menggan- 
tkan Lloyd George  dikementerian 
urusan “bahan , makanan. Derick 
Heathcoat Amory tetap memegang 
portepel kementerian pertanian dan 
perikanan dan disamping itu menda- 
pat portepel kementerian bahan ma- 
kanan dari Lloyd Georges. 

Sir Reginald Hanningham, jang 
kiny mendjabat djaksa agung, meng- 
Tantikan djaksa agung Lionel Hcald 
H.B. Foster, seorang anggauta Kon 

'servatif mengoper:djabatan Manning- 
ham selaku solicitor general. Lord 

| Munster, wakil menteri pada kemen- 
terian urusan djadjahan,  mendjadi 
menteri tanpa portepel. 

Dalam pada itu terdapat pula ' pe- 
rubahan2 dalam “susunan menteri? 
dalam parlemen, Seluruhnja terdapat 
24 pergeseran. 

Perlu diketahui, bahwa sustman ka 
binet Inggeris adalah berlainan de- 
ngan susunan2 kabinet dinegeri2 lain. 
Dalam pergeseran tersebut Churchill 
tetap memegang djabatan perdana 
menteri, dan Anthony Eden menter 
:uar negeri. Lebih djauh diwartakan 
bahwa pergeseran2 itu telah diteri- 
ma baik oleh Ratu Elizabeth, dan 
reshuffle jang besar itu menundjuk- 
kan, bahwa Churchill, jang bulan de 
pan akan mentjapai usia 80 tahun, 
bermaksud hendak tetap mendjabat 
perdana menteri, mungkin hingga pe- 
milihan2 umum jang akan datang. 

(Antara).   
  

Kabinet Inggris .,Di- 
kotjok“ Seluruhnja 

Pergeseran Setjara Besar2-an" Dalam 
Pemerentahan Inggris 

PERDANA MENTERI Inggeris, Winston Churchill, telah me- 
kementerian2 dalam kabinetnja. 

495 Keluarga 

Mn en BE Maia SO 2 Ui Teng aa dai MAAN 

  

|&# Lagi Soal 
Nurnaningsih 

4 

Filmnja” Akan Diboi- 
kot. Di Kalimantan 

Barat 
GERAKAN pemuda di Kali- 

mantan Barit telah menjatakan 
kesedjiaannja untuk mengadakan 
pemboikotan pada tiap2 film di 
mana Nurnaningsih turut main. 
Hal ini adalah ak'bat perbuatan? 
Nurnaningsih jang telah mempa- 
merkan seluruh tubuhnja , setjara 
telandjang bulat dan menjinggun: 

  

NURNANINGSIH 

kesusilaan Timur itu. Disamping 
itu fihak ,,LEKRI? (Lembaga Ke 
budajaan Rakjat Indonesia) Kali 
mantan Barat jang berpusat di 
Pontianak dalam waktu jg singkat 
akan mengadakan ramat  chusus 
guna memperbintjangkan soal tsb. 
dan untuk menentukan sikapnja. 

»HAZEI” MENJERBU SAM- 
PAI CANADA. 

Badai ,,HazeP” jg achir2' ini 
mengamuk di Haiti dan kemudi- 
an menjerang daerah pesisir 
Amerika Serikat bagian timur, 
hari Sabtu telah menjerbu daerah 
pusat perindustrian Canada, ialah 
provinsi Ontario, hingga terdjadi 
salah satu bentjana alam jg sangat 
hebat disana. 

Didaerah kota Toronto menu- 
rut angka2 resmi sementara ada 
sekurang2-nja 5 orang tewas dan 
2 orang lagi dikota Holl (prov. 
Ouebec). Dengan demikian maka 
di Amerika Utara sekurang2-nja 
ada 79 orang tewas. Tetapi menu- 
rut laporan2 polisi jang belum di 
perkukuh, djumlah korban di Ca- 
nada djauh lebih besar daripada 
apa jang diketahui. (Antara) 

Pers Muang Thai 
Sokong Sunario 
Mengenai Statement- 

nja Tentang. Embargo 
MENURUT berita ,,Tass” dari 

Bangkok, surat2 kabar Thai pada 
umumnja menjokong statement ig 
diberikan oleh menteri Juar negeri 
Indonesia, Mr. Soenarjo, di Otta- 
wa baru2 ini, jaitu bahwa Indone- 
sia akan minta kepada PBB supa- 
ja menghapuskan embargonja atas 
export beberapa matjam barang 
jang dinjatakan sebagai barang2 
strategis. 

