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Kalau Kabinet Krisis 
Akan Merusak Perdjoangan Irian-Barat 
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Hari 1 Oktober eraci 
“Di Peking & 

Kabinet? 
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Kelapar. 
ki ara Nusa Tg 

Ditanjakan Oleh Anggota 

       

  

| SELASA il. suda 
Peer pn mandaatnja kepada Kepala N 

untuk membubarkan kabinet pada waktu ini, 

  

Ida umumnja mereka belum 

  Noor , Dan”3" Belum Tentu —Menurut 
“Wibisono Sesuai Politik-Fatsoen 
et Harus Mengundurkan Diri 

(Korr. Sendiri ) 
sudah 2 hari lamanja batas waktu jang diberikan oleh PIR 

ara. Sikap Pemerintah terha- 
. M. iaitu PNJ sudah menja- 

dakan pertemuan terbatas d vi 2 - PN me 2 ertemuan terbatas dengan wartawan2, akan tetapi se the record (tidak utk diumumkan) , Te 

belum lagi djelas, meskipun partai 

Mr. Ta- 
rapat 

Bae 5 : Oktober jl. itu, kabarnja 
| Pada hari Selasa djuga partai2 Pe yg djuddin Noor jg mengetuai 

|merintah mengadakan pertemuan? 
(dikalangan dewan pimpinannja utk. 
menindjau perkembangan? politik 
ig ditimbulkan oleh sikap. PIR. Pa- 

berse- 
dia menjatakan pendapatnja karena 
hendak menunggu terlebih dulu ha- 
sil penjelidikan KSP (Kerdja Sama 

dan memaksakan — kemauannja se- 

hingga achirnja rapat mengambil si 
kap untuk menuntut bubarnja kabi- 
net dengan perbandingan suara 21 
lawan 5. Dalam rapat Dewan Par- 
tai jg akan diadakan pada tel. 21 
Oktober ini apabila semua anggota 

itu telah berusaha sedemikian rupa Duta Luar Biasa Sailan jang baru 
untuk Indonesia M, Saravanamuttu, 
Senen jl. telah menjerahkan surat2 
kepertjajaannja kepada Presiden Su- 
karno dalam upatjara resmi di Ista- 
na Merdeka. Pada gambar ini -tam- 

pak sedang menjerahkan surat ke- 
pertjaiaan. 

  

   

      
                 

     
     

    

dalam keadaan sekarang kabinet 

Indonesia atas 

PIR jang mendesak supaja kabin 

PALAR sangat ketjewa ketika 
membatja kabar ,,New York Times” 
Senen pagi dari korespondennja di 
Djakarta jang mengabarkan bahwa 
krisis kabinet tidak dapat dihindar- 

sangat merugikan kedudukan internasional Indonesia 
akan mengetjewakan negara2 sahabat 

tungan Sebesar2-nja — Keterangan 
. Delegasi Indonesia Di PBB 
DALAM SEDANG MENDJALANKAN tugas memperdju- 

angkan masalah Irian Barat dimuka forum internasional, anggota2 
delegasi Indonesia di P.B.B.tidak pertjaja akan terdjadi krisis ka- 
binet Indonesia, Kalangan delegasi tampak merasa, bahwa djika 

krisis, bukan sadja hal itu akan 
tetapi djuga 

jang menjokong tuntutan 
Irian Barat. Kedudukan Indonesia di P.B.B. jang 

sudah baik itu akan dirusakkan dan Belanda akan menarik keuntu- ngan sebesar2nja daripada keadaan itu. 
dikalangan delegasi Indonesia setelah 

Demikian hal2 jang terasa 
mendengar putusan D.P.P, 

et meletakkan djabatan, 

dihindarkan sekalipun harus me- 
lalui reshuffle. Kabinet krisis se- 
karang sangat merugikan negara 
dan rakjat dan akan merugikan P arlemen Moh Tauchid Politik) terhadap Pa Senar Dewan Partai hadir, maka perban- aa ..— kan lagi. Palar berharap kabar itu ng rejang oom Br 

Fa Nee kannja statement oleh N.U., PSIL Jdingan suara antara golongan 3 SG dilebih?k Na , St ia : , 
an z en Tg : 

1 #lebih2kan. Tapi djika benar, sajaltelah sedia menjokong kita di 
ANGGOTA Parlemen j n Moch. |PIR dan Liga Muslimiy Indonesia. Wongsonegoro dan golongan  Ti- ti» h : Ak opal alan | aa ng 3 Haa Sa NET HA . ISebagaimana diketahui, KSP telah djuddi, Noor “adalah 21 125: se- Tak " Ada Cou Pp d ban Pagi sapaja " Ta id djika PBB mungkin 3 kan berbalik atau 

Tauchid (GTI) mem: kan per 1 n ' Pe jan tidak dapat dihindarkan lagi - akan mundur, Haj ini hanja me 1- 

Pe AIA ALAN AL Basi membentuk sebuah panitya untuk dangkan 3 suara belum lagi dapat 17 Okt "59 ta dapat ditunda sampai selesai pembi. $ : ueg. 
tanjaan sebagai berik Kd P . Sam- mengumpulkan bahan2 mengenai si | dipastikan akan memihak. golongan : 4d tjaraan soal Irian Barat di . BB tungkan Belanda utk melandjut- | pai dimanakah “kebenaran berita | kap partai2 jg tsb. tadi dan segera ig mana untuk memberikan keten- “(kan kekuasaan kolonial atas rak- 

  

itu?, Jpind PNI, PIR dan Liga Muslimin 
H- | indonesia. : 

3. Dewan Partai PIR akan bersi- 
#dang pada tgl. 21 Oktober ini utk 

Belakangan ini 
rasa tidak puas dari beberapa tja 
bang PIR didaerah dan tidak me 
njetudjui keputusan jang telah di 
ambil oleh Dewan Partainia utk. 

| Dewan Partai PIR beranggotakan Mr. Tadjuddin Noor menjata-   TX Ri : | 1 . Ipatnja pada tg. 17 Oktober 1952 | perbedaan paham mengenai soal? ts ialah iti cje- "Pa Ta pincang | jang berintng bada 17 Oki | ya tes dag kemungkhat jan | Rb tdak aga penjubaan cow | toa pon Ka ln nas | bima Sebab Il poli hr Kaki : | 
Akan Nan ND erun 2g Dana tgl. , ba kabinet in! akan berlangsung te- Tentang pemeriksaan  voorspel, | Irian jang untuk itu saja saat ini ber- | erat hubungannja satu sama Jain b et an Sekaran 

| se anaba P me ema ki an tali : rus, akan tetapi dgn. tidak turut |naspel dan peristiwa 17 Oktober |ada di New York, akan dipandarg | portk Kementerian Dalam Ne- a in £ : 

An A “aaowmo | Satemenf untuk minta ka inget | F ia - ie. jitu Kolonel Bambang Supeno | sebagai soal paling penting jang wak | PX. 21 . 
3 

harganja daripada kalau djagung letakkan d ita, kab sertanja PIR, kabinet akan labiel. ng. : 5 2 1 eri dan politik agraria. BPP ha- 
itu dibeli didaerah Timor itu s meletakkan 4 jabatan h Tavarnya Apakah daa bil k berpendapat, bahwa seluruhnja |tv ini harus dapat mempersatukan |'& pa er . : » # - $ 

'ta dibeli. $ Mor itu SeN- | hanja dihadiri oleh 26 orang ang para am mengambil kepu- harus diperiksa djuga “dirinja |segala aliran di Indonesia” ratna Sung message 2gp 1 a an 1 u ar an 

diri?. / |gota. Ravat ini sebenarnja dimak- |tusan agar kabinet dibubarkan sendiri. Menurut Kolonel Ban | 3 5 | badan jang terutama bertanggung Apakah usaha didjalankan ini ti- 
dak berartt memperlambat datang- 

diperlu-' 

sebelum tel. 25 Oktober itu tidak 
melanggar peraturan partai kare 
na tidak memberitahukan lebih 
dulu kepada tjabang2 PIR, oleh 

sudkan tidak untuk menentukan 
pendirian jang positip, tapi hanja 
membawa keputusan2 Kongres jg 
kemudian akan dibawa pada rapat 

Kol. B. Supenojj 

Tjukup PistolKalau Mau 
Memaksa Presiden.... 

DALAM SEBUAH interview 

bang Supeno, kesan bahwa se- 
olah2 ada pertjobaan coup itu di- 
berikan oleh meriam2 jang dipa- 

Hal ini terutama mengingat bahwa 

mengenai Irian itu didukung seluruh 
lapisan masjarakat Indonesia. Djika 
Irian dibitjarakan diwaktu Indonesia 
tidak berpemerintahan, kita akap ke- 

Zairin Zain memberikan 
tarnja sbb.: 

Apakah jang 

komen 

kita utamakan seka : 

lapurannja akan diserahkan kepada | syan dalam pemungutan suara, satu kali Irian Barat telah diadjuk jat jaim 1 Jataik PEP. (ika KSP. Dewasa ini anggota? panitya Zonder PIR akan labiel. Apa Meriam? : |: heran Pet |dan Permusjawaratan Politik) se- | itu sedang sibuk mendekati pemim- sudah timbul Perlu Apa Meri Ea 2 ijke P.B.B,, seharusnja p erdjuangan bagai gabungan partai2 pemerin- : 
| tah hendaknja berapat utk men- 
tjari djalan 
disekitar pelaksanaan program ka- 
binet ataupun menindjau bersama 

  

(jawab atas kegagalan atau sukses 
kab'net dan BPP adalah satu2nja 

' badan jarg danat menjelamatkan 
kabinet. Kalau BPP sanggup men- 

Lau 5 IK | nas : 4 : (didepan 'istana. ' Memang : - 
kan dan membuang-buang uang jig Dewan Partai Pleno a tel, 21 |Mr. Tadjuddin Noor dikatakan, | Sang 1 : 1 HL Jrang: Pertentangan  ,partyen poli | g: ag — tidak berguna? Pertanjaan ini dida-/ Oktober 1084. Djad tah toh | bahwa Kongres PIR sudah memu | Membawa meriam? itu adalah ke- | sick» ataukah ' memperdjuangkan be ea ea Pein ka 
sarkan pada berita 
tang antjaman bahaja kelaparan pa 
da penduduk Nusa Tenggara bagi-) it 
an Timur jg meliputi 12.000 penduj pada tgl. 21 Oktober ini. 

Amanatan ' duk daerah Swapradja 

,Antara” ten-i tuskan untuk menuntut pembuba 
ran kabinet jang sekarang ini. 

Pelaksanaan daripada putusan 
itu d serahkan kepada kebidiaksa- 
naan pimpinan partai dan oleh ka 

PIR hendak menentukan pendi- 
riannja jang terach'r tentang ka- 
binet, maka itu baru bisa terdjadi 

Pengikut Tadjudin Ieb'h 

  

Sedjak Tahun 151 
Mesir Menguasai Kembali'Seluruh Vi- 

lajahnja—Perdjandjian Inggeris- 

mentara itu menerangkan, bahwa 

menurut politik fatscen, kini tidak 

ada lagi dijalan bagi kabinet ketiia- 
li mengundurkan diri. Tetapi mes- 

kipup demikian, Mr. Jusuf Wibiso- 

terlaluan. Tapi coup tidak ada.   Kalau perwira2 itu betuld hen- 
dak memaksakan konsepsi. mereka 
kepada Panglima Teriinggi, “bukan 

   
    

      

istilah pro atau anti 17 Oktober,'Fe 
rsiama sekali Angkatan Darat “dja 
ngan mau dibelah o'eh isilah itu. 
Dalam menghadapi soal ini Angka 
ten Darat harus satu, harus utuh2 

Irian jang oleh kita semuanja didja 
dikan claim nasional. 

Mr. Laili Rusad tidak: pertjaja da 
lam keadaan sekarang kabinet krisis, 

dikemukakan PIR dan' Liga Musli 
min Indonesia memang sudah terbit 
sedjak pembitjaraan mosi Tjikwan 
terhadap Mentzrj Perekonomian. Di 
kalangan partai2 pemerintah terma 
suk SKI sedjak lama tidak: menjetu 

binet dengan susunan sekarang 
atau dengan reshuffle sekalipun 
|". dapat dipertahankan, 

i Ea 
|. Kabinet krisis sekarang bukan se- 

i mendjatuhkan lagi nama Indonesia 
' didunia, internasional jang achir2 ini 
berangsur-angsur bertambah baik di- 
ikalanga, dunia Barat maupun ne- 
' gara2 Asia-Afrika dan Amerika. Ha- 

  
menjelesaikan soal2 ' 

Dalam hubungan ini jang ter- ' 

. A aa : & hilangn muka. Demikian Palar jang cc : : kiri dari Mao, N.A. Bulganin, wk. Presiden Russia. Gambar bawah: 2 : menindjau sa an2 Kongres Bata kab:ngh San Oank Ika un Kolonel Bambang Supeno mene- selandjutnja berkata saja mengerti ' Ta terapngiia) kabinet. | wai jang gembira jang dilakukan oleh setengah djuta orang lebih. 
nja di Solo tempo hari. Seluruh nnja. rangkan, bahwa menurut penda- | kabinet krisis biasanja “disebabkan! e 

  
Gambar2 pertama jang kita terima mengenai perajaan Hari 1 Kam 
di Peking baru2 ini. Gambar atas: Presiden Mao Tse Tung Mn 

dengan gembira pawai jang dilakukan oleh Lk: 500.000 orang. Sebe   
  

Akaa Dilandjutkani Tanpa PIR— Be- 
berapa Kedudukan Menteri Akan :| 

Digeser—Putusan2 KSP 
RAPAT Kerdja Sama Pokitik jang menentukan bubar atau 

tdaknja Kabine: telah dilangsungkan Rebo siang kemarin selama 2 
djam dan dipimpin oleh Ketua bulanan Dr, Buntaran, Putusan jang 

Putusan itu mengandung “ keteta- 

pan, bahwa Kabinet ini tidak akan 
dibubarkan bahkan dapat  diperbai- 

ki dan diperkuat. Atas pertanjaan 

sekarang,ini 
serta kekuatiran, bahwa  djumlah ? yeua IL “demikian, Mr, Tadiudh “Yeh udah Pakup ee BNN ai Kerabat ita akan moon ban ae aa kanka Eepai Bae Ma nina Ola PM Ali Sas- 
penderita akan meningkat mendjadi Dalam rapat Dewan Partai PIR din Noor, Udaklah dianggap perlu 2 2 Kangen pa kulan bagi kedudukan Indonesia di Pee aan Ina ke troamidiojo dan beberapa Menteri2 lainnja. Pada pengumuman 
25.000 orang. WA jg telah dilangsungkan pada tgl. 17 ee mann ga RM Ke kepa Ea Hn awan ca Ka PBB dalam soi, Irian Barat. merupakan gangguan Naas persia- resmi jang dikeluarkan oleh KSP Rebo siang Pon Sa 

: : . yenenamk rn Ps aa 2 l Mr. Jusuf: Politik Fat- "ena: pemeriksaan  diteran mat sen an” e 5 pan pemilihan umum, memperlam- Oktober 1954 Partai2 pendukung Ba 5 Ta 
nur P S3 K. 4 soen - hendaki kabinet “Fih landjut, bahwa semua : 1 SKI NE ae “an ketua frak hat normalisasi hubungan Indonesia- sidangrja untuk membitjarakan situasi peta, Na 

- n u 2 ? KL ma & a. 1 undurkan dir. : jsng pegang peranan: penting Biptus non dak : Banana elanda jeitu penindjauan keuangar- dilakukan pinindjauan jang seksama, maka da ag eNo Mat Ke 
Bei aka Di alas Sa AN ia ie ai Seorang - pemuka partai onosisi “irsriksa. .Saja- sendiri bersedi ae Pa 3 2 Abi » 5 Peras NA” ekonomi (finec) menurut K.M.B. se- Kebulatan suara diperoleh suatu keputusan untu' Masjumi Mr. Jusuf Wibisono se- 1"" diperiksa. -Tapi. diangan dalm GAM kabinet sekarang JANB bagai konsekwensi pembubaran Uni, “sulitan2 jang dihadapi saat ini. 

tjaraan2 antara PNI jang diwa- 
kill oleh Sidik  Djojosukarto, 
Mangunsarkoro dan Ali Sastroa- 
midjojo dengan Liga Muslimin 
Indonesia jang diwakili oleh 
Zainul Arifin dan K'jahi Dahlan. 