Menurut surat2 kabar itu, 
Birma, Muang Thai dan Malaya 
akan menjokong permintaan Indo 
nesia ini. Dalam hubungan ini 
surat2 kabar Thai kebanjakan 
menjerukan pula  dihapuskannja 
pembatasan? atas perdagangan un 
tuk meringankan beban negara2 
jang kini sedang menghadapi ke- 
adaan perekonomian dan ke- 
uangan jang sulit. (Antara) 
INGGR S8 AKAN KIRIM 2 DE- 

LEGASI DAGANG KE 
R.R.T, 

Kalangan jg. mengetahui di Lon- 
don menjatakan pada hari Sabtu, 
bahwa atas. undangan - pembesar2 
RRT, dalam bulan2 jang akan da- 
tang akan berangkat 2 missi dagang 
Inggeris ke RRT. Dikatakan, bahwa 
susunan dari delegasi2 dagang tsb. 
belum ditentukan, akan tetapi akan 
diusahakan, supaja - perutusan2 itu 
mewakili kalangan? dagang, bank 
dan industri. 

KERUGIAN PELNI RP. 7,85 
ADALAH SETENGAH TAHUN 

PERTAMA 
Tentang kerugian PELNI jang 

telah diselidiki oleh Kementerian   Transmigran 
Memuloi Hidup Baru Di 

Kalimantan 

75 Keluarga terdiri dari 190 

djiwa jang ditransmigrasikan dari 

pelbagai tempat Djawa Barat hari 

Djum'at jl telah diberangkatkan 

ke Pematang Tudjuh dan Sungai 
Deras dengan diantarkan oleh Re 
siden Kalimantan Barat, Bupati 

dan hamp'r seluruh wakil2 djawa 
tan dalam kota Pontiarak. Targ 
al 18 Oktober ditunggukan lagi 
atangnja 25 keluarga dan rom- 

bongan penghabisan, , 

Sebagian besar dari mereka ada- 
lah penduduk jg pernah  bekerdja 
sama dengan gerombolan. karera di 

paksa dan kemudian dipendjarakan 
oleh alat2 negara. Mereka berasal 

dari Djawa Barat day Dtawa' Te- 
ngah (MMC). Selain bagi tiap ke- 
luarga telah disediakan ruma? din 
tanah seluas: 2,5 ha djusa: diberi- 
kan perlengkapan berupa patjul. »a 

rang, bibit padi, djagung dan kela- 
pa serta alat2 dapur, kelambu, t- 

kar dan bantal. 250 Buah rumah 
bagi 250 keluarga hampir siap gr 
bangun lengkap dengan Ps'si 1, 
mesdjid dan lapangan olahraga di 
perkampungan baru tadi. (Antara), 

   

| kerugian jang diderita 
'selama setengah tahun 

  

Perhubungan dan berdjumlah 
Rp. 7,85 djuta, Menteri Roseno 
menjatakan selandjutnja - bahwa 
djumlah kerugian tersebut adalah 

PELNI 
pertama 

1954. 
Bergroting pertama dari PEL- 

NI untuk setengah tahun perta- 
ma 1954 berdjumlah Rp. 72 dju- 
ta. Selandjutnja terbukti bahwa 
didalam pengeluarannja, kerugian 
itu berdjumlah Rp. 7,85 -djuta, 
sehingga dengan demikian selisih- 
nja hanja Rp. 0,35 djuta dzri 
bada begroting tgjsebut, demiki:n 
Menteri. 

Belanda Mau Te- 
tap Duduki Irian 
BELANDA akan bermaksud 

melandjutkan perkembangan di 
Irian Barat dalam djangkg pag- 
djang, meskipun Indonesia me- 
puntut wilajah itu dan kini telah 
dikemukakan ' kepada ad jelis 
Umum PBB. Maksud Belanda ini 
ternjata dari laporan jang disiar- 
kan oleh Kom't& Penas'hat 'ten- 
tang perkembangan agraria didae- 
rah Pasifik. Komite itu mengan- 
Gjurkan projek jang memakan 
waktu kira2 20 tahun sebelum 
masjarakat Irian sendiri siap un- 
tuk melandjutkan perkemibangan 
itu. Demikian menurut berita UP 
dari Den Haag,   

MASALAH MASUKNJA RRT da 
lam PBB kini dapat dikatakan ..Ti 
dut” dan bukan ,.mati”, Hempir se 
tiap diplomat PBB setjara p:rseora 

ngan mengatakan, bahwa pengakuan 
pemerintah Peking hanja me-upakan 

oal waktu, Dalam permulaan sidang 
ke-9 Madjelis Umum PBB Ameri 
ka Serikat berhasil menggagalkan 
tindakan Sovjet Uni jang hendak me 
Mn RRT dalam PBB. Dengan 

ntuan Inggeris untuk tahun ini ma 
salah itu dapat disingkirkan. Tetapi 
sekalipun begitu Inggeris berpenda   pat, bahwa RRT' herus berada da   lam PBB. 

Soal Masukrja RRT DimPBB 
Bukannja ,Mati' Tapi.Tidur' 

Menurut beberapa kalangan Ame 
rika, bantuan Inggeris jang mengga 
galkan usaha Sovjet adalah karena 
Winston Churehil1. Tetapi Eden dji 
ka mendjadj perdana menteri Ingge 
ris bisa bertindak lain, Karena itu, 
delegasi Amerika dalam PBB kini 
suKtah memperhatikan kemungkinan 
tahun depan ia harus berdjoang sen 
diri untuk menghadapi usaha” Sov 
jet itu. Bagaimanapun, dewasa ini te 
lah tegas. bahwa tekanan supaja R. 
R.T, mendjadi anggota PBB, akan 
terap dilakukan tahun depan. 

(Antara) 

    

   



    njonja, Nona-nona dan Handai -taulan, jang telah menjatakan 
tjara apapun djuga, sedjak wafat- sampai dimakamkannja Suam 

20.0. LIAM GWAT TIE 
dan Kudus, jang telah membantu lantjarnja pemakaman 

   

  

Dengan djalan ini kami haturkan diperbanjak teri ma kasih pada Tuan-tuan, Njonja- 

Pula kami haturkan banjak-banjak terima kasih pada Rglisi Lalu-lintas di Semarang 
tersebut, 

Semarang, 18 Oktober 1954. 

          

  

Baru terima: 

ikut berduka-tjita dengan 
Ii, Ajah dan Saudpra kami: Ni san        

Versnelling : 3, dibawah     
    

   

  

       

  

        

  

"LEBIH MURAH DARIPADA SEPEDA MOTOR AJS, 
3 MATCHLESS, 

B'| Mobil ketjil roda 3, merk ,.Girino” 
Ai Buatan Italia, 1 Cyl. 4 PK, dengan motor 

3 »Lambretta” jang terkenal, pakai accu 12 V. 

| Pemakaian bensin : 1 liter — 35 KM. 
| Sangat praktis dan tjotjok untuk suami-isteri jang tidak dapat 

| aik sepeda motor dengan anak. — Kundjungilah Showroom 
II kami, persediaan sangat terbatas. 

    

Ikut berduka tjita atas me- 
NORTON. ninggalnja : .. 2 

| Sdr. R.S. WahjoeWidajat 
Keluarga HARSONO 
Manggistan 1I/2 
Semarang. 

     
stuur seperti mobil2 sedan, 

    

Didjual 
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Untuk mendjaga, agar supaja djangan sampai terdapat kesa- 
lah-fahaman tentang hal surat-surat peridzinan jang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang, maka kepada cha- 
lajak ramai diumumkan sebagai berikut : 
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1. Semua surat2 pemberitahuan mengenai pembajaran biaja pem- 
bangunan (rooigelden) disampaikan kepada jang bersangkutan 
melalui POS. 

tw
 

Demikian pula surat-surat peridzinan untuk mendirikan perusa- 
- haan (H. O.) dan lain-lain. 

ta
g Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang tidak mempunjai 

pegawai jang berkeliling untuk menjampaikan atau memberita- 
hukan tentang keluarnja surat-idzin, baik mengenai idzin per- 
usahaan (H. O.), maupun mengenai pembangunan (rooiwezen). 