F yg 5 
ilnia perdi , - wartawan2 apa sebab PIR jg djuga ! 

no tidak menjangkal  adanja  ke- Aa Manan rapan berhasilnja perdjuangan mc wartawan2 ap4 5 Ha ena sa O . 
nga Sab ai aa 1 An Pe daa Mara Ka : || djui seluruhnja kebidjaksanaan bebe ngenai penjelesaian sengketa Irian mendjadi anggauta KSP tidak had- Menurut Keterangan jang didapat 

M Dit aa v3 Na mungkinan akan ditjarinja lagi dja ntuk memelihara keu- rapa kementerian tetap: bag: SKI ig 2 L Ba: , : sri Pene-1 Antara” dalam ' pembitjaraan2d 

MESIT 1 tan: a-langani Ek : kabi ini d han A P ka 2 apr Dasi J2. Barat baik sekali asal sadja djangan lir dalam rapat itu, Menteri Pene- Nara Mn Ea 
Handa : lan bagi kelandjutan kabinet ini de tuhan Angkatan Perang. mendjadi soal: bagaimana memper terdindi no 2 nigal i rangan Dr. F.L. Tobing jg bertinyantara waki!2 kedua partai itu 

E JAT NG Egi k Bi - Ika oadakap kompromi anta- z d In 5 . erajadi peristiwa2 didalam negeri £ AN PN 5 IS Be arosei ian #1 3 
smua penan Me D3 Cp bnenagy Pescang Ds Nangis Na pedia? pendaki Pempek Diterangkan c!eh Kolonei Bam- #eakania. “jang menggontjangkan kepertjajaan dak selaku djurubitjara KSP mene- Na aa 

Na angan Kan Neng. £ 3 5 TA "ba hw : . 5 , : San : sa idak  diun- ri kedua a ! " 
da-tangani di Cairo pada hari Selasa dan dengan ini tamatlah ri- | Ditanja pendapatnja, apakah benar Sa na Kita sadar tiap orang jang be. Pa an Ban 2 kta, “sang ae Ban im kedudukan Kabinet sekarang. 

tang: C aro SANA PNG Maa Ma AN Dp - a " 5 Na ag : $ ari i - f tapari. Ia .munggu depan bermak- “dang karena jg didjadik - mu | Sebagaimana diketahui, “hari 'ni 

wajat pendudukan asing di Mesir jang telah berdjalan lebih dari | dengan djotuhnia kabinet ini nanti , 5 Lega ni rani berf ? La £ Agar 3 : Ne vrsoalan io me-| Sebagaimana diketahui, hari 'ni 
4 abad ia. Berdasarkan persetudjuan ini, S0.000 pa-| akan menimbulkan kerugian, di te- AnWja dengan  Presiden/Panglima 1 bertindak tidak luput dari sud meninggalkan New York pulang raan rapat jalah persoalan ig me tai. 21 Oktober Kabinet mengada- 

  

sukan2 Inggris akan ditarik mundur dari daerah Terusan Suez rangkannia bahwa sedjiak dulu Ma- Tertinggi sampai kepada suratnja kesalahan. Diapari masih jakin, ngenai pendirian PIR. e via Tokio-Manilla. (Antara). 1g Sdans dan keputusan KSP 
Sa Nana a MN 5 ja kepada Parlemen, adalah untuk mel kalau partai2 pemerintah ichlas Men daa Tendang Tidak didapat keterangan, dgn. | Xan sidang Ga $ : 

wak 1 dengan tentuan. bahwa dalam ak E 1 Or: 2 
. . 

3 £ 5 sita a al dala S 

aa kental aa persetud juan kn Tenan ut, Ing 2gris 1 pat na Tan Painan - WN PAN ep melihara keutuhan. Angkatan Pe- | mau bersama-sama mentjari dja- djalan bagaimana Kabinet akan di al an daan Eat 
kembali pangkalan2 daerah Tana Suez itu Sibak-in terdiadi se- fan Masiumi selat berdjuang utk. Yang umumnja dan Angkatan Da-|lan perbaikan dan konsolidasi, KETJELAKAAN PES. COMET perbaiki, tetapi umum menduga, | Srsebut, z 2 IN UAN 
rangan dari luar terhadap negara 2 Liga 1 atau Turki. kabinet - ini dalam mendjatuhkan rat chususnja, Supaja tetap berdja- 

lan diatas ,,Sapta Marga” jg telah 
  Insja Allah krisis kabinet dapat 

  

KARENA "METAL bahwa satu2nja djalap jalah dengan r Ani 5 1 i sisi iki suf Wib, FATIGUE”. adakan pergeseran kedudukan bebe "3 
- Persetudjaan endipengarafar tsb. Dulles selandjutnja menjatakan) Oposisi. Demikian Mr. Jusuf Wibi disahkan pada tgl. 5 Oktober 1951. DUA Wotjelakaan pesawat jet rapa Menteri. Dengan tidak hadlir- Sik ap Parta:r 

ngani pada hari Selas (itu adalah kepuasannja atas kenjataan, bahwa |$ , Sebagai Angkatan Perang dalam esa kannja, Kolone-- Bambing Su- "Comet? jang telah menewaskan nja wakil2 PIR dalam rapat KSP 

| Serengan terhadap tega 

    

perumusan resmi dari azas2 setudjuan jang arap di -Chiro 
Pasukan2 

  

1g dipar: 
a. Segera memetjahkan persoalan @ramakan "metal fatigue” (logam daknja Kabinet, maka mendjadi te- 

pada tg, 27 Djuli jl. djuadjung tinggi azas kemerdekaan no, kita tentu sadja ada mengalami pokok Angkata, Darat diantara pe- diadi ”lemas”), demikian hari Se- rane Kabinet akan dilandjutkan de : i 
Lnggris telah "tahap lamanja | lalu-lintas melalui Terusan Suez. Sel » 23 h y beberapa konflik. Tap! itu adalah mimpin jg bersangkutan sendiri (se Pan Men oleh Sir Lionel ngan tidak turut sertanja PIR. Memberi Kesempatan 
Pras eng ag ba Suez | perti On Tea Magenta jg .. Ng ana ia Angle . aa n matjam perundingan medja bundar). Heald dalam pemeriksaan tentang Dapat dikabarkan, bahwa se- Kerdja Kepada Kabinet k 

m endjaga 122 jang Lu m dise- e- | ma ini mendjadi inti dari pertikai- La - & api partai politik jg berebutan b. Sesudah itu penjelesaian peris- i awan met belum rapat KSP dilangsungkan | . - 7 2 , 
but orang urat nadi dari keradja- an antara Israel dan Mesir, dimana Lagi? Djadi Gelanggang pengaruh dalam Angkatan Perang tiwa 17 Oktober 1952 jg mengenai stan gaga MEN keriebih danau dadakan. pembi- | Sampai Pemilihan Umum 1 

an Inggris Raya. 09.1, pihak Israel menuduh pembesar2 Adu - Tindju menarik itu keluar, sehinsga soal militer oleh Dwi-Tunggal dengan Tn 
3 

“..MZas2 pokok. | Mesir adakan blokkade anti-Israel. PARLEMEN ITALIA hari Se-|iniern Angkatan Perang itu lalu menerima bahan? dari instansi2 jg 
Sidang DPP Partai ,,Pantjasila” 

se Pa jang 5 emudi |. : Harapan Singapura. Jian Handa “tebal UARAAI ON mendjadi pembitjaraan dalam Par- bersangkutan. . AP 5 e jang pertama, dan dilangsungkan 

IE an dalam -: 2 ng 3 - : £ : RI | 3 : 3 TINA 2 
F . £ 25 

'ang an aintangai PebA n i | Menurut berita dari London, langgang perkelahian selama 10 | € men, pers dan masjarakat tuas. c. Menaati tiap keputusan  Dwi- NU Belum Pernah Bajano- pada ts. 17 Oktober 1954, chu lasa itu adalah sbb.: — i 
1. Pasukan? Inggris akan d #“rik mundur seluruhnja “dari daerah Fe rusan Suez dalam waktu 20 bulan: 2. Mesir akan membolehkan Inggris 

menduduki kembali pangka'an? di daerah Terusan Suez apab'la terdja di peperangan, jaitu apabila terdja di serangan lari 'tuar terhadap” Me- si", Irag, Jordan, Libya, Libanon, Syria, Saudi Arabia, . Yaman atau 

  

  

    

   

'persetudjuan tsb. mengandung djan 
untuk men- Parlemen “dji dari pihak Mesir 

  

pembesar2 militer dan pemerfhtah 
“sngapura belum mau memberi- 
xan sesuatu komentar atas perse- 
Judjuan tersebut, akan tetapi me- 
reka-dalam pada itu setjara pri- 

men't bagi para anggotanja. Per- 
kelahian ini terdjadi beberapa 
menit sebelum menurut rentjsna 
akan diadakan pemungutan -suzra 
mengenai polit'k luar negeri ka- 

masa peralihan dan pertumbuhan, 
demikian Kolonel Bambang Supe- 

l 

Mendjawab pertanjaan usaha utk 
menjelesaikannja, Kooney Bambang 
Supeno menjaiakan, bahwa ia sudah 
beberapa kal: berusaha. Ia sendiri   | Sadi menjambut dengan gembira 

tertiapainja persetudjuan itu, ka- 
Irena in berarti lenjapnja suatu 
daerah-baha'a lagi, jang selama 
ani sangat menyantjam: keadaan 
di Timur Tengah. : 

| Seorang pembesar militer me- 

binet. Perkelahian itu baru “sele- 
sai setelah didatangi oleh sepasu- 
kan polisi. Meskipun demikian 
banjak pula para anggota jang 
meneruskan perkelahian mereka 
digang2 dan dikamar tempat tu- 
kar pakaian. Beberapa hidung 

bersama Kolonej Gator Subroto per 
nah mendatangi Pang'ima2 Territo 
rum dan KSAD Bambang Sugeng 
dengan rent,ana penjelesaian- setjara 
kawan dgn kawan. Ssmua Panglima 
setudju. KSAD setudju. Tapi rentja 
na itu tidak bisa-didjalankan sehing 

p?no memadjukan: 

Tunggal sebagai keputusan dan pe- 
njelesaian jg terachir. 

d. Setelah itu baru diadaka, mu- 
tasi2 atau perobahan2 lainnja jg per 
lu di MBAD dan daerah2. 
Sebab2nja tjara itu tidak terlaksa 

nakan, menurut Kolonel Bambang 
Supeno, ialah karena Pimpina, Ter 
tinggi dalam Angkatan Perang: bim 
bang, tak sanggup bertintak tegas, 
barangkali karena kuatir kehilangan 
populariteit. Demikian 

  

S$ orang itu disebabkan oleh jang untuk menentukan — bubar atau ti- 

  

kan Kabinet Harus Djatuh 
Keterangan WK PM II Zainul Arifin 

ATAS PERTANJAAN, Wak!l Perdana Menteri IL Zainul Ari- 

fin menerangkan kepada wartawan Antara Surabaja, bahwa dalam 

sidang istimewa kabinet Kem's malam (tg. 14 Oktober) jl, N. U. 
bersama seluruh partai pendukung pemerintah termasuk djuga PIR 
telah memutuskan untuk berusaha mempertahankan kabinet Ali— 

Pantja-Sila 

sus untuk menindjau dan menen- 
tukan sikap partai terhadap ka- 
binet Ali — Wongso — Zainul 
Arfin, setelah mendiskusikan 
program dan djalannja kabinet 
tersebut dan mergoreksi beleid 
beberapa Menteri telah mengam- 
hil kenutusan antara lain sebagai 
her:kut: 

a. Memberi kesempatan beker- 
dia kepada kabinet Ali-Wongso- 

AI NN REA 6 Na 5 -3 HA : 3 Kolonel : : g Ka Zainul Arifin, sehingga terlaksa- 

Turki Kanaan in. meliputi djuga | niatakan. | Na Ta berdarah, muka bengkak dan le- ga peristiwa itu terpaksa sampai Bambang Supeno jg kini masih di Wongso—Zainul ini, setidak2nja sampai pada pemilihan umum Hara pemilihan umum dan mem. 
D nee pelabuhan? “Mesir jang tu mungkin a 1g akang in. “ tjet, tapi tak ada jang mendapat djuga kedepan « Pengadilan Militer, bebaskan dari semua tugas militer jad. Keterangan ini diberikan dilapangar Perak Surabaja Senin bantu, usaha2 kabinet jang be- 
reka aa Tea San ia pa luka2 berat. (Antara) Dalam suratnja tentang tjara menfe itu, (Antara—P.R.). petang, ketika ia bersama2 Menteri PPK Moh. Yamin dan Men- | nar2 menguntungkan bagi rakjat ra? 200 orang akan “tap memo daerah Terusan Suez, kedaerah- 

teri Agama K. H. Masjkur dalam perdjalanan kembali ke Djakarta banjak, b. Mengoreksi beleid be- 
ra beberapa instalasi       

   

  

         

daerah Ingoris di Timur, teruta- Politik Casey Ibarat Bom Waktu— | dari menghadiri upatjara pembukaan Universitet Erlangga dan berapa Menteri jang menjimpang 
y ahanan je | Yak : . 

za 2 dari program jang dari kabinet 
penting didaerah Suzz: dala Malaya, dimana Inggris te- P3 ig Fakultet Pendidikan Guru di Malang. b prosi & Ban “ 
lam hubungan ini Me kan me-|lah 6 tahun lamanja berusaha ke- . 2 4 : Tn m : 8. se enarMaj , Nan , melihara erna “uran | 8 untuk menindas penak pak Dia ari » Indon Tak Diantja Komunisme Mengenai keputusan Dewan Par- Pemilihan umum tak da- Pa an an ng Iu 

dan bangunan2 lainnia 2 takan ,,komunis”. aa »POLITIK LUAR NEGERI Aus- Di Indonesia tidak ada antiaman dagangan jg seimbang antara dia'tai PIR jang menuntut penjerahan pat ditunda2. men untuk meniampaikan usul 
bagi pemel'haraan ii ee erscbu: | Untuk pertama kalinja | erjin sekarang akan tjelaka seperti, komunisme. kata sementsra itu Dr. | sendiri dan negeri2 lain didunia dan mandat kabinet sebelum tgl. 25 Ok- Mendjawab pevtanjaan soal pe- koreksi partai terhadap kabinet, 
agar tetap da'am keadaan baik: 4. & sedjak 1517. bom waktu jg mungkin meletus da! Diapari, ketua fraks: SKI hari Selasa dengan memperkuat dirinja, ia tober ini, Z. Arifin mengatakan .ti- | mil ran umum, Zain Arifin me- 5 (Antara). 
Inggris dan Mesir akan Segera ber|, Menurut United Press, pasu- Im 10 tahun atau Jebih”, kata ha akan menolong mengadakan kesta- dak tehu”, sebab adanja perubahan 

    

   

  

musiawarat apabila te | sesuatu 

rab atau Turk' 
.Idipulan Cyprus dan jang sebagi-      

kar2 Inggris jang akan ditark 
mucdur desri Terusan Suez seba- 
gan kabarnja akan ditempatkan 

rian ,,Warrack  Nabel Herald” jg 
terbit: di Victoria Australia waktu 
mengeritik Richard Casey menteri 

nja mendjadi antjaman bag negeri2 
| di Asia Tenggara jang masih didja 
| djah oeh negara2 lain atau dimana 

| 
List. di New York.. ,Komunisme ha 

| bilan kepada negeri2 lain di Asia 
Tenggara. Jg djadi rintangan besar 
bagi Indonesia untuk mentjapai tu- 

itu terdjadi dalam waktu 24 djam 
setelah .ia meninggalkan Djakarta. 

' Atas pertanjaan sampai dimana ka- 

ngatakan, bahwa permulaan dari 
penjelenggaraan pem'lihan umum 
tdak dapat ditunda2 menj'mpang 
dari rentjana . semula, ”Hanja 

  

Belanda Te- 5. Mesir akan memberik: kelong : Ola : luar negeri Australia. Dengan ber-| sad/a Pemer'ntah setempat tidak ker djuannja ini, kata Diapari, ialah ku binet dapat dipertahankan, - Zainul mungkin has12nja . dapat terlam- » L 5 - K 
garan kepada pesaw Suntuk Te 03 Mag mba rar . buat begini Casey akan mendjadi-| (ja untuk kesedjahteraan rakjat.”, |rangnja pengalaman orang2 Indo- tidak memberikan djawaban jang | hat”, demikian Z. Arifin jang se- mui ebih Ba 
terbang diatas da rah Terusan “Suez: 

   
  

kan banjak sahabat mendjadi mu- kaa Diapari dalam setu perskonpe pasti, ia hanja berkata ,,aka, diusa:   AN aan 6 Nan 1 nesia. Negeri saja akan terima dgn. terusnja ' membantah keterangan . -g) s 
da2 untuk mendapat: pele/an “ang| Ba (Insan bssonng mer abg suh”, kata harian itu lagi. Indone rensi. »Dan Indonesia bukanlah ne baik bantuan technik dari bangsa2 hakan”, dan itupun tergantung pada | €utan Palindih baru2 ini, bahwa Lu | ak Simpati? 
seperlunja basi kep penerbang | seppkalan Iaggris di Cvwprus in' |sia adalah sahabat kita jg terdekat seri seperti diterangkan d'atas dan asing dan penanaman kapital asing. perkembangan keadaan. Alasan? jg, pemilihan umum pasti tertunda.    