Semua biaja untuk kepentingan tersebut dalam ajat 3 (pemba- 
jaran rooigelden) harus dibajarkan kepada Kas Kota Besar 
Semarang di Djalan Bodjong No. 148. £ 

Berhubung dengan itu, maka diminta kepada para pemohon 
£ idz'n untuk menjebutkan alamatnja jang terang, dan segera mem- 

beritahukan kepada fihak Pemerintah Daerah Kota Besar Sema- 
rang, djika ada perobahan-perobahan. — 
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15 Oktober 1954, 

PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA 

KOTA BESAR SEMARANG. 

Semarang, 

Sekertaris, 

SOEBARDI SOEMODIPRODJO. 

aa Mn 

Pada pagi hari Djum'at tg. 22-10-1954 kami akan 
berangkat pindah ke Djakarta. Berhubung dengan “sempitnja 
waktu, kami terpaksa mohon diri dengan djalan ini. 

Selamat tinggal dan mudah2an biar djauh dimata, tetap 
dekat dihati. — 8 : 

Alamat di Djakarta: 
Djl. Karet 63 A 
Tanah - abang 

Semarang, 18 Oktober 1954. 
Keluarga SLAMET 

Djl. Lemahgempal 85 
7 
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obat terkenal untuk'segala 
rupa penjakit kerongkongan. 
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CITY CONCERN CINEMAS | 
TINGGAL 
Sedikit Malam 

(u. 17 tah) 4 

Lux (IS 
5.00 - 7.00 -9.00 ' 
 BERBARENG 

GRAND 
5.00 - 7.00 - 9.00 
Film Terbesar 
jang Indah 
dalam Berwarna 
penuh Tarian2 
jang Menarik 
dan ' Memikat 

hati ! 
Ketangkasan 
dan keberanian 
penuh Sensatie! 

      

      

    

  

Matinee: Saban pagi djam 10.- di ,,L U X”. 
Saban pagi bisa pesan tempat di ,GR AND” 

untuk klas I dari djam 11.- sampai 12.-. 
(Tidak terima dengan telepon) 

( Walt Disney's AA 

b Royi 
THE HIGHLAND ROGUE 
Storring RICHARD TODD - GLYNIS JOHNS 
ALL LIVE-ACTION HIT color by TECPNICOLOR 
Distributed by RKO Radio Pictures « Copyrsiht Walt Uizney Production 

  

-—— Akan datang! 

SUPER. PRODUCTIE dari 

WALT - DISNEY. 

Terbesar dalam Pembikinan 

Menggetarkan hati dan penuh Aktie 

serta Sensatie jg. Menggemparkan ! 

  

  

INI MALAM D.M.B. (17 tah) 

INDRA 
4.30 - 7.15 -9.15 

  

        

Film India Terbesar 
Sebuah dongengap penuh sensatie ! 

£ 

» UX pisa PAN 
Menggemparkan ! Ad : 

  

ROYAL 5.00 - 7.00 - 9.00. INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 

NUR HASSANAH — NANA MAYO — MOH. MOCHTAR 

sDJ A j A M E RA N AA? Tjerita Malaya jang 
- Menggemparkan! 

Penuh Tarian2 dan Njanjian2. Menarik dan Merdu - perkelahian hebat! 

ROXY 5.7.9. INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah.) 

KOMALASARI — NANA MAYO — CHATIR HARRO — dim.: 

Solo Diwaktu Malam“ 
Besok malam premiere: ROOSTYATI — JOHNY SUNDAWA 

,KEMALA DEWA-DEWI" 
dengan Ribut Rawit — Srimulat — Kuntjung S. Poniman 

KOTJAK ! — LUTJU! dan MENGGEMBIRAKAN ! 

  

   
  

DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SRAGEN 

PENGUMUMAN 
No: 3724/Um/54. 