  

and ru: - neg tsb.. me | 
ngakui Terusen Suez sebagai bag'an 

   

  

   

   

kepintu kita dan bapak pemerintah 
Pa aa besar art ala daloan za“ djanganlah hendaknja bertindak me ta atom ini. Dencan penarikan 

  

tanah Indonssia tilak subur untuk 
faham kemunisms,” Diterangkan Ia 

Tapi ditegaskan, bahwa Indonesia 
|tidak minta belas kasihan dan dia 

dikemukakan ialah karena sebelum 
ia meninggalkan Djakarta ke Djawa Keamanan bertambah 

Mengenai Pendiriannja 
Tentang Irian Barat 

jang tak dewat dipisahkan dari Me nga gris itu, | 'usakkan kemauan baik dari rakjat |g, bahwa di Indonesia tifak ada | mau bajar apa jg diterimanja dari Timur ini, N,U. memandang bahwa madju, 8 i 
sir. akan tetapi dalam pada “tu me Ma Ine mnta Sena kai) Indonesia” ' Agiakah Casey ingin pertenengan kelas, tidak ada orang bangsa lain. Diapari menegaskan, kabinet ato Mbok Ke On emtang soal” peruttihan Ke Ma Lang jang tg 20 Oktotar 

reka mengakui pula, bahwa terusan | «35 “2g: nguasa' kem- | mendorong Indonesia kedalam pang ' jang sebenernja tidak punia  apa2 bahwa dewasa ini Indonesia mentjo, sesuaian dengan nota politik N.U./ Lan, Zainul - mengatakan, bahwa 98 Mr. Nan ri an et 
tsb. mempuniai arti internasionay bapa BN kala Ke | 

baru. kembali dari menghadiri si- 

    

   chngga bersepakat un 
mendjurdjung tirggi kemerdekaa 
luJintas melalui terusan tersebut se | 
perti jg did/amin o'eh konvens: 1888: 
7. Persetudjuan ini berlaku untuk 7 
tahun lamanja sedjak hari penanda- 
tanganannja dan dalam tihun jang 
ke-7-nja Inggris dan Mes akan ber 
mus'awarat utk. menetapkan keren 
ftwsnd lebih "andjut, Se 

Menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat, John Foster Dulles, pada ha- 
ri Selasa memudji persetudjuan TIng- 
gris/Mesir merfgenai daerah Teru- 
San Suez sebagai suatu usaha baru 

besar. Ik 

    

| “ketrhui, Mesir mengalami pen- 

Irebut Cairo dalam tahun 1517. 

Idul Nasser, bahwa persetudjuan Ing 

kuap kaum komunis jg madju ke 

selatan? Tidak ada tanda, bahwa 
Austra'ia msu bersahabat dengan 
bangsa Indonesia. Kini sudah wak- 
tunja Indonesia didjadikan sahabat 
kita jg baik, tapi djika tetap berpan 
dangan pendek, maka akan tambah 
seorang musuh lagi diambang pin- 
tu kita, kata harian itu. Sangat pen 
dek betul pandangan politik jg mau 
menjokong  negara2 Eropa dalam 

usahanja untuk mendjadjah bangsa2 
ig melawan, beribu2 mil dari nege- 
rinja seperti Belanda jg mau tetap 
mendjadjah Irian Barat. Tidak ada 
alasan untuk menolak Indonesia 

heli seluruh wilajahnja. Seperti | 

Gudukan asing sediak Turk' me- 

Pesan Ecen kepada WNas- 
ser, 

“ Menteri luar negeri Inggris, An- 
thony Eden, pala malam Rebo me 
injatakan dlam nesannja kepada 
perdana meiteri Mc ir, Djamal Ab-     
gris/Mesir mengenai daerah  Teru- 
san Suez merupakan suatu langkah 
penting kearah saling-pengertian ba 
ru antara kedua negara tsb. Selan- 
|djutnja dikatakan, bahwa pemerin-   dan djuga tilak ada kapita'isme, se 

bab Indonesia adalah negeri orang 
|iang beragama. ,,Pemerintah Indone 

sia memperbaiki penghidupan rak 
jat sebagai tudjuan jang utama di- 

ysamping 'tu Indonesia kuat menen 
"tang pendjadjahan,” kata Diapari. 

Selandjutnja Diapari menegaskan, 
bahwa Indonesia tidak akan meng- 
gabungkan dirinja dengan blok ma 
na sadja, karena persekutuan sema, 

tjam itu akan memperhebat ketega ' 
ngan didunia. Diapari pertjaja mes ' 

ba memperkuat hubungan perdaga- 
ngannja biasa dengan Amerika, Ero 
pa Barat dan meskipun belum ada' 
hubungan dagang dengan Rusia, In ! 
donesia ingin mengadakan hubungan 
dagang itu. Ditanja mengenai kabar 
tentang krisis Kabiney di Indonesia,   Diapari mengatakan, bahwa hat itu 
adalah perkara ketjil dan ini dj se- 
babkan oleh orang2 Indonesia jg be | 
lum berpengalaman dalam Pemerin 
tahan. Bitjara tentang kundjungan 
PM Nebru ke Peking, Diapari me- 
nerangkan, bahwa menurut penda- kipun ketegangan sekarang didunia | patnja, pertemuan persoonlijk lang- 

disebabkan oleh perselisihan antara sung antara pemimpin2 dunia ada- 

Liga Muslimin jang menghendaki 
perubahan2 didalamnja. 

Atas pertanjaan apakah N.U, 
akan djadi partai opposisi atau 
ikut serta dalam kabinet baru dji- 
ka kabinet ini djatuh, Zainul ber- 
kata bahwa "hingga sebegitu dja- 
uh N.U. belum perhah memba- 
jangkan kabinet Ali ini harus dja- 
tuh”. 

Mengenai nasib minderhsidsno- 
ta Surjan'ngpradja,. diterangkan- 
nja, bahwa dalam bulan ini per- 
soalannja telah akan dimadjukan 
pada kabinet, sebab pan'tia ad hoc '!   

hingga sekarang tuntutan N.U. Supa 
ja tugas keamanan dipindahkan ke 
tangan Wakil Perdana Menteri IL — 
sesuai dengan putusan kongres N.U. 
ke-20 di Surabaja — belum terlak 
sana, Tapi dalam kedudukannja seba 
gaj ketua TH Dewan Keamanan, ia ja 
kin bahwa hal ini dapat diusahakan 
supaja sesuai dengan konsepsi N.U. 
Lebih djauh mengenaj situasi keama 
nan dalam negeri dikatakan, bahwa 
paad umumnja keamana, itu boleh 
dikata sudah baik. Kalau di Djawa ' 
Barat dewasa ini tampak pergolakan | 
pergolakan meningkat, itu hanjalah 
karena sudah — mendjadi kebiasaan 

dang Madjels Umum PBB di 
New York, menerangkan kepada 
,Algemeen Handelsblad”, bahwa 
Belanda menemui lebih banjak 
pengertian dan simpati jintuk pen- 
diriannja dan untuk nilai dari 
alasan2nja mengenai Irian Barat, 
Dikatakannja, bahwa apakah pe- 
ngertian dan simpati itu lebih ba- 
njak daripada ditahun 1948/1949 
ini akan terbukti dalam pemungu- 
tan suara nanti. Tetapi sebagai- 
mana telah kita umumkan, se- 
andainja Madjelis Umum meng- 
ambil resolusil jang tidak-tidak 

Mer 2 ana , . : . na | . 
dapat kita terima, kita akan me- 

' untuk , memperbaiki  perhubunganl tah Inggris akan bertindak  da- memasuki lingkungan keluarga bang Timur dan Barat, maka Indonesia lah tjara jg sebaiknja untuk mer: | jang ditugaskan membitjarakannja di Djawa Barat, sesuatu ketika reda Je kesamping, kata Men- 
antara Barat dan Timur Tengah ba lam suasana kerdja-sama dan da- sa2 di Pasifik, demikian ,,Warrack akan mentjapai tudjuannja. Tudju- djernihkan kekeruhan Internasional: telah selesai dengan pekerdjaan- |don suatu ketika hangat”, demikian teri Luns. Demikian ,,Antara” 

gi kepentingan pertahanan  daerahmai. Nabel Herald”. (Antara), an Indenesia adalah madjukan per- (Anatra), nja, : «Zainul Arifin. (Antara) dari Amsterdam. 
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an pun mendapat kundjungan wa- 

| nsem berkesudahan 7—-1 

  

     
mina meet 
partaian di Indonesia 

        

       

    

  

   

     

   

    

   

ik ini. uu d u kka i 

san dari ,,segala jang ada” didunia ini, 
sukar ditafsi. Suatu hal 1 

Orang jang sudah ,terdj Ke 
Sekalipun keputusan konggres PIR 
hendaki perbaikan2 dalam pemerii 

n PIR itu 
a 

     

    
   

  

     
     

   

  

   

      
   

  

  

  

    

      

    

hh kemungki 

       

  

  

wa keadaan ke- ah pada jang lain : 
    

     

  

harga. Sukar dikatakan, apakah tjorak 
kan ,,ketimurannja” ataukah merupakan perumu- 

sehingga atjapkali sesuatu kedjadian 
jang masih hangat misalnja, berapa djumlah 

bak” keputusan konggres PIR ke-4 di Solo. 
ss PIR itu dengan terang menjebutkan: ,,meng. 

njak orang telah keliru memberi tafsi- Gengan sangat gembira, bersorak sorai 

  

n perekono-   

ahwa konggres, PIR di Solo telah dapat menghalau- 
antjam Ha dea kabinet Ali — Wongso. Selain 

“maka ketika suratkabar tuan ini 

  

   
     

    
    
   

   
  
  

      

jang perta: 
boltih N.U., t 
Ali — Wong 1 
but bahwa k 1 
ternjata, bah -m 
akui ,,kenjat beri 

i pada hari2 belakangan ini. Ketua 
pada ta 1 18 Oktober menjatakan 

U kkan pada perbaikan dan 
, melebihi atau mengurangi statement 

ifflir 1g ditudjukan untuk perbaikan itu ha- 
| 3 kemente ian. Jakni Perek nomian, Keuangan dan 
arnja keterangan Arudji itu tidak perlu. Sebab, sa- 

akan ada tafsiran bahwa PSII telah memperlunak 
a masih tetap menghendaki perobahan komposisi 
jang bagi PNI pasti akan diterima sebagai tun- 

2 ari bahw mungkin portepel perekonomion dan 

— — — — — Sementara itu PIR masih tetap pada pendiriannja. Njata2 
tan PIR sangat keras, jakni menghendaki bubarnja kabinet, 

Walaupun djika dikadji setjara mendalam, untuk meteksanakan tuntutan 
Liga Muslimien Gang didalamnja terdiri dari PSII, Perti dan N.U.) jang 
menghendaki perobahan komposisi, hampir: Sama dengan permintaan bu- 

  

barnja kabinet. Tjuma dalam hal 
nak. Dan Liga Muslimien ini belu 
— — — — — Berita jang menjeb 
tahankan kabinet 

   

memberi konsesi kepada Liga Mus 

usunan redaksinja sadja jang lebih lu- 
m menjatakan sanctienja ! 
ut2 bahwa P.N.I. akan tetap memper- 

et — walaupun tanpa PIR — memberikan perhitungan 
pada kita, bahwa sikap P.N.I. pg demikian itu tentunja ditjoba2 akan 

imien. Dalam soal ini lantas bisa dili- 
hat, djika Liga Muslimien tidak memperlunak pendiriannja, apakah P.N.I. 

bersedia mengorbankan portepel perekonomian dan kerangan? Dalam 
hal ini dj: 1 
nja orangnja sadja 
aa al Mr. Isk 
ata P.N.I. melepask 

jang akan dipegang ol 
mian & keuangan ? 

   

dilupakan, bahwa jang diminta Liga Muslimien bukan ha- 
ja diganti, melainkan dengan tambahan bahwa 
ag dan Ong Eng Die tidak dari P.N.I. Andai- 
- konsesi jang demikian, lantas portepel apa lagi 
| P.N.I. sebagai pengganti dari portepel perekono- 

— — —— — Tuntutan2 jang dikemukakan oleh partai2 pemerintah 
tersebut: dititik-beratkan kepada soal perekonomian, keuangan dan dalam 
negeri. Sedjauh itu tuntutan mereka belum terlihat jang prinsipiil.. Misal- 
nja mengenai tuntutan terhadap Menteri Iskag, belum bisa dianggap 
bahwa partai2 itu tidak menjetudjui sistim ,,lisensi istimewa”. Mungkin 
disebabkan ada anggapar? ,,kurang 
njebabkan adanja tuntutan. Segi ini 
sipiil. Dalam" arti, partai2 itu bukannja tidak menjetudj 

adilnja” pembagian lisensi itulah, me- 
jang kita anggap bukan tuntutan prin- 

ui beleid Menteri 
Iskag, melainkan tidak menjetudjui umpamanja tjara pelaksanaan memba 

gi. lisensi itu. Malahan tuntutan” N.U. jang mengenai urusan2 keamanan, 
jang selama ini dipegang oleh Wakil P.M. Mr. Wongsonegoro dan sedang 
diminta agar diberikan kepada Zainul Arifin, mendekati sifat? prinsi- 
piil. 

4 Kabar? jang menjatakan bahwa ,,Parkindo” dan ,,Partai | 
Katholik” akan diadjak duduk dalam kabinet djika PIR djiadi mengundur- 
kan diri, ada kemungkinan mendekati kebenarannja. Sebab, dua partai 
ini tidak mendjalankan 
dak 'menjetudjui Mr. Iwa duduk d 
mungkin bisa terdjadi. Tetapi mengharap djawaban 
tersebut sekarang ini kita belum 

opposisi jang prinsipiil, melainkan djustru dia ti- 
alam kabinet. Ditjoba untuk diadjak, 

Ja” dari kedua partai 
berani meramalkan. 

  

Pu manbima di dientanan can 

BE Ya ni 

PERINGATAN HARI PER- ' TEMPURAN 5 HARI DI 
. Dengan mendapat perhatian besar, 

pada hari Selasa malam kemaren 
dengan bertempat di GRIS telah di- 
adakan malam preingatan hari per- 
tempuran 5 hari di Semarang. Ma- 
lam peringatan tadi diramaika, pula 
oleh muziekkorps Staf Divisi diba- 
wah pimpinan Ltn. Bonokamsi. Se- 
lainnja wakil2 organisasi jang hadlir, 
tampak pula Panglima Divisi P. Di- 
ponegoro Kol. Moh. Bahroen, Resi- 
den Semarang Muritno, Residen d/p 
Kantor. Gubernur Judonegoro, Wali 
Kota Semarang. Pertemuan tadi di- 
buka dengan melagukan lagu ke- 
bangsaan dan dengan penuh chid- 
-mat kemudian para hadlirin meng- 

heningkan tjipta. Dengan pandjang 
lebar, kemudian ketua panitia sdr. 
Tjipto mengkissahkan Hari Pertem- 
puran 5 Hari di Semarang. Pada 
achirnja dikemukakan pula resolusi 
jang telah diadjukan oleh panitia 
dalam th. 1953. Berturut-turut jang 
memberikan sambutan2 ialah Pang- 
lima Divisi P. Diponegoro jg. meng 
hargai usaha panitia untuk memper- 
ingati hari tersebut dengan menge- 
mukakan diasa2 para pahlawan jg. 
mendjadi korban pertempuran tadi 
untuk merebut kekuasaan dari ta- 

ngan Djepang, Wakil Gubernur Dja 
wa Tengali,. Wakil Bapak Kepala 
Polisi Karesidenan Smg., Wali Kota 
Semarang jang a.l. menjarankan, ka 
lau dahulu bangsa Indonesia meng- 
hadapi peluru, ternjata kini jang di- 
hambur2kan oleh fihak imperialis ja- 
lah uang. Di ingatkan, agar bangsa 
Indonesia djangan lupa dengan sem- 
bojan jang mengatakan ,.rawe2 ran- 
tas. malang2 putung”, wk. perhim- 
punan Pambuko Djiwo tjb. Smg., 
Ikatan Penderita Tjatiad, wakil or: 
ganisasi wanita Smg. Malam peringa 
tan tadi ditutup dengan pertundju- 
kan pilem jang menggambarkan per- 
(ingatan Hari Pertempuran S Hari 
di Semarang dalam th. 1953, 

” PERTEMUAN KAUM 

Dengan bertempat di Rumah-Ma- 
kam ,.Lido” Bodjong, pada tanggal 

da Demokrat Indonesia Semarang: 
di Kantor Papak telah dilangsung- 
kan pertemuan ramah-tamah antara 
kaum marhaenis jg terdiri dari ang 
gauta2. PNI/Pemuda Demokrat In- 
donesia/Petani dan KBKI chusus 
dari Kantor Papak Semarang. Per- 
temuan tsb. dimaksudkan sebagai 
malam perkenalan dan mengerat- 
kan persaudaraan satu sama lain 
dalam hubungan . kekeluargaan be- 
sar kaum marhaen. | 2 

Oleh. Panitya Penjelenggara di sa 
rankan agar pertemuan sedemikian 
kalau mungkin diadakan tiap 3 bu- 
lan sekali dan tidak hanja melulu 
dari suatu kantor tertentu, Pertemu 

  

    

kil Dewan Tjabang Semarang PNI 
maupun Pemuda Demokrat Indone- 
BIOLA EP X | SPARE an 1 AA ki 1 
MUZIEKCORPS MOBBRIG, : 

Menurut keterangan pada nanti 
tg. 21 Oktober '54 dimulai djam 
17.00—18.00, Muziekkorps Mob- 
brig. Polisi Djawa Tengah diba- 
wah pimp nan PIP II J. Salamoni 
akan mendengarkan lagu2 jang 
merdu di koepel. Taman Bodjong, 
sebelah Timur Tugu Muda. 

PERTANDINGAN TJATUR 

  

Perandingan  tjatur persahabg- | 
tan antara regu Pertja Det. Staf TT IV derigan, Pertjaka DKA. is 

"2 ini diadakan di Karang- 

INSIDEN DI KARANG- 
TENGAH. 

terdjadi. sedikit ,.insi 
den” 'ang untung segera dapat dida 
imaikan berkat tjampur tangan jang 
tepat dari fihak jang berwadiib. In 
siden tadi merupakan klimax dari 

Sebagaimana diketahui, di Karang 
Tengah Timur terdapat suatu peru- 
sahaan pembikinan kaos singlet. Ada 
n'a perusahaan ini oleh semenrara 
tetangga2 pabrik ini dirasa kurang 

pada tempatnja. karena dipandang 
| mengganggu kesehatan. Misalnja ke 
pul asap jang selalu mengganggu 

dipakai oleh pabrik ini, hingga ms 

njebabkan leiding?2 disekitarnja tak 
dapat mengeluarkan air lagi. Achirnja 
dengan persetudjuan 
penduduk sekitar itu telah dibuat 
surai petisi dan dibubuhi tanda2 ta 
ngan, jang akan diadjukan kepada 
fihak Kota Pradja, untuk memindah 
kan perusahaan ini kelain. bagian. 
Diantara penanda tangan inj terda 
pat nama L.T.H. jg. rumahnja paling 
berdekatan dengan perusahaan ini. 

Pada hari Rebo pagi jbl. dirumah 
L.T.H. datang 4 orang pemuda, jg. 

| bermaksud. untuk mendamaikan soal 
ini. Agar L.T.H. suka mentjabut kem 
bali petisinja. Tetapi entah bagai- 
mana asal mulanja, kemudian dian- 
tara mereka timbul pertengkaran 
mufut jang disusul oleh perkelahian, 
hingga L.T.H. mendapat Juka2 kena 
pukulan kursi. Untung sebelum ter- 

| djadinia peristiwa jang tak di-ingin, 
segera fihak CPM bertindak. Fihak2 
jang bersangkutan dibawa ke compi 
|CPM Bodjong, kemudian karena ini 
soal civiel, lalu diserahkan ke polisi 
Seksi HI Kalisari. Sampai berita ini 
ditulis, perkara ini masih dalam ta- 

| raf penjelesaian. 

— KUNTJINJA SIAPA ? 

Oleh sdr. Suprapto Atmodjo pada 
Senen malam jbl. telah diketemukan 
satu gombjok kuntji dari betjak ig. 
|dinaikinja dari daerah Sebandaran 
Semarang. Siapa jang merasa memi- 
liki kuntji tersebut dapat mengambil 
nja di djl. Seteran 93 (paviljun) Se- 

. marang, 

  PER e: " - mn 

EKONOMI 
: Chusus ,,Suara Merdeka” 
Semarang, 20 Oktober 1954: 

Ph    

1 djuak ...... Rp. 49,— 
- aa Aa Nae Rp. 48,— 

'22 karat: djual ...... Rp. 45s— 
Ae beli tas 
Djakarta, 19 Oktober '54: | 

124 karat tiap gr. Rp. 49,— djual 
122 karat tiap gr. Rp. 48,25 djual 

| Medan, 19 Oktober '54:| 
k “Hari ini tidak diterima tjatatan 

Suren ja, 19 Oktober ”54 : 
| Hari ini €dak diterima tiatatan 

2 ga. i 

|Londen, 19 Oktober '54: 
m '., Harga emas internasional meru 

'rut perhitungan dollar Amerika 
sebagai. ber'kut : 
Emas Macao tiap Yunce 37,56 
mas Hongkong tiap ounce 37.83 

Emas Bangkok tiap ounce 38.03 
(Emas Bombay. tiap ounce 48.35 
Singapura,. 19 Oktober '54 : 
Emas lantakan tiap tael : 

    

  

Str. $ 149.— beli dan 
y Str. $ 155.— dijual 

4 TOKO $8A2   kemenangan Pertja Det. Staf" BI 

  

algin” atau tidak- | 

“Rebo pagi jbl. di Karang Tengah, 
4 Timur telah 

peristiwa jang sudah lama prosesnja. | 

|ja sebesar Rp. 1.000.000,— 
dan air leding jang katanja banjak' sebagian pengungsi 

sementara: 

|toro, albazzia Inja | 
itu diperlukan beaja Rp. 30.000,-. 

TEMANG
GUNG 

MASJARAK 

   

erah Temanggung (Kedu) kini 

dan beberapa djalan dengan bea 
ja Rp. 50.000,—.: Pembangunan 

Wlembitan, dan" dilan2” desi ab, 
hubungan jang lebih lantjar “dang! lebih dekat.dengan kota, jang chu | 

  direntjanakan: untuk membu! 

sus untuk diperlukan mengangkut 
hasil2 teBAkuN : 
jat didesa2 jang bersangkutan. Ta 

  

beberapa ' pembesar 

IKATAN KELUARGA K.P.U. 
TERBENTUK. . 

Dengan bertempat di ruangan kan 
tor Insp. Pen. Mas. 'Tjilatjap telah 
dilangsungkan pertemuan 'antara sis- 
wa2 K.P.U:/B: dengan: “beberapa 
orang anggauta dewan guru dan di 

Tjilatjap. . Jang  dibitjarakan selain 
soal2 peladjaran dan... pendidikan, 
pertemuan tsb. berhasil membentuk 
suatu. ikatan dengan nama “Ikatan: 
Keluarga K.P.U. Indonesia. - Azas 
dan tudjuan dari ikatan tsb. antara 

tin dan bertudjuan membentuk ma- 
nusia susila/tjakap, mengenal demo- 

tang kesedjahteraan tanah -air dan: 
bangsa, Bean La 
GERAKAN BERSAMA MEM- 
BASMI SARANG2 GEROMBO- 

LAN. : $ 
Baru2 ini penduduk desa2 Kawu- 

nganten, Kalidjeruk, Mentasan dan 
Bodjong sedjumlah Ik. 500 orang 
bersendjatakan bedog dan ' bambu- 
runtjing bersama2 dengan O.P.R., 
tentara, polisi negara “day Djapen 
telah mengadakan operasi bersama 
memasuki hutan2 belukar sekitar 
grumbul2 Tjikebo dan Soetaraga. 
Dengan keberanian njata2 - rombo- 
ngan ini berhasil menghantjurkan/ 
membakar sarang2 grombolan jang 
terletak dalam hutan belukar. Se- 
lain dari itu gerakan tsb. dapat me- 

nemukan simpanan padi grombolan 
banjaknja tak kurang dari 10 ton. 

Dikabarkan pula, bahwa disebuah 
tempat diketahui beberapa — orang 
gerombolan sedang mandi. Kemudi- 
an gerombolan tsb. ditembaki, hing- 
ga 3. orang mati, 2 orang luka? jg. 
dapat kita tangkap. 

Dalam “gerakan itu, fihak kita 

kembali dengan selamat semuanja. 

UNTUK MEREHABILITIR 
 PENGUNGSI2 

"Dari pihak resmi. diperoleh be- 
rita, bahwa untuk merehabilitir pa 
ra pengungsi dari daerah2 katjau jg 
ada di. Tuilatjap dan Purwokerto, 
oleh jg bersangkutan dari daerah2 
tsb. telah diadjukan beaja sebesar 
Rp. 4.000.000,—. Dari djumlah itu 
diantaranja pihak Gubernuran Dja- 
wa Tengah telah mengeluarkar bea 

untuk 
dari Tjilatjap 

dan Purwokerto. Sementara itu un- 

tuk pengungsi di Tjilatjap jg me- 
ngadjukan beaja sebesar Rp. 3.005. | 
090,— sebagian sudah dipenuhi. 

Perongkosan2 tsb. selain untuk 
menolong keperluan sehari2 jg ter- 
penting untuk membuka lapang? 
kerdja dan perumahan2 darurat ba 
gi para pengungsi, djuga alat2 utk. 

    

| bertjotjok tanam. 
Hingga kini djumlah pengungsi di 

daerah itu Ik. sebanjak 6 sampai 
7000 orang. (Antara). 1 

TIMBANG .TERIMA PIMPI- 
NAN KEPOLISIAN. 

Bertempat di kantornja pada 
tgl. 18-10 jl. antara djam 10 pa- 
gi telah dilangsungkan upatjara 
timbang terima pimpinan kepoli- 
sian Djuwana, antara pimpinan 
kepolisian lama pembantu inspek- 
tur polisi Prajitno kepada pim- 
pinan baru pembantu inspektur 
polisi Tohiran dari Tjilatjap. 

Adapun pembantu inspektur 
pol'si Prajitno besok tgl. 28-10-'54 
akan terus menudju ke Sukabu- 
mi untuk mengikuti kursus inspek- 
tur polsi. $ 2s 

Upatjara tersebut dihadliri oleh 
kepala? polisi dari daerah kabu- 
paten Pati. 

PERSERIKATAN PERUSAHA- 
AN-PERUSAHAAN (P.P.P.D.) 

BERDIRI. 
Baru2 ini bertempat dirumah- 

nja sdr. Dachlan telah dilangsung- 
kan rapat peresmian  berdirinja 
Perserikatan Perusahan-Perusahan 
Djuwana. 

Jang ikut serta dalam P.PP.D. 
itu ada 18 perusahaan, antara la- 
in terdapat perusahaan kuningan, 
perusahaan minjak katjang dan 
perusahaan (penggilingan padi. 

Adapun asas tudjuannja P.P. 
P.D. itu untuk menjelesaikan ber- 
matiam2 soal jang “dihadapi dan 
tidak dapat diselesaikan oleh ve- 
rusahaan (anggauta) itu -sendiri. 
Dalam rapat tersebut a.l. diputus- 
kan membentuk pengurus jang 
diketuai oleh sdr. Dachlan.: 

BATANG 
29 KELUARGA TANI DITEM- 

« PATKAN DI BATANG. 
Sebagai langkah untuk segera 

ertjapainja rentjana ' mengubah 
-anah alang2 - didaerah Batang, 
akan ditempatkan 20 keluarga 
Tani jang masing2 mendapat bagi. 
an 3 ha. Untuk itu dibutuhkan 
beaja Rp. 62.000,— sebagai per- 
ongkosan2 dan sokongan selama 
5. bulan serta pemberian2 bibit2 
untuk pertanian. Sementara itu 
untuk pertama kalinja — djawatan 
Pertanian akan membuka tanah2 
alang2 tsb. seluas 100 ha jang 
akan ditanami dengan bibit2 lam 

dilnja dan untuk 

Untuk mengurangi pemakaian pu 
uk2 bikinan dari luar negeri, se: 
ama musim hudjan jang akan da 
tang Djawa Tengah memperguna 
kan pupuk hidjau dari clorataria   juncea sebaniak 250.000 ks, 

T DESA MEMBI- | N LATIHAN KIN DJALAN DAN N LATIHAN 
DIBMBATAN,. TN po SAMONM DESA. li 

Dari Temanggung ,,Antara” te- 5 Dipayar LA wak AAL Bata 
rima berita, bahwa atas: usaha | lang bbupa kan ik th. cotong rojong rakjat 7 desa dida-|'elah melakukan penutupan latihan 

mulai dibangun sebuah: djembatan | 

u virginia usaha rak | ke Jogja. 
. Untuk itu pada tg. 16 Oktober|— »... BA pu 
il. dilangsungkan upatjara perletaf : Haa 
kan batu pertama dibagian pemba | 7 j 
ngunan djembatan,: jang dihadiri | JINEDU 

er c antara lain | memaan (Sa , 
dari instansi2 di Djawa Tengah. | BERITA2 SINGKAT. 

Hak . Panitya” Pemeliharaa, Pusaka 
(Kraton Ke 

saksikan oleh kepala. Pen. Mas. Kab!” 

lain ialah pendidikan lahir dan ba-! 

krasi dan bertanggung djawab ten- | 

pasukan tentara Bn. 320 telah meng 

Isa dianggap lumajan untuk meme 

    

  

     

  

   

      

nja 1 bulan dengan diikuti oleh 60 
anggota pamong desa, sedang pimpi 

an Jatihan .dipegang oleh wedono 
laman dan Patih Saharso dengan 
antu oleh kepala2 djawatan jang 

bersangkutan. PN 
Sebelum diadakan penutupan, peng 

“ikut kursus mengadakan damawisata 

  

   
   

  

— Di Tjirebon kini telah diben- 

.Kasepuhan Tjirebon jang di- 
iketuai oleh R.I. Sugiono dan  R. 
| Moh. Oeskoet. Panitya “ini dibentuk 
“berhubung setelah adanja andjuran 
dari Kantor Karesidenan, berhubung 
dengan keadaan harta pusaka Kra- 
|ton Kasepuhan pada waktu ini ser- 
ba kurang teratur. 
— Hari Sabtu jl. seorang murid: 

Sekolah Rakjat bernama S: jang ber- 
usia 42 tahun telah tenggelam da- 
lam kolam pemandian Sembat, Tji- 
rebon, hingga meninggal dunia. Di- 
duga waktu berenang murid tadi 
mendapat kraam. Sebagaimana biasa 
tiap hari Sabtu pemandian tsb: di- 
gunakan olahraga berenang oleh mu- 
rid2 sekolah S.R. di Tjirebon: 
— Persatuan Peladjar SMA Ne- 

geri Tjirebon pada besok tgl: 29 dan 
:30-Oktober 1954 akap menjelengga- 
rakan Malam Kesenian untuk amal, 
bertermpat di Balai Pradjurit Tjang- 
kol, Tjirebon ' dan “ dimulai - djam 
19.30. Pertundjukan pokok adalah 
sandiwara, kemudian diselingi tari2- 
an oOlch SKP Negeri dan dagelan 
cleh SMP Negeri dll. Malam Kese- 

nian itu. akan- dimeriahkan “ oleh 
Gjuara2 Bintang Radio Tjirebon. Ha 
sil bersih akan disumbangkan pada 
Korban Pengatjau Daerah Tjirebon. 

OPERASI TENTARA DIDAE- 
RAH KUNINGAN: 

Dari Kuningan dikabarkan, bahwa 
selama 4 hari berturut2 baru? ini 
tentara mengadakan operasi. diseki- 

'tar hutan Bandjaran, jang terletak 
didaerah ketjamatan Tjiwaru, distrik 
Luragung (kabupaten Kuningan). Me 
nurut laporan2, didaerah seiktar hu- 
tan2 itu terdapat sarang2 gerombo- 

“Ian bersendjata jang dalam bulan2 
jibl. telah melakukan pembakaran 
setjara besar2an didaerah ketjama- 
tan Tjiwaru itu. Dalam operasi tsb. 
tentara berhasil mensita sebuah wa- 
termantel dan menangkap seorang 

anggota  gerombolah  bersendjata 
bernama Watma.  Selandjutnja 26 
gubuk2 tempat gerombolan berlin- 
dung dan sedjumlah barang2 gerom- 
bolan dibakar, 

' Sebelum operasi ini, maka sebuah 

  

adakan operasi terlebih dulu dihu- 
tan2 jang terletak dalam ketjamatan 
Tjibingbin. Operasi ini berdjalan sam 

pai pada batas2 wilajah Djawa Ba- 
rat — Djawa Tengah. Selain dari 
pada menembak mati seorang gerom 
bolan. tentara mensita djuga 43 po- 
tong pakaian, beras, alat2 tidur dan 
perkakas: dapur gerombolan bersen- 
djata. Perlu diterangkan, bahwa tat- 

kala operasi didjalankan gerombolan 
telah melarikan diri. (Antara). 

Perusahaan Tenun 
Dibawah 1 Bendera 
Devisen Utk Benang Te- 
nun Akan Ditambah ? 