DITJARI: 

Seorang Pemboroag 
Jang berpengalaman membuat djembatan beton besar : 
»Untuk membuat satu djembatan beton besar terletak diatas 
Sungai Bengawan Solo di Gawan Ketjamatan Sidohardjo 
daerah Kabupaten Sragen.” 
Pemborong jang suka mengerdjakan diminta datang pada 

Kantor kami : 
a. pada hari kerdja : djam 08.00 — djam 13.00. 
b. pada hari Djum'at: djam 08.00 — djam 11.00. 

| guna mener.ma pendjelasan2 dan gambarnja, mulai tgl. 20 Oktober 
1954 s/d paling lambat tgl. 25 Oktober 1954. 

Sragen, 14 Oktober 1954. 
A. n.. DEWAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SRAGEN 
Ketua 

tdt. SOEPRAPTO. 

VIRANOL—— 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang 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, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta? ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10076 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
TAN gn ayat . Rp. 30,— Pil Gumbira ............ Rp. 15,— Minjak Tang- 

Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihap ............ 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. L......... 
Rp. 20,— No. 2 se... Rp. 10— Blossom face Cream, menghilang- 
kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan ...... Sae Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak luntur 2 gram, Rp. 10,— dan 5 gram.......... Rp. 20,— 

' No Hair Powder, menghilangkan rambut . Rp. 10,— Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok . Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ............ 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 . Rp.: 10,— 
Pil Diabetes (sakit gula) ......... .. Rp. 50,— Pil Entjok Linu ...... 

Rp. Ta 

  

..c.or.K.r.x 

"o..c.ooo. 

...co...m. 

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1549. 
ABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — 

" Obai-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia, 
AGEN - AGEN: 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

maratig, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So- 
sowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja. 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon Petjinan 66, 
Jogja, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogjas Toko Obat lok An, 
Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan TI, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obati 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebons Toko Obat Tay Tjoer 
Ho, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Ol. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8" 

Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe-   Semarang. 
  

. SHERIFF, WEVE GOT TO @UESTION 
MR. SANFOKD! 1 FOUNP EVIDENCE 

THAT TWO MEN RANSACKED HIS PESERT CAMP 
AND LEFT HIM AND Li 
HIS DAUGHTER 

BUT, ROGERS, IF HE'S 
PELIRIOUS WITH FEVER, 

I CAN'T TAKE NO STOCK 
NIS 

ACCUSATIONS! AIM 

       
  

  

R. MOCHTAR 
dalam sebuah film 

PA MALAYA 

: TEE T 99 

P »s TERANG BULAN 
: DI MALAYA | 
Dimeriahkan dan digembirakan dengan 
Tari2an 1 

2 OSMAN GUMANTI 

: MALA 'RATINA 
aa 

salih 
  

      

TOL: KOS BU RARAN ea Ka on KE elu 
— Sheriff, kita harus bertanja dulu kepada Tn. Sanford, Saja telah 

menemukan bukti2, bahwa dua orang itu merampok perkemahannja di 
padang pasir dan membiarkan dia dan anaknja mati. 

— Tetapi, Rogers, djika dia masih menggigil dengan demamnja, 
saja tidak dapat menerima tuduhan2nja, 

$ €   Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No, 1882/111/A/171. 

  

  

HIPPO, THAT LOOKS N We GoTta BE 
LIKE TH' COWBOY 
WHO NVISITED TH! 
SANFORP CAMP 
BEFORE WE | 
RAipep 

    TM SORRY, SIERIFF.:. “51 
YOWRE TOO LATE.... 
HE DIED EARIN This 
MORNING! 

    
  

— Horee. Itu kelihatannja seperti — Kita ingin ketemu Tn. 
Cowboy jang telah kita djumpai di Sanford. : 
perkemahan Sanford,: sebelum kita — Sajang, Sheriff....... eng- 
merampoknja, kau terlambat......... Dia telah 
— Kita harus hati-hati, Speck. meninggal dunia pagi2 tadi. 

ROY ROGERS — No. 22 LU YU KH'UN   
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bipa berganda, 
h ( djadi kekuatannjapun 

berganda 

    

Hanja spedae 

Humber mempu- 

njai garpu Duplex 

jang istimewa. 

Maka dari itu ia bu- 

kan sadja terkenal seba- 

gai speda jang paling kuat 

dan paling tjepat, akan tetapi 

djuga sebagai jang paling aman. 