, Y 

DALAM resepsi pembukaan 
Konperensi Rasional Perusahaan 
Pertenunan Rakjat pada Selasa ma 
lam jbl. d.gedung Stadstuin Sema-' 
rang, anggauta Parlemen seksi 
Perekoromian sdr. Sarino Ma- 

a.i. mengatakan, bahwa Pemerin- 
tah mengakui adanja kekurangan 
benang tenun s untuk 
memenuhi kebutuhan itu usaha 
Pemerintah terhalang oleh soal 
keuangan. Kegontjangan dalam 
kalangan pertenunan telah men- 
djadi perhatian Parlemen, hingga 
beberapa bulan jang lalu Parle- 
men telah mengutus beberapa 
anggautanja, diantaranja sdr. Sa- 
rino, untuk mengadakan penin- 
djauan mengenai - pertenunan di- 
daerah2. Dalam laporannja ke- 
pada Parlemen para penindjau a.l. 
telah mengusulkan, agar untuk 
pembelian benang tenun Pemerin- 
tah menjediakan dev'sen sebesar 

| 70 djuta iah tiap 4 bulan. Se- 
dangkan selama ini Pemerintah 
hanja menjediakan devisen 49 
djuta. rupiah tiap 4 bulan untuk 
pembelian benang tenun. 
Kenajkan persediaan devisen un 

uk pembelian berang tenun itu, bi 

Duhi kebutuhan pertemuan di Indo 
resia, asalkan peredaran benang itu 
'idak dikatjau oleh kaum penimbun 
benang. Demikian a.l. Sarino ' Ma 
ngunpranoto. Kemud'an- sambutan | 
dari Kepala Insp. Perindustrian Dja 
wa Tengah sdr. Sukatmo.  'Dikata 
kan, bahwa pada tiap? konperensi 
Tinas ia selalu mengusulkan agar pe 
ngeluaran devisen untuk pembelian 
tenun dapat prioritcit jang pertama, 
karena ia beranggapan bahwa indus 
"ri tenun termasuk “salah satu faktor 
iang penting bagi kehidupan rakiat. 
Pembitjara mengharap, agar tudjuan 
itama Gabungan Pertenunan — Rak 
'at ini tidak hanja didasarkan pada 
keuntungan materi sadja, tetapi ha 
rus mempunjai adhesi jang  kuht, 
iang mendorong perassen . senasib 
hingga “dapat mentjapai  kemadjuan 
kemadjuan. 

Sebagaimana pernah kita kabar 
kan, komperensi tadi bermaksud un 
tuk menjatukan perusahaan2 perte 
auinan rakjat seluruh Indonesia diba 
wah satu. bendera. Komperensi ini 
adalah .atas inisatif Gabungan Peru 
sahaan Pertenunan Rakjat  Djawa 
Tengah jang berkedudukan di Sema 
rang dengan Ketua Umumnja sdr. 
Andi Penjamin. : Pada malam “resep 
si tadi-telah hadlir djuga utusan2 da 

  

pamong desa. Latihan tersebut lama | 

  

Malam peringatan »Pertempurap 5 Hari” telah dilangsungkan Selasa 
malam dengan penuh chidmad di Gedung Rakjat Bodjong. Tampak kefua 

panitia, sdr. Tjipto, jang dimasa pertempuran 5 hari dulu ikut memegang 

pimpina 

  

Menurut PKI Sikap 

Imperialis 

tut Ikut 
ea Jang 

tsb. adalah putusan dewan partai 
PKI sudah mempeladjari dengan 

seksama statement PIR tsb. dan su- 
dah berusaha mentjari kalau2 dida- 
lamnja ada alasan2 jang dapat di- 
anggap baik dan kuat. Tetapi sia2. 
Djiwa. keseluruhan statement itu 
maupun isinja satu demi satu, sedi- 
kitpun tidak memperlihatkan bahwa 
sikap dewan partai PIR tsb. telah 
diambil dengan pertimbangan2 jang 
sungguh2 dan pertimbangan2 kerak- 
jatan, Satu2nja kesimpulan jang da-' 
pat: diambil ialah, bahwa sikap PIR 
tsb. adalah sangat diforsir (dipaksa: 
kan) dan tidak mewakili. kepentingan 

     
n actief, sedang mengisahkan djatannja sedjarah perdjoangan 

( rakjat Semarang dihadapan para hadlirin. 

KI: Tak Ada Alasan 
Utk Krisiskan Kabinet 

njataan Daripada Kepentingan Kaum 
1 Asing Dan Kaum Reaksioner 

en Didalam Negeri | 
Kalau Toh Kabinet Harus Bubar PKI Akan Tun- 

Serta Dlm Sesuatu Kabinet Baru 
Akan Dibentuk 

. DALAM MENGHADAPI keputusan dewan partai PIR jang 
menghendaki djatuhnja kabinet sekarang, Sekretaris Djenderal CC 
PKI D. N. Aidit menjatakan pendapat PKI, bahwa ,,setelah dite- 
laah se-dalam2nja keputusan PIR tersebut dan alasan2nja, maka 
sampai sekarang sama sekali tidak ada alasan untuk mendjatuhkan 
kabinet Ali Sastroamidjojo”. Dalam mempersoalkan sidang dewan 
partai PIR tg. 17 Oktober malam dengan hasil statementnja jang: 
memuat keputusan tsb., D. N. Aidit menjatakan sbb. : Walaupun 
ada suara2, dan suara2 ini mungkin sekali benar, bahwa sidang 
dewan partai dan statement PIR tsb. telah dipaksakan oleh salah 
satu golongan didalam PIR, tetapi bagaimanapun djuga putusan 

  satu golongan pun dari rakjat Indo- 
ia. Dengan perkataan lain, sikap 

PIR tsb. hanjalah pernjataan daripa- 
da kepentingan kaum ' imperialis- 
asing dan kaum reaksioner didalam 
negeri. Kesimpulan ini sesuai dengan 
sttara2 pers jang mengatakan bahwa 
dibelakang aktivitet  mendjatuhkan 
eierintah Ali. Sastroamidjojo seka- 

ng berdiri “imperialisme Belanda 
dan Amerika dengan kaki tangannja 
'bekas2. orang Nica dan Nefis dan 
orang2 dari partai Kuo Min-tang 'jg 
tidak sah adanja di Indonesia. 

“Adalah tidak bertanggung djawab 
“dan adalah satu pengchianatan nasio- 
nal- kalau: kabinet ini djatuh hanja 
untuk memenuhi kepentingan kaum 
imperialis Belanda dan Amerika ser- 
ta kaki tangannja bekas? orang Ni- 
ca, Nefis dan orang2 Kuo Min-tang. 

Kenjataan bahwa kaum imperialis 
dan kaki tangannja sangat bernafsu 
untuk mendjatuhkan pemerintah Ali 
Sastroamidjojo adalah bukti bahwa 
pemerintah ini sedikit atau banjak 
merugikan kepentingan kaum impe- 
rialis. Ini .memang-satu kenjataan dan 
dapat dilihat al. dari politik luar ne- 
gerinja jang menudju perdamaian du- 
nia dan kerdjasama internasional jg 
saling menguntungkan, mulai dilak- 
sanakannja hubungan . dagang jang 
kormal, pembubaran Uni Indonesia- 
Belanda, - perdjuangan memasukkan 
Irian Barat kedalam wilajah Repu- 
blik Indonesia, perdjuangan mengha- 
puskan embargo, pemulihan keama- 

RADIO 
-Semarang,”22 Oktober 1954: 
'Djam 06.10 Bolero: 06.15 Penga- 

diian, 06.49 Orkes Hawaiian. Suara 

Kentjana: 57.10 Orkes Melaiu Ke- 
mangan, 13.15 Tjiptaan Ismail Mz.: 
13.40 Instrumentalia: 14.00 Hibu- 

'ran siang, 17.05 Taman Peladjar: 
17.40 Frank Sinatra: 18.09 Dari dan 
untuk Angg. A.P.: 19.30 Lagu2 Ti- 
onghoa: 20.30 Siaran Penerangan: 
20.45 Buluh Perindu: 21.15 Irama 
menghias malam: 22.30 Pembatjaan 
buku: 23.30 Tutup. 
“Surakarta, 22 Oktober 1954: 
Djam 06.03 Chasidah: 06.15 Pe- 

ngadjian: 06,45 Langgam Krontjong: 
07.15 Roberto Inglez Orch., 07.45 
Lagu2 Indonesia, 12.09 Achmad dan 
Momo, 13.45 Rajuan siang: 17.05 
Dari dan untuk Kanak2: 17.45 Va- 
ria Djawa Tengah: 17.55 Sendja me- 
reju, 1800 Ruang Tehnik: 18.15 
Aneka warna: 18.30 Indonesia gem- 

bita, 19.30 Pilihan Pendengar, 20.30 
Gitar dan Piano tunggal: 20.45 Tja- 
ra-kan: 21.30 Ketoprak Mataram: 

| 22.15 Ketoprak Mataram (Iandjutan): 
"24.00 Tutup: 

Jogjakarta, 22 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Pembatjaan Al Our'an: 

06.30 Orkes  Promenade - Boston: 
06.45 Maluku dalam untaian Musik: 
07.15 Jo Stafford, 07.30 Arab Ser- 
babagai: 12.40 Instrumentalia: 13.10 
Biduan2 Barat: 13.50 Hidangan si- 
ang: 17.00 Taman Kepanduan, 17.45 
Moeljono dengan  pianonia: 18.30 
Peladjaran njanjis 19.40 Lagu2 Ti- 
anghoa, 20.15 Santiswaran: “21.15 
Obrolan pak Besut: 21.30 Santiswa- 
tan (landjutan), 22.10 Manasuka 
Krontjong, 23.00 Tutup. 1 

Djakarta, 22 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Pengadjian: 06.40 Cha 

sidah: 07.10 Orkes Penghibur Hati: 
7.30 Empat Sekawan: 12.00 Gamez- 
lan Diawa, 12.40 Piano Tunggat: 
13.0. Orkes Belaian Sajang: 13.40 
Pasisir Andalas: ' 14.00 Kr. Sinar 
Utara: 17.00 Orkes Bandar Djakarta: 

17.30 Pilihan Pendengar: 18.00 Va- 
ria Nusantara: 18.20 Ruangan Kess- 

hatan, 18.30 Biduan2 dari Studio 

Medan, 19.30 Orkes Hawaiian Pu- 
tri Maluku: 20.40 Sinondang Tapian 
Na Uli: 21.00 Kontak dengan Psn- 
dengar, 21.15 Orkes Studio Djakar- 

ta: 22.15: Seni-Djawa Studfo Djakar- 

   

  

  ri Djawa Tengah dan Djawa Timur, ta, 23,00 Tutup,   

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

PIK Hanjalah Per- 

PIR. 

nan, pelaksanaan pemilihan umum, pe- 
nguasaanr tambang minjak Sumatera 
Utara oleh: pemerintah dan mulai “di- 
gulungnja komplotan Belanda dan 
Kuo Min-tang » jang. anti Republik. 
Dengan menjedari: bahwa masih ba- 
njak kekurangan dari pemerintah -Ali 
Sastroamidjojo, PKI dapat menjo- 
kong politik pemerintah ini. 5 

Berdasarkan pertimbangan2 diatas, 
sikap PKI terhadap" kedudukan ka- 
binet sekarang adalah sbb: “ 

1. Kabinet sekarang harus diper- 
tahankan. Kalau PIR: terus memak- 
Sakan menarik Menteri2nja dari -ka- 
binet, maka lowongan bekas Men- 
teri2 PIR ini supaja diisi dengan 
orang2 baru. Untuk mendapat so 
kongan jang lebih. kuat dari rakjxi 
pemerintah | supaja bertindak lebih 
madju dilapangan politik dalam dan 
luar negeri. 

2. Kalau karena berbagai bertim- 
bangan kabinet harus bubar, maka 
PKI akan kembali. kepada tuntutan- 
nja ketika menghadapi pembentukan 
kabinet Ali Sastroamidjojo, jaitu tur- 
tutan supaja dibentuk : pemerintah 
persatuan nasional, dimana didalam- 
nja diwakili dengan sewadjarnja ali- 
ran2 nasionalisme, keagamaan dan 
sosialisme, artinja satu pemerintahan 
dimana PKI ikut. didalamnja: Tuntu- 
tan ini adalah cbjektip dan masuk 
akal. karena- PKI “adalah salah -satu 

kalinja akan mengadakan sidang 

barkan 

Dari beberapa orang diantara 
mereka 'itu didapat keterangan2, 
“bahwa keputusan sidang Dewan 
P'mpinan jang kemudian dirobah 
mendjadi sidang Dewan Partai 
PIR pada tg. 17 Oktober jg baru 

barkan kabinet jang diberi batas 
waktu sampai tg. 25 Oktober jad, 
tidak dapat dibenarkan oleh seba- 
gian anggauta2 Dewan Partai PIR 
jang tidak hadlir dalam sidang tg. 
17 Oktober jang baru lalu itu. 

Menurut keterangan2 itu se- 
landjufnja, tidak disetudjuinja ke- 
prtusan sidang Dewan Pimp'nan 
PIR jang telah dirobah mendjadi 

sidang Dewan Partai tg. 17. Ok- 
tober jang baru lalu itu didasar- 
Iin pada penjataan2, bahwa da- 
lam kongres PIR di Solo baru2 
ini, 81 tjabang partai PIR dari 
seluruh tiabang jang hadlir (136 
t'abang) telah mengadiukan suatu 
statement jang maksudnja untuk 
mempertahankan kabinet Ali — 
Wongso — Zain. 
Swatement jang  ditanda-tangani 

oleh 81 tjabang2 PIR itu menurut ke 
terangan tsb. belum pernah diumum 
kandan pada waktu kongres dj So 

lo. berlangsung telah “diadakan sua 
tu perserudjuan untuk tidak mengu 

mumkan statement itu, dengan keten 
tuan, bahwa persoalan jang disebut 
kan dalam statement itu, pelaksana 
annja diserahkan kepada Dewan Par 
tar PIR jang baru. 

Diterangkah oleh kalangan - itu, 
behwa statement 81 tiabang2 par 
tai PIR itu berbunji sbb.: 

MEMPERHATIKAN, bahwa 
program kabinet Ali-Wongso-Zai- 
nul adalah sesuai dengan djiwa 
proklamasi 17 Agustus 1945: Me- 
ngingat, akan ketegasan kabinet 
AWZ dalam menghadapi masalah 
keamanan, pemilihan, umum, po- 
Itik luar negeri jang bebas dan 
aktip, Irian Barat, pembatalan 
Uni dan konperensi Afro-Asias 
Mendengar uraian/ pendjelasan da- 
ri ..Mr....Wongsonegoro mengenai 
kebidjaksanaan - dan pertanggu- 
ngan djawab Dewan Partai: Me- 
nmbang, bahwa kabinet AWZ 
adalah didukung oleh masjarakat 
banjak. $ 

MEMUTUSKAN: 1. membenar 

Sebagian Anggota” 

PIR Tak Setudjui Pem- 
13 

"Kabinet' . 
Dim Kongres PIR Di Solo 
PIR Dari Seluruh 136 Tjabang Jang 

Hadlir Telah Keluarkan Statement 
Pertahankan Kabinet Ali-Wongso 

MENURUT KETERANGAN dari beberapa kalangan PIR, 
Dewan Partai PIR jang baru terbentuk 
tai tersebut di Solo baru2 ini, pada tg. 

keputusan2 kongres dan keputusan Dewan 
pada tg. 17 Oktober jarg baru lalu tentang 

kabinet An 5. 
Dewan Partai PIR itu, sedjak 4 malam 
dari berbagai daerah telah berkumpul di Diakarta. 

lalu tentang desakan utk membu- | 

DP 

  

Di Solo 81)Tjaban » 
3 

Utk 

sebagai hasi! kongres pat 
21 Oktober untuk pegtama 

di Djakarta guna membitjarakan 

| Pimpinan partai tsb. 
maksud untuk membu- 
Untuk keperluan s'dang 

malam utusan2 PIR 

  

PRN Telah Ten- 
tukan Sikapnja 
Sengadja Sikap PRN 

Tidak Diumumkan 

LS | Ketua Umum 

Pe una Gondokusumo 

mengeluarkan statement sbb.: De- 

wan Partai pleno PRN Pa 

sama dengan fraksi PRN tela 

memutuskan ' s Wapnja KENA 

perkumbangan situasi politik jang 

ferachi,r: Keputusan itu akan di- 

hawa kerapat partai2 pemerintah. 

Atas pertanjaan pers bagaimana 

sikap PRN itu, diterangkan bahwa 

dengan sengadja hal itu tidak di- 

umumkan. karena PRN terikat 

oleh djandjinja dengan partai2 pe- 

merirtah lainnja, ja'tu bahwa se- 

aa'a keputusan tentang hay terse- 

but harus dibawa kerapat bersa- 

ma partai2 pemerintah (Antara). 

  

anggauta Dewan Partai PIR jang ba 

ru dan selandjutnja dikatakan, bah 

wa djika tuntutan2nja seperti tsb. di 

atas itu tidak dipenuhi, maka 81 tia 

bang akan pasti mengambil tindakan 

lain, diantara lain akan mengadakan 

kongres istimewa dan kilat, sesuai de 

ngan anggaran Rumah Tangga par 

tai PIR pasal 21 ajat 2. 
Perlu diterangkan duga, .bahwa 

tuntutan? sebagian anggauta- De 

wan Partai PIR jang tidak menjetu 

djui usaha mendjatuhkan: kabinet se 

bagaimana diputuskan t£- 17 Tn 

ber jbl. Selasa malam sudah lisu- 

sun dalam bentuk pernjataan (state 

ment) atas nama sebagian besar 'utu 

san2 tjabang2 partai PIR dan ditan 

da-tangani oleh dua orang utusan da 

ri Sumatera jang malam ilu Mung 

kin sekali akan diserahkan kepada 

DP PIR atau paling lambat sebelum 

ersidang. DP PIR bersidang Pertimbangan2. 

Selandjutnja perlu ditambahkan, 
bahwa jataan an ang 

gauta2 Dewan Partai PIR | atas 
nma sebagian besar utusan2 tja- 
bang partai PIR 481 tjabang) se-   kan kebidjaksanaan dan wusaha2 

kabinet AWZ: - 2. mempertahan- 
kan tetap berdirinja kabinet AWZ 
dan 3. membatalkan keputusan si- 
dang Dewan Partai pada tanggal 
21 Djuli dan 4 Oktober 1954 jang   partai jang djuga mempunjai kedu- 

dukan penting didalam dan diluar 
parlemen. 

Demikian sikap PKI jg 
rangkan adalah “hasil daripada 
perhitungan dan pertimbangan jg 
matang, didasarkan atas perim 
bangan kekuatan jg ada sekarang 
dan semata? utk kepentingan ta 
nah air dan bangsa. j 

PKI berkejakinan bahwa dgn 
perimbangan kekuatan didalam 
dan diluar negeri jg ditahun? be 
lakangan ini sangat berat tjon 
dong kepihak demokrasi dan per 
damaian, pendiriah PKI diatas da 
pat dipertahankan sepenuhnja. 

PKI berharap supaja pemerintah 
dan rakjat tetap waspada terhadap 
pertjobaan2 imperialis asing dan ka- 
ki tangannja, jang untuk memaksa- 
kan keinginan2nja kepada rakjat In- 
donesia tidak segan2 memakai sega- 
la matjam tjara, sampai tjara2 jang 

paling kotor. Dalam hubungan ini 
Aidit mengingatkan, bahwa setelah 
perimbangan kekuatan didalam dan 
diluar negeri sekarang tidak me- 
mungkinkan lagi bagi kaum  reak- 
sioner untuk berkuasa kembali me- 
nurut djalan biasa, maka mereka 
akan menempuh  djalan jang kotor 
dan se-wenang2, djalan suap2an, in- 
timidasi, provokasi dan achirnja 
coup. 

Keterangan Aidit ini diachiri de- 
ngan seruan ,,Perkuat persatuan na- 
Sional! (Antara) 

: itu,. maka beberapa Orang anggauta 
dite Dewan Partai PIR jang baru 

akan menghadiri sidang DP PIR tg. 

maksudnja utk membubarkan ka- 
binet, 

Demikianlah, berhubung dengan 

jang 

21s Oktober, akan mendesak kepada 
Dewan Partai PIR, agar menindjau 
kembali keputusan jang diambil oleh 
sidang tg. 17 Oktober jbl. jang oleh 
mereka dianggap tidak sah, karena 
— menurut pendapat mereka — si 
dang tsb. tidak berhak mencambil 
-keputusan sepertj apa jang sudah-ki 
ta umumkan dan maksudnja untuk 
membubarkan kabinet. , 

Oleh anggauta2 Dewan Partai PIR 
tsb. jang dalam sidang Dewan Par 
tai PIR itu akan bertindak atas nas 
ma 81 tjabang2 PIR - diperingatkan, 
supaja Dewan Partaj PIR mengingat 
statement jang disampaikan kepeda 
kongres dj Solo oleh 81 tjabang2 da 
ri seluruh tjabang jang hadir, dalam 
mana disebutkan bahwa kabinet A. 
W.Z. mesti. dipertahankan dan mem 
batalkan keputusan2 rapat - Dewan 
Partai bersama fraksi te. 21 D:u 
li, 31 Agustus dan 4 Oktober 1954 
(sebagaimana kita sebutkan dibagian 
1tas 'berita “ini. — Red.) 
Seland/wtnja Dewan Partai PIR 

diperingatkan pula. bahwa sungguh 
pun terhadap statement tsb. t'dak di 
adakan pemungutan suara oleh pm 
binan kongres "karena mengadakan 
kompromi, tetapi formeeln/a oleh r4 
ra penandatangannja diserahkan pa 
da DP PIR jang baru.   Demikian keterangan2 sementara 

  

Sesudah 

Kabinet Terbentuk 
Tugas Formateur Telah Selesai 
KEPADA PERS MENTERI Kehakiman Mr. Djody Gondoku- 

sumo memberi pendjelasan tentang kedudukan dan tugas seseorang 
formateur kabinet dalam' pengertian menurut UUD pasal 51, Pen- 
djelasan Menteri itu sbb. : Mandaat jang diberikan Presiden kepa- 
da formateur ialah untuk membe 
bentuk, mandaat itu sudah dipen 
“dapat dibatja dari pasal 51 ajat 
ajat 4, Dalam pasal Sk ajat 5 tid 
oleh: pembentuk kabinet”, 

Apabila kab'net mau meletak-' 
kan djabatannja maka tanggung. 
djawab atas djabatan itu ada pada 
kabinet dan bukan pada Perdana 
Menteri, apalagi pada formatenr, 
Permirtaan berhenti kepada Pre- 
$den- rarus datang dari ' kab'net 
dan boleh disampaikan oleh Per- 
dana Menterj atas nama kabinet, 

Demikian Menteri Kehak'man. | 
Untuk djielasnja dibawah ini 

k'ta terakan bunji pasa 5t UUD: 
PASAL 51. 

1, Presiden menundjuk seorang 
atau beberaap orang pembentuk ka- 
binet. 

2. Sesuaj dengan andjuran pemben 
tuk kabinet itu, Presiden mengangkat    

Sesuatu 

ntuk kabinet, Setelah kab'net di- 
uhi dan sudah berachir, Hal jini 
5S dibandingkan dengan pasaj 51 
ak disebut ,,ditanda-tangani serta 

seorang dari padanja mendjadi Per 
dana Menterj dan mengangkat Mzn 
teri2 jang Jain. 

3, Sesuaj dengan andjuran pembsn   tuk itu duga, Presiden menetapkan 
siapa) dari Menteri? itu diwadiibli 
kan memimpin kementerian masing2! 
Presiden boleh mengangkat Mentel) 
ri2 jang tidak memangku sesuatu ka! 

menterian, 4. 
4. Keputusan2 Presiden jang me 

muat pengangkatan jang diterangkan 
dalam ajat 2 dan 3 pasal ini ditanda ' 
tanganj serta oleh pembentuk kabi 
net, 

5. Pengangkatan atau penghentian ! 
antara-waktu Menteri2 begitu pula 
penghentian kabinet dilakukan dgh. 
keputusan Presiden, | 

  

ti jang kita apulkan diatas 

tu didasarkan pada  pert'mba 

ngan2. i berikut: Mengingat, 

bahwa banjak pe . an 

Jah2) jang setjara langsung ber 

sapgkut paut dengan K' pentingan 

nasional kita, a.l: a. perdjoangan 

memasukkan Irian Barat kedalam 

wilajah Republik Indonesia, b. 

penjelesaian masalah2 keamanan 

jang  mengantiam keselamatan 
negara Republik Indonesia: c. 

rat'fikasi protokol penghapusan 

Unie-Statuut dan d. pelaksanaan 

pemilihan umum. PA 

Pernjataan tersebut seterusnja di- 

dasarkan .pada pertimbanganz, bai- 

wa djatuhnja kabinet pada waktu ini 

tidak dapat disetudjui, sehingga 2. 

mi kepentingan nasional kita, telah 

mendjadi kewadjiban tiap2 patriot 

Indonesia jang mentjintai kemerde- 

kaan tanah air, untuk mempertahan- 

kan kabinet Ali-Wongso-Zainul jang 

telah dibentuk 16 bulan jang lalu se- 

bagai hasil minimaal, agar supaja 

masalah2 jang menjangkut “kepenti- 

ngan nasional kita tadi dapat dilak- 

sanakan, terutama pelaksanaan  pe- 
milihan umum. Demikianlah pertim 

bangan2 sebagian anggauta2 Dewan 

Pertai PIR jang tidak menjetudjsi 

pembubaran kabinet. 

  

HASIL2 PERTANDINGAN 
KOMPETISI PERSIS 

1953/54. 

M nggu malam il. digedung wa 

jang orang Sriwedari telah dilang 
ungkan. malam-gembira untuk 
menghormat kesebelasan2 peme- 
nang dalam pertandingan kompe- 
tsi Persis tahun 1953/54, 

He
m 

Pa
ma
n 

jang 

diramaikan dengan hidangan mu- 
sik dan njanjian. 

Pertemuan dibuka oleh Ketua 
Persis Sumokartiko, jang selan- 
djutnja disusul dengan pembatja- 

an has12 pertandingan kompetisi 

tahun 1953/54 oleh Pemimpin 
Kompetisi A.W. Gani. Kepada pa 

ra pemenang, Na Ya pe- 
menang2 Klas I, klas II, dan klas 
III teiah diberikan piala2 dan me 

d: . 
3 - 

sebelum  malam-gembira itu, 
pada Sabtu sore jl. di Stadion Sri 
wedari telah diselenggarakan per 
tandingan-kehormatan antara XI 
H.W. Djuara Persis tahun 1953/ 
54 dengan XI Sisa Persis, jang 
berach'r dengan 2—1 untuk keme 
nangan XI H.W. 

Adapun 'hasil2 pertandingan2 
kompetisi tahun iod3/54 itu ada 
lah sbb: 
Klas I: 

Pemenang I: H.W.: Pemenang 

Il: H.W.M.: dan Pemenang HI: 

ILM.LA.R.S. 
Klas II: 

Pemenang I: T.N.H.: Peme- 

nang II: H.W.M.: dan Pemenang 
Ii: Pen 
Klas HI: : 

Pemenang TI: T.N.H.: 
nang Il: SPARTA, dan 
nang III: H.W.M. 

Perlu diterangkan, bahwa kom 

petisi Klas TI merupakan volle 

competitie, sedang jang mengenai 
pemain2 klas H dan klas Ill me- 
rupakan halve-competitie, 

Peme: 
Peme- 
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Demikian bun/i 
ma Perdana Menteri A 
sannan pemilihan umi 
da lebih lagi, apab 
inj didjatuhkan. 

Selandjutnja dapat    

  

engadakan perter PNI untuk membahas pei 
perkembangan p 

gi diketahui bagaimana 
bitjaraan 'itu 

iti k 5 era chir,- 2 

sampaj berita ini sii blum 

HM 
4 

Dalam pada itu dari anggota par | 
lemen Siauw Giok Tjhan (SKI) wa 
tawan , Antara” mendapat ketera: 
an, bahwa panitia K: 
tuk dalam rapatnja 

   

Yjhan, pertama? mem 
untuk mengadakan hul 

Ted.asukmana serta Siauw Giok. 

  

      san P!R utk menarik | 
teri2nja sudah lama 

DP PIR toch harus m    

baru dapat dibentuk . deng 

  

apabila kabinet Ali ini bubar, 
ingat pengalaman? enai 
jang lalu menundjukkan 1 

  

. 

  

bahwa ,,pengalaman2 
pat dipakai sebagai.       

Dalam pada itu, « 
dengan erat TAK 
Roem dari Masjumi menjata Pe inadang 3 aga 
tara lain, 

   

mula tidak pertjaja pada 

  

menghadapi sesuatu krisis 
Pendirian Masjumi tentang 
penting sudah lama “diketabui oleh | 
umum, demikian Mr. Roem mendja- 

“kah Masjumi sudah mempunjai kon-|- / 

me pinsi Irian-Barat 
— Usir Semua 

  

wab pertanjaan jang 

sepsi. Reg 

»Antara” selandjutnja mendapat 
ke gi : kalangan | 2, bahwa di 

  

    
   

men pada waktu ini 
1 mi dan PSI membentuk kab'net 

| baru 2 Ali 

  

KI di India), Dalam Negeri Pr . Harairin (PIR), Pertahaman M | Kasjid (sekarang dutabesar RI | Roma), Ekonomi Mr. t 
sono (Masjumi), Ke Sumitro (PSI), Pe 

    

   

me rentjana PIR itu belum Belanda sebagai suatu protes 
Ne njerah”, tetap tidak menjetudjui soal   

| - 

  

   
   

       

   

      

   
par 

       

   

  

Pa katakan, bahwa a 
djadi 

KB 

makan waktu 
sekali. P jang diben 

lam dam serdiri dari Dr. Buntaran, | 

   

. Rapat 
Pusat 

sampai 

sekarang. .c. 

ma Nan @laku- 

"aah Pang 
Png Tentang disebut2nja statement PS | 

/ I dalam statement PIR “dikatakan 
oleh Tadjuddin Noor, bahwa ini ha- | 
nja suatu tambahan” sadja, karena 
menurut pendapataja,” tanpa menje- 
but-njebutkan statement PSII, maka 

menjatakan: 

    

   

Ditanja, apaka "Ta jakin, kabinet 

dengan tjepat 
meng- Mamalia 

    

partai oposisi jang tegas sedjak se- | 

Ali-Wongso ini sudah tentu tak da- 
pat mengelakkan tanggung-djawab sebagai suatu Partai” poliek dalam is: kain 

  

  
   
   

   

    

   

     

  

telah membi 
“protokol. penghapusan 

2g telah ditanda-tangani oleh Men 
teri Luar Negeri Sunarjo di Negeri 

"1 “Belanda baru2 ini, menganggap pro- 
tes Menteri Sunarjo terhadap tidak 

' dimasukkannja soal Irian Barat di- 
' dalam agenda j dengan 

usut Wibi 
an Dr. 

   
  

vet - Bajangan” 

DIDAPAT ,,Antara”, sedjak 
djoio menerima banjak     

3 3 E 5 

pada waktu ini akan dapat 
t merugikan matjam2 kepenti- 
'hadap' pembitjaraan2 diforum 

| kembalinja Irian Barat ke 
  

Ti | Beberapa kalangan perlemen jang 
| untuk sementara waktu menolak un- 

iituk memberikan komentar 
|perkembangan2 situasi politik paling | 

ini menjatakan pada ,, Antara” 
an bahwa dalam menghadapi segala ke- 

mun, 
tidak 

   

Corps Demobilisan Selurah 
Indonesia sokong kabinet 

pleno Dewan 

Pelopor Persatuan Pemuda 
Indonesia Tak setudju 

"karang:  « 

PIR“tgl. 17- Oktober 1954 jang-tun- 
tut pembubaran kabinet, 
Persatuan Pemuda Indonesia Suma- 
tera Tengah (Pemuda PIR? — Red.) 

|- 1. Tidak membenarkan pembuba-j- 
20 ran kabinet dewasa ini tetapi lebih! i 

#1 me man terus-menerus 
jang disebabkan baik: oleh: tekanan 
djiwa maupun oleh antjaman bada- 
ni, perubahan? didalam “badan mung ' daan phobia itu 
kin sekali sering sekali terdjadi atau- 
pun besar sangat perubahan itu, se- 
hingga mengantjam kesehatan. 

jukai reshuffle kabinet. 
2. Tidak menjetudjui keputusan 
P PIR tgl. “17 Oktober 1954 jang 

menjatakan pembubaran kabinet Ali- 
-Wongso-Zainul dan penarikan para 
Menteri? PIR dewasa ini sebab hal 

|ini bertentangan “dengan keputusan 
kongres ke-IV Partai PIR 

kan betapa sulit: | tgl. 8 s/d 12 Oktober 1954. 

nja usaha2 membentuk kabinet ba-| 
ru, Tadjuddin Noor hanja berkata,/ 

23 Pemuda Demokrat sokpng 

“ I- Dewan Pimpinan Pemuda Demo- 

m.| krat Indonesia dalam menghadapi 

Situasi kabinet pada masa ini, sete- 
. Hah menindjau persoalannja, menja- 
“|takan memberikan sokongan kepada 

kabinet untuk melandjutkan peker- 
djaannja dan menjerukan kepada 
partai2 jang mengusahakan kuatnja 
kedudukan kabinet, 
mengatasi kesukaran? jang dihadapi 
kabinet pada masa ini. 

agar berusaha 

4 

tjarikan »Pendjerni- 
kal Hahwa Ia Telah 
nggota2 Fraksi PIR 

Pendapay kalangan? 
parlemen. 

terhadap 

gkinan jang akan terdjadi, orang 
Ik boleh melupakan kenjataan be- 

| sukarnja usaha2 membentuk ka- 
baru dan oleh kalangan itu di- 

pabila sampai ter- 
krisis kabinet, dapatlah dipasti- | 

kan, bahwa krisis sekali ini akan me- 
jang amat pandjang 

lam dan jang luar biasa luasnja, 
didunia kedokteran terkenal dgn 
istilah phobia. 