      

    

    

    

        

   

                        

  
   

Speda? Humber didjual salat” 

semua toko speda jang besar. 

    

  
speda 2. 

idha EN dibanggakan! an 

  

                  
  

PERNJATAAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami menjatakan terima kasih setinggi ting- 

ginja kepada : 
1. Dr. Koesen Hirohoesodo, Dokter Praktiik Umum di Ma- 

gelang, jang telah memberi pertolongan waktu sakit hing- 
ga wafatnja. 

Pers. Peg. Pol. Kares. Kedu dan Pers. Istri Pol Bhayang- 
kari tjabang Magelang. 
Sdr. R. Hardjoprawiro ?swLands 
Djawa Tengah di Magelang. 
Handai taulan. 
Murid S.M.P. II Negeri di Magelang atas kundjungan, 
bantuan2 berupa kendaraan, tenaga, materieel, karangan 

bunga dan pemberian penghormatan jang terachir, diwak- 
tu wafatnja anak kami (sulung) jang tertjinta pada tang- 
gal 15-10-'54 djam 15.30. , , 

R. S. WAHJOE WIDAJAT 
(Murid S.M.P. II Negeri di Magelang) 

dalam usia 17 tahun, jang dimakamkan pada tanggal 16 Ok: 
tober 1945 di Bergota Semarang. 
Semoga budi dan djasa mereka itu mendapat berkahnja Tuhan 

Jang Maha Esa serta tidak akan kami lupakan. — 

Jang berduka tjita 

Keluarga R. SOEDONO 
5 Dji. Raya Pontjol 70, Magelang. 

Sdr.2 jang turut berduka tjita : 

1. R. A, Poespohamidjojo - Mangga VI/45 Semarang. 
2. R. Sidik Ranoesaputra - Pendrikan Selatan I/61 Semarang. 
3. R. Aboe Soemosoebroto - Kom, Pol. Muda Magelang. 
4. S. Sasmito - Ass. Wedono Kota Demak. 
5. R. Koesoemosoedirdjo - Kepala Mantri Tjatjar Salatiga. 
6. R. Soemadi - Ass. Wedono Magelang (Japara). 

   

Venducommissionair 

INI MALAM PREMIERE! € 

GRIS 5-79 A3 th.) 

Pa MULAI BESOK 
SABAN PAGI djam 10.— ) 

Sebuah film fantasi jang menggem- 
parkan. Superman beraksi dalam 
memberantas kedjahatan! Penuh 
“dengan ,tembak-menembak, teka-teki: 
dan seram! Sensasi buat anak2 mu- 
da dan tua!!! 

SUPERMAN 
UNMASKS 
SABOTEUR! 

  

sm GEORGE REEVES 
testurtag 

NOEL NEILL » JACK LARSON 

JOHN HAMILTON « ROBERT SHAYNG 
@roned d7 GEORGE BLAIR sad THOMAS CARR: 

A Prodrend bp WHITNEY BLLSWORTH 
Lelossad Ip ?Ot2 Canteryfos   

| TINGGAL INI 
& BESOK MLM.! 

Orion 
5-70. A7 th) 
(Pesan tempat : 
Pagi: 9.-— 12.) 

REX LINI DAN BESOK SORE djam 5.00 ) 
SEPECIAL Robert Taylor 
EXTRA ! Ava Gardner 

  

Sa HN TNI: “ca tenan an Mai ma. LINI MET 
F tom TECHNICO wi! 

- 4 

  

  

(47 tb) 

THE BRIBE” 
INI DAN BESOK MALAM! Jyxyn DATANG : 
REX Tam Om— 413 th)       

  

AKAN DATANG (Technicolor) 

David O'Selznick's Present : 

GARDEN ofthe DESERT' 
Marlene Dietrich — Charles Boyer     

  

  

SEGERA Warner Bros. 

DATANG : 

DJAGALAN INI MALAM 5.00 -7.00-9.00 (u. 13 th) 
CHO SWAN Film Tiongkok 1 19 

.M Ek I F EK EK 1 jang berhikajat! 
Dengarkanlah Suara emas dari Cho Swan dengan lagu2 klasik. 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
       

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      

    
     

    

     
   
      

   
   

     
        

  