Pimpinan 
Corps Demobilisan Seluruh 

Indonesia jang dilangsungkan di Dja- 
karta pada tg. 18 Oktober 1954 se- 
telah mempeladjari 
politik disekitar Dewan Menteri dan 
mengingat perlu dipertahankan sta- 
bilisasi didalam negeri, sehingga be- 
lum perlu segera mengadakan pero- 
bahan pemerintahan, maka telah me- 
ngambil keputusan2: .a. Mendukung 
dipertahankan kabinet: sekarang: ini, 

dilaksanakannja pemilihan 
umum. b. Menjetudjui tuntutan PSII 
jang disokong oleh Liga Muslimin 
|untuk mengadakan reshuffle kabinet 

Menuntut diserahkan 
Kementerian Kesedjahteraan Negara 
kepada CDSI dengan mengemuka- 
kan tjalon2 R. Moh.-Soedibjo, Soe- 
dradjat dan Mr. Dr. Prajudi Atmo- 
sudirdjo. 5 

terdapat kira2 100 djenis phobia. 
Beberapa sangat terkenal, karena 
orang2 .termasjhur sering dihing- 

perkembangan apain 5 

Mussolini, kuatir sangat djika ber 
ada didalam ruangan sempit. Ini 
mengakibatkan bahwa dia hidup 
didalam kamar jang luas2 sekali. 
Penpak ini disebut ,,claustropho- 

ia. (3 i 

Samuel Johnson, selalu di-buru2 ' 
dengan ketakutan akan mati. Ini 
disebut ,,thanatophobia.”' - 
tiran jang terlalu terhadap ketula- 
ran penjakit. Tekanan darah ter- 
lalu t'nggi dan kanker adalah pe- 
injakit2 jang biasa terdapat pada 
orang2 i 

ditimbulkan oleh ketakutan 
tar sadja lamanja — setjukupnja un- 
tuk menghilangkan perasaan 
jitu, baik jang diakibatkan 

3 :Jantjaman jang memang ada ataupun 
25 : 1 pp antjaman jang ada didalam chajal 

Mengenai keputusan sidang DP sadja. Ketikusi menimbulkan suatu 
reaksi waspada jang membangunkan 
urat sjaraf kita berdjaga2 
keadaan jang dihadapi. Djika antja- 
man itu sudah lalu, perubahan? ba- 
dani hilang Tagi, 
kembali normal. 

  
Pelopor : 

di Solo j- 
menerus bertempur — “dan karena 
itu “terantjam teruslan — mengala- 
mi perubahan2 didalam darah me- 
reka jang njata sekali. 
ini besar sekali, day dulu orang ha- 
nja mengetahui bahwa itu 
pada infeksi jang djahat. 

Pusat Corps Pedjuang Nasional In- 
donesia 
struksi chusus kepada seluruh ang- 
gota2nja supaja mempertahankan te- 
tap berdirinja kabinet Ali dan selan- 
djutnja mengharuskan angaota2nja 
ingat, awas dan waspada. (Antara)   

ntuklah Segera Pro- 

' Pengusaha2 Asing Jz 
Bantu NIGO 

   
   

    

   
   

     

    

   

    

   

Baru? ini walikota Djakarta, Sudiro beserta njonja telah melihat2 tem- 
pat pembangunan untuk Pekan Raya Nasional jang sebagaimana “di- 

ketahui akan diadakan di Kebajoran. 

Krn Phobia Bisa Ke- 
tularan Phobophobia 

Apa Arti#Claustrophobie : Mysophobia: 
——Triskaidekaphobia / 

TETANGGA"-NJA AGAK KEHERAN“AN. Termasuk diakal 
mereka djika njonja H. B. ingin sekali mempunjai rumah jang 
bersih meletak, tetapi mereka tidak ampas nan mengapa kadang2 njo 
nja itu bangun tengah malam buta untuk mem irellka hkan rumahnja. 
Ketika ia menolak djika dihidang kan teh oleh teman2nja, dan keti- 
ka orang melihat dia menggosok kno 'pintunja habis2an | sesudah 
tamu2nja pergi, o . Memanggil dokter untuk memeriksa njonja 
H. B. Doktor itu tidak banjak memerlukan waktu untuk menentu- 
kan diagnosenjas mysophobia, jaitu suatu ketakutan jang ber- 
lebih2an akan -ketularan penjakit. 

Suatu ketakutan 

  

Sering suatu anggota tubuh men- 
djadi kurang beres, biasanja anggo- 
ta jang paling lemah. Dokter2 me- 
ngetahui bahwa ketakutan mengaki 
batkan denjut djantung jang deras 
Sangat, dan ini tentu bisa mengke- 
raskan suatu penjakit djantung. Ke- 
takutan jang sering datang '- meng- 
'akibatkan penjakit pada  saluran2 
|darah. Dan djuga bisa terdjadi pe- 
rubahan2 pada kulit. 

jang menda- 

Seorang ahli menaksir bahwa 

Umpamanja, diktator Italia, 

. Pengobatan phobia sukar sangat. 
Ahli2 mengatakan bahwa itu meru- 
pakan akibat masalah2  kedjiwaan 
1g mendalam “sangat dan dialami se 
waktu masih kanak2. 

Ketakutan pada seorang anak 
ntenandakap adanja suatu  pertari- 

jngan rochani  padanja, ig ia lebth 
jsuka tidak menghadapinja. — Umpa- 
manja seorang anak tumbuh dgn. 
perasaan takut terhadap  bapaknja, 
tetapi ia suka sekali kepada . siba- 
pak itu. Si anak tadi jg tidak dapat 
menghindarkan bahwa  sibapak se- 
nantiasa berdekatan dengan dia, bi- 
sa memindahkan perasaan takutnja 
kepada suatu apa lain jg dilamba 

kannja sebagai bapaknja. Demikiin 
sebagai pengganti ketakutannja ter- 
hadap bapaknja, anak tadi memper 
kembang suatu perasaan takut jg 
makin lama makin mendalam terha 
dap tempat2 tinggi “umpamanja, ini 
disebut ,,acrophobia”. 

Didalam hal jang begitu, orang 
bisa disembuhkan dari phobia-nja 
dengan menjadarkan dan menger- 
tikan dirinja pada ingatan? jang 
berpengaruh tidak bak itu jang 
terletak sebagai dasar dari perasa- 
an takutnja. Ini sering dapat di- 
tentukan dengan psycho-anatisa. 

Tetapi — terutama djika kea- 
sudah  landju: 

(sangat — pengobatan setjara phy- 
chiatri tidak selalu tjukup. Phobia 
seorang makin lama makin men- 
dalam dan lapangannja makin la- 
ma makin luas, sehingga mungkin 
tiba waktunja bahwa dia tidak 
berani lagi menghadapi hidup. 

Beberapa tahun lalu, Dr. Egas 
Moniz, seorang dokter Portugal, 
melakukan operasi untuk meno- 
long peang Hug landjut sangat 

Obianja. knja sudah terkena 
ena itu, dan ini mengak'batkan 

pula bahwa orang tadi sudah 
tidak sanggup menghadapi keta- 
kutan apapun. 

Pengarang Inggeris terkenal,   
Lebih biasa #dalah suatu kekua 

sematjam itu. 
Biasanja perubahan? bidani jang 

seben- 

takut 
karena 

terhadap 

dan badan kita 

Tetapi djika terdapat suatu antja 
atau berulang? 

Umpamanja serdadu2 jang terus- 

Perubahan 

terdjadi 

  

Sementara itu Dewan Pimpinan 

(CPNI) memberikan in- 

mengenai operasi itu. Mereka ig 
menentangnja mengatakan, bahwa 
diika pasien itu hidup terus, dia 
tidak akan mendjadi manusia 
biasa ig bertanggung djawab. 

2 Sampai sekarang beium ada pe 
metjahan jang pasti mengenai 
phobia jang banjak sekali ini, dari 
agoraphobia (ketakutan terhadap 
ruangan2 luas jang terbuka) sam- 
pai pada triskaidekaphobia (keta- 
kutan pada angka 13). Dan djuga 
dokter2 sendiri didalam mentijari 
pemetjahan soal ini, bisa terdjang 
kit phob'a jg paliag ringan, dan 
'ang paling aneh, jaitu phobopho- 
bia. Ini — boleh pertjaja, boleh 
tidak — adalah ketakutan akan 
didjangkiti phobia !!4...... 

DALAM STATEMEN jang dikeluarkan Badan Perdjuangan 
Irian Barat tanggal 17 fl, dinjatakan bahwa berhubung dengan 
'perubahan dalam perkembangan politik jang dialami negara kita 
dewasa ini, terutama ditindjau dari sudut perdjuangan Irian Barat, 

badan tersebut memandang perlu mengadakan perubahan2 
, dalam: i pengurus serta tjara perdjuangannja. Dalam rapat- 
R! tata tg. 17 telah terbentuk susunan pengurus baru jang di- 

sir ketuai Saleh. Selandjutnja badan itu dilengkapi dengan 5 seksi. 
BAN 1 | AG #reva y 

apat pleno tersebut, Ba- 
agan Irian Djawa Timur 

it pernjataan menolak 
Uni-sis sut 

  

lam agenda perundingan 

Irian 
umum PBB, sebagaimana pernah di 
njatakamr dalam statementnja tahun 
1951, - mendesak pada Pemerintah 
segera membentuk Propinsi Irian Ba 
rat: mengusir semua pengusaha2 jg. 
ternjata 
NIGO jang dipimpi, Schmidt 
mendesak supaja Pemerintah 
guh2. memperhatikan dan melaksa- 
nakan claim-nasional rakjat Indone- tan belum seimbang djuga dengan 
sia terhadap Irian Barat. 

Die 

RAKJAT DI KALIMANTAN 

AN 1579 MENDJADI 2124, 

kan ,,Antara” pada Kantor In- 

tang perkembangan Sekolah Rak- 
jat dan muridnja tiap tahun 
menundjukkan kemadjuannja, Ta- 

dimasukkan dalam sidang 

dengan murid 188.899 orang, 

membantu  gerombolan2 
dan 

sung- 

iat 2.124 buah, dengan murid 
232.281.   kolah Rakjat diseluruh . Kaliman- 

banjaknja penduduk. 

  

  

  

Perselisihan perburuhan jg. 
terdjadi di pabrik Philips Surab 
Senin pagi sebanjak 125 or 
ruh hendak. masuk, tapi 

7 pintu tertutup. Memang : 
— hak pimpinan pabrik dalam 4 

dapi perutupan pabriknja, pa 
wai hanja disuruh masuk un 
da tangan sadja dar aka 
4076 dari gadji mereka. Tapi bu 
beranggapan, bahwa fihak  madjika 
tak berhak menutup pabrikn 
tuk menghadapi situasi ini fi 

    

   
   akan disalurkan 

asional — Dari 
pat didatangkan ke Indone- 

3 matjam mobil merk IFA. Mo- 
i cabriolet dan 

dengan harga Rp. 45.000,— 

Pp. 46.000,— dan Rp. 38.000.— — 
dari luar negeri jang sa- 

talah 
sngenai rentjana persetudjuan Pe- 
tjis — India jang ditanda tangani 
Selasa. Dengan tertjapainja per 
juan ini, semua djadjahan Pc- 

     

  

    

     
      
   

   
     

     
   

  

jakan- da 

Sekarang 

cma 
djikan telah memanggil DPKN --| 
Dikalangan pedagang2 textiel Sura- 

  

Ibaja hari Senin timbul suatu kejaki 
nan, bahwa soal import textiel pasti 

melalui importir2 
Timur Djerman 

i type sedan, 

ng kalau tak kita kabarkan, 

PBB untuk kemadjuan2 
di Asta. Tawaran ini dibahas -djuga | 
dalam Konp. Ecafe mengenai perhu 
bungan kereta api jang baru sadja 
berachir di Tokyo. — Itu badut la 

jar putih jang terkenal Charlie Cha- | 
plin, Seni sore telah menjerahkan 

uang sebanjak 5.600 dollar kepada 
kepala distrik Lambeth di London. | 

Distrik ini adalah tempat kelahiran | tahun, 

  

   
  

rantjis diwilajah India akan diserah- | Chaplin — Ketegangan didaerah 
kap kembah ke India — Rusia An ad ND an djuga reda. 

nawarkan bantuan tehniknja melalui | Hati Minggu timbu 6 
: i i h | tehnik waktu demonstrasi2 menjerang po 

Pa ian NAN Aa el uk abi |lisi dengan batu. Scorang tewas dan 
30 orang kemudian ditangkap — Be 

|rita dari Amerika menjebutkan, bah 
Senin telah 

keributan2, 

| 

Iwa fihak tentara hari 
mengandfurkan, supaja  pemuda2 

Persoalan 

| hari 
|Rakjat Tiongkok. Dila 
| merangkap menterj luar nege 

  Pengobatan sukar.. 

dengan pers keti 
Poli'k (KSP) Dr. Buntaran me- 
njatakan, bahwa dalam rapat 

Pendapat ahli2 berbeda sangat 

PERKEMBANGAN SEKOLAH 

MENUNDJUKKAN KEMADJU 

Angka2 jang dapat dikumpul- 

speksi Prop'nsi Kalimantan ten- 

hun 1953 djumlah Sekolah Rakjat 
diseluruh Kalimantan 1.579 buah, 

tahun 1954 banjak Sekolah Rak- 

Biarpun dem'kian, djumlah Se- 

| Amerika diberi latihan dasar kemi- 
literan selama 4 bulan. Kemudian pe 
|muda2 ini akan dapat dipanggil ma 
suk dinas militer tjadangan setjara 
aktief untuk batas” waktu selama 8   

|Sikap Thd SEATO Dan Realisasi Azas 
Co - Excisteasi Mungkin ' Akan Djadi 

Terpenting, Dalam, Pembitja- 
raan India - RRT 

PERDANA MENTERI INDIA Shri Jawaharlal Nehru, pada 
Selasa velah tiba di Peking dalam kundjungannja ke. Republik 

pangan terbang ia disambut oleh perdana 
ri RRT, Chou En Lai, Tudjuan res- 

mi dari kundjungan ini ialah untuk membalas kundjungan per- 
dana menteri Chou En Lai ke India dalam bulan Djuni jl, akan 

| tetapi terlepas dari soal ini pertemuan antara kedua orang pe- 
3 

  

— 
Isa Anshary : 
Umat Islam #Sekarang 
Bertambah Keimananja 
Dan Semakin Bersatu 

DALAM RAPAT UMUM jg 
diadakan oleh Front Muballigh 
di Medan baru2 ini, Kiai Isa An- 
shari menjerukan persatuan kepa- 
da seluruh ummat Islam, tidak 
perduli apakah ia dari N.U., Ma- 
sjumi atau PSII, 
kemenangan 
umum. Berkenaan dengan pemili- 
han umum itu, dikatakannja, tam- 
pak gedjala2 
umum jiu d'perlambat dengan se- 
ribu satu alasan, supaja 
umum djangan djadi lekas diada- 
kan, Menurut Isa, beribu2 matjam 
dilakukan oleh pihak tertentu un- 
tuk menolak dan  mendjaga dja- 
ngan ummat Islam sampai me- 
nang. 

untuk merebut 
dalam pemilihan 

seolah2 pemilihan 

pemilihan 

Kata Isa Anshari, meskipun terli 

hat.usaha2 darj golongan diluar un 
uk menggagalkan kemenangan ba 

Ti ummat Islam itu, tetapi kenjata 

1nn/a sekarang ini, bukanlah ummat 
Islam bertambah takut, bukan 
tambah was?, bukan bertambah bim 
bang, sebaliknja ummat Islam seka 
rang bertambah keimanannja 
makin bersatu. Dalam hubungan ini 

Isa katakan, bahwa ummat Islam te 
lah sedar akan fungsi dan tugasnja. 
dan oleh karena itu ia jakin, bahwa 
didalam segala ideologi jang bertem- 
pur sekarang, setjara total dan fron- 
tal ummat Islam pasti akan menang. 

ber 

dan 

M. Rusjad Nurdin-ketua Front An 
ti Komunis di Indonesia mengharap 
kan kepada ummst Islam dj Sumate 

ra Utara supaja didaerah ini djuga 
dapat. didirikan Front Anti Komu 
nis itu. (Antara). 

Ketua KSP: 
Wongsonegoro (Dulu 

Bentuk Kabinet Djuga 
Sbg Eksponent KSP 

DALAM SUATU 
pers. ketua 

pertjakepan 
Kerdja: Sama 

KSP 
j diadakan di Dji. Gresik 20 
bea tsl. 18 Oktober 1954 para 
wakiy anggota2 KSP mengakui, 
bahwa Mr. Wongsonegoro dulu 
membentuk kabinet sekarang ini 
tidak hanja sebagai exponent PIR, 
melainkan djuga sebagai exponeni | 
KSP, sedang program kabinet di-j 
susun pula berdasarkan program . 
KSP. 

Berhubung dengan tuntutan PIR 

supaja Mr. Wongsonegoro mengem-) 
balikan mandatnja sebagai formator , 

kabinet kepada Presiden, maka Dr. 
Buntaran menjatakan bahwa lang- 
kah jang demikian itu perlu disesuai 
kan pula dengan kehendak KSP da- 
lam hal ini. Dalam rapat KSP pada! 

tgl. 18 Oktober 1954 itu KSP belum 
mengambil putusan mengenai masa- | 
lah pengembalian mandat formator 
tsb. Demikian. dinjatakap oleh Dr. 
Buntaran jang bulan ini. mendjabat 
ketua KSP. (Antara). 

Hentikanlah 
Pemogokan! 

Seruan Pemerentah 'Ing- 
geris,Bahaja Kekurangan 
Makanan Memuntjak 
PEMERINTAH Inggris hari Se- 

Te berseru aa Pe pela- 
buhan jang mog jang de- 
ngan dekan melu pe- 
labuhan2 supaja eekerdja kembali 
guna mengac bahaja jang me- 
muntjak mengenai keknrangan 
bahan makanan dan mengenai 
mendjalarnja pengangguran. Dji- 
kalau pemogokan masih berlang- 

n Is 1 at 
Parlemen, Muba akbar Nie Niatu 
mendjadi makin hebat dan per- 
ekonomian negeri akan dibahaja- 
kan, 

Hari Selasa pagi perusahaan2 Ing 
gris telah mulai mengangkut bahan? 
makanan melalui udara darj 
Eropa sebagai bahan2 persediaan 

diikalau ekonomi negeri masih terusi 
dilumpuhkan. Suara jang sungguh? 
dari Menteri Perburuhan tsb. dalam 
Parlemen diartikan sebagai suatu pe 
ringatan bahwa pemerintah akan 
mempergunakan pasukan2: apabila 
perlu untuk memindahkan beribu2 
ton bahan2 makanan. Pemerintah sa 
igat memperhatikan keadaan kata 
Menteri itu selandjutnja, dan akan 

mengambil setiap tindakan - guna 
membela kepentingan nasional, 

CHENNAULT MUNTJUL 
LAGI 

Major djenderal Claire Chen- 
nault, bekas komandan pasukan 
udara Amerika jang dinamakan 
”Fly'ng tigers” dalam perang du- 
nja iang lalu, hari Selasa mene- 
rangkan di Taipeh bahwa ia ber- 
maksud membentuk fagi pasukan 
udara sukarela utk melawan ”ka- 
um Komunis”. Dikatakan, bahwa 
ia telah menerima beratus2 lama: 
ran dari penerbang2 muda anti- 
Komunis jang hendak ikut. serta 
dalam pasukan udara jang ia niat 
bentuk. Sebagian besar penerbang 
penerbang jg mengadjukan lama- 
ran itu adalah dari Amerika Se- 
kat, Belgia, Swedia dan Djerman 
Barat (Antara), 

  

mimpin besar itu pada umumnja. Mangan, engga t 
ngat bahwa mereka bersama-sama mewakili tid 
kira2 1.000 djuta orang rakjat Asia. 5 

tinggal di RRT selama 3 hari dan 

rian Chou En Lai, seringga ada ke 

| Chou En Lai. Sebelum itu, setelah 

    

  

  

Di Peking 

. penting» mengi- 
ak kurang dari 

Menurut rentiana Nehru akan 

dalam hubungan ini A. F. P. me- 
ngabarkan, bahwa pembitjaraan2 
India/RRT jang akan berlangsung 
selama 3 hari itu mungkin akan 
berkisar d'sekitar 2 soal, jaitu: 

1. perhubungan antara Asia 
dan dunia Barat, 

2. koexistensi antara negara2 
komunis dan negar22 non-komu- 
nis. $ 

Soal Seato dan azas ko- 
existensi. 

Mengenai soal jang pertama, pen 
dirian. Nehru terhada» Seato menu 
rut AFP adalah sama dengan pendi 

mungkinan mereka a! an mengeluar 
Kan suatu pernjataan bersama me 
1genai kepentingan2 bersama dan 
memperkokoh ikatan antara India, 
Birma. dan Indonesia. Dalam hubu 
agan ini menurut A.F.P. mungkin 
akan disinggung pula kundjungan P. 
M. Indonesia ke New Delhi tidak Ia 
ma sebelum Nehru berangkat ke 
RRT. 
Mengenai soal jang ke-2 dikata 

kan, bahwa Nehru baru2 ini menun 
djukkan perhatiannja kepada ke 
mungkinan pihak RRT akan menen 
tukan sikapnja terhadap kedudukan 
djutaan orang Tionghwa jang kini 
vdup di Muang Thai, Malaya dan 
indonesia. Dalam hubungan ini A. 

F.P. meramalkan, bahwa Nehru 
mungkin menghendaki diperkokoh 
nja perhubungan antara Tiongkok 
Ian India atas dasar non-intervensi 
dalam urusan dalam-negerj masing2 
dan saling ' menghormati keutuhan 
wilajah masing2. 

Nehru diterma oleh Mao - 
Tse Tung. 

Perdana menteri India Jawahar!al 
Nehru, hari Selasa djuga telah dire 
“ima oleh Mao Tse Tung. Sstelah 
tu Nehru mengadakan pembitjara 
an dengan perdana menteri RRT 

  
jang berhaluan merdeka 

kalangan pembesar tinggi 
iba dj Peking, Nehru menerangkan 2 P ze 
kepada pers, bahwa kemadjuan dise 

luruh dunia dewasa ini tergantung 
xepada aksi RRT dan India berdasar 
kan”pengertian. demikian siaran ra 
dio Peking terdengar di Tokio. 
Nehru menambahkan, bahwa per 

sahabatan jang bersedjarah antara 
India dan Tiongkok harus diperkuat 
untuk mentjapaj maksud tudjuan itu. 
(Antara). 5 1 

RAHASIA PERTAHANAN 

wilajah Indonesia tanpa 

timbal-balik internasional. 

: nesia sewaktu 
| ikan diperairan Sulawesi th. 1951, 
Menteri Maure Calinge jang men- 
djadi ketua Panitia Pilipina me-   

“djak tgl. 13/10 

benua 

| Hasil Kese- 
(Antara) | 

kepulauan Indonesia dan sengadja 

U.S.A. DITJUSI UTK 
NEDERLAND. 

Sumber-sumber jang mengetahui 
hari Selasa membenarkan bahwa 
Nederlandlah jang dianggap mem 
peroleh keuntungan dari rahasia2 
pertahanan Amerika Serikat iang 
ditjuri oleh Joseph H. Peterson 
Jr. Jur' Besar Gabungan telah men 
dengarkan keterangan2 dari Peter- 
son tsb. jang sebagai analist dan 
penielid'ik dari Diawatan Rahasia 
Supernas'onal Kementerian Perta- 
hanan telah d'petjat (Antara). 

ngenaj soal2 imm'grasi Indonesia, 
mengatakan, bahwa ia akan me- 
ngadaoken s'darg panitia pada ha- 
ri Kem's untuk mengambil kepu- 
tusan terach'r mengenai sikap Pi- 
lipina terhadap pendatang2 tidak 
siah dari Indonesia kedaerah Pi- 
Ipna. 
Sebagaimana terlebih dahuiu telah 

diberitakan pemerintah Pilipina pa 

da prinsipnja telah menjetudjui un 
tuk mengesjahkan kediaman orang? 
Indonesia jang telah lebih dari 5 ta 
hun tinggal di Pilipina dan sgtan 
djutnja mengambil peraturan2 terha 

(Dekking Mas Naik dap mereka jang masuk dengan ti 
£ Cak sjah dan berdiam dj Pilipina ku 

Sampai 21, LE Pet ranz dari 5 tahun. 2 : 
Pe |. Dalam pada itu wakil Menteri 

MENTERI KEUANGAN Ong yuar Negeri Raul Manglapus menga 
Eng Die dan Gubernur Bank In takan, bahwa ia belum menerima se 
donesia Mr. Sjafruddin Prawira- suatu nota resmj darj panitia Indone 
negara Selasa menerangkan kepa- sis setempat untuk mengadakan pe 
da pers, bahwa dekking mas se- rundingan. Demikianlah keterangan 

naik mendjadi pembesar2 Pilipina -atas pertanjaan 
21577o. Putusan Dewan Monetair harian tsb., menurut berita AFP da 
untuk menurunkan dekk'ng dari ri Manila. (Antara). 
207o sampai 157 dalam batas- 
waktu 3 bulan antara tanggal 12/7 
— 12/10-1954 telah ditjabut 
kembali, berhubung dengan  ke- 
naikan dekking itu. Dengan beg'- 
tu tindakan Dewan Monetair se- 
suai pula dengan apa jang dike- 
herdaki nasal 16 Undang2 Pokok 
Bank Indones'a (djika batas wak- 
tu tarunnja dekk'ng itu melebihi 
3 bulan, perlu dimintakan perse- 
tudjuan parlemen — Red,). 

P.M. PAKISTAN BERUNDING 
DENGAN EISENHOWER & 

WILSON. 
Perdana menteri Pakistan Mo- 

hammad Ali hari Sabtu il, tciah 
tiba kembali dari New York di 
Washington, untuk mengadakan 
perundingan dengan presiden 
Eisenhower dan menter' pertaha- 
nan Amerika Serikat Charles KE. 
Wilson. (Antara) 

  

Ho Chi Minh Hendak Tetap 
"Adakan"/Hubungan)/ Erat 

“ Dengan Perantjis 
PERTEMUAN ANTARA Gubernur Jean Sainteny, delegasi 

Perantj's di Vietnam Utara, dan presiden Republik Demokrssi 
Vietnam, Ho Chi Minh, jang berlangsung di Hanoi pada hari Senen 
ibl., sampai sekarang .masih d'rahasiakan. Akan tetapi kalangan 
jang mengetahui menjatakan, bahwa dalam pembitjaraan2 itu Ho 
Chi Minh kabarnja menjatakan keinginan pemerintahrja untuk 
memelihara kerdja-sama dengan Perantjis dilapangan ekonomi dan 
kebudajaan, dan terutama sekali dalam usaha membangun V'ctnam, 

Mula2 pertemuan Perantjis/ROV Chi Minh dan. Sainteny sendiri 
ini hanja berlangsung antara Fa akan tetapi kemudian mendjadi sus 

tu pertemuan umum setelah pembe 
sar2 lain darj kedua belah p'hak tu 
rut mengambil bagian. 

Menurut dugaan AFP, pihak R. 
D.V. dalam pertemuan it menjata 
kan penjesalannja, bhw. 6.000 orang 
penduduk Peranijis telah. meninggal 
kan Vietnam Utara dan miniateka: 
harapann/a, bahwa — sedi'i i 

nian Indon. 
Akan | Dipamerkan 

beberapa orang  dianters ii : Di PBB arak 
akan kembali lagi ke Victnam Uta 

DELEGASI INDONESIA pada | ra. 
PBB akan menjelenggarakan sua- 
tu pameran istimewa untuk kese- 
nian dan keradjinan tangan Tndo- 
nesia selama Tima hari, mulai hari 
Djum'at tanggal 22 Oktober jang 
akan datang. Objek2 dari pame- 
ran ini didatangkan dari berbagai 

  

     

Ho Chi Minh hendak te- 
tap mengadakan hubu- 
ngan erat dgn Perantfs. 

Presiden Ho Chi Minh derj ' Repu 
blik Demokrasi Vietnam nensrenz 

kan kepada utusan Perantjis  Jiau 
Sainteny, bahwa negerina hendak 
mempertahankan hubungan ekonomi 
dan budaja jang erat dengan Peran 
tjis, demikian berita Perantjis jang 
diterima di Paris harj Selasa. 

Soal jang dibitjarakan Ho Chi 
Minh dam Sainteny tidak » diumum 
kan Setjara resmi, tetapi rsnurut ka 

diangkut ke New York, untuk ke- 
perluan tersebut, Dalam pameran 
ini akan . dipamerkan bahan-ba- 
ran tekstil, perak kendari, ukpran2 
kaju din hasil2 seni pahat. D:- 
samping itu akan dipamerkan pu-   la lukisan2 Indonesia aliran lama ' langan jang cmengetahsii. .j fmbit/ara 
dan baru, Demikian Usis: “dari an itu berlangsung dalam suasana sa   New York (Antara), ngat ramah-tamah. (Antara) 

  
Sebagai dikabarkan dalam harian ini beberapa hari il, pihak RRT me- 
nurut kantorberita Taiwan, diduga akan melantjarkan serbuan atas pu- 
lau Tachen jg diduduki .oleh pihak Kuomintang. Untuk berdjaga-djaga 
menghadapi serbuan tadi, pulau Tachen sekarang  disiap-siapkan. Gar- 
nizoen jg ada dipulau tadi, terus menerus dilatih. Pada gambar: sebuah 
kompi dilatih dalam perang gerilja (atas) dan pasukan2  lainnja dilatih 

menangkis pendaratan (bawah). 

Pilipina Akan Djalan 
kan ,,Politik-Keras” 

Mengenai Soal Imigrasi Gelap" Dari 
Indonesia 

PEMERINTAH PILIPINA akan mengambil »politik keras” 
mengenai soal immigrasi gelap dari Indonesia selama perundingan 
antara kedua negeri jang akan datang nanti. Demikian harian pagi 

»Philippines Herald” mengabarkan hari 
Rebo. Selandjutnja harian tersebut mengemukakan pendapat dari 

di Pilipina 
hukum jang didjatuhkan oleh pemerintah Indonesia terhadap 16 
orang pentjari-ikan bangsa Pilipina atasedasar tuduhan memasuki 
wilajah Indonesia tanpa ,,surat2 idzin jang diperlukan” adallah 

»Surat2 idzin jang diperlukan” 
'stidak dapat dibenarkan” dan bertentangan denpan djiwa peraturan 

...Pentjari2 ikan itu telah ditahan 
oleh pembesar2 immigrasi Indo- 

mereka mentiari 

  
  

  

Tachen Ber- 
4 Djaga-Djaga 

  
jang mengatakan, bahwa 

adalah 

  

HAKIM £E. R. CALLISTOR 
dari Salt Lake City (Amerika 
Serikat)  mengutjapkan pidato 
dimuka umum, dimana ja menun- 
tut supaja hukuman mati diha- 
puskan. Suara setudju jang per- 
tama didapatnja dengan peranta- 
raan surat. Sipengirim adalah 
Don Jesse Neal. Alamat: Kamar 
hukuman mati, pendjara negara 
Utah. Ternjata bahwa sipengirim 
surat tadi orang jang didjatuhi 
hukuman mati dan sedang me- 
nunggu  dilaksanakannja huku- 
man tadi, 

sx 
ts 

SEORANG SEDANG menon- 
ton bioskop dengan senang hati 
di Alrfeton (Derbyshire) Inggeris. 
Dikanan kirinja duduk anak la- 
ki2 jang sudah besar, pakaiannja 
baik2 dan kelakuan mereka tidak 
kurang suatu apa. Diwaktu isti- 
rahat lampu menjala. Ia 'meno- 
leh kekanan dan kekiri dan ter- 
kedjut sangat bahwa apa jang 
disangka anak2 manusia adalah 
dua ekor kera simpans& dari se- 
buah circus, jang menonton bios- 
Kop diantar oleh pendjaga mere- 

AN Penahan an 

TEMPAT kedjadian di Alican- 
te, Spanjol. Se-ekor sapi jang. se- 
dang digiring kedjagal, tiba2 lo- 
los dan masuk kegedung bioskop, 
dimana sedang dipertundjukkan 
film 3 demensi.« Selama 10 me- 
nit binatang itu bolak-balik &'- 
muka Jajar, barulah para penor- 
ton sadar bahwa sapi itu......... 
tidak termasuk didalam  tieria 
jang sedang dipertundjukkan, 

1x 
Ba 

DI TANGER diadakan perlom 
baan berenang dibawah air anta- 
ra regu2 dari Djerman, Perantiis, 
Spanjol, Marokko Perantiis, Mo- 
naco dan Tanger, Semua kedja- Wan2 dibuat film dibawah air, 
Wasit2 mendjalankan pekerdjaan 
mereka dengan pakaian selam!!! 

  

Piring Terbang 
Atas Bondo- 

was? 
SENEN diam 09,15 umum di 

Bondowoso digemparkan oleh tam 
paknja sebuah benda adiaib  di- 
udara jang besarnja kira2 - sama 
dengan piring jang besar, Benda 
itu datang dari tenggara dan meng 
hilang d:barat-laut, Djalannja sea- 
akan-akan berputar - serta . bersi- 
nar hdjau kenutih-putihan, Benda 

| “tu nampak diatas kota kira2 se. 
tengah menit. Apa benda itu tidak 
diketahui, tapi umum menghu- 
bungkan benda adia'b ita dengan 
berita2 “piring terbang”, Berda 
serupa itu sudah dua kali tampak 
diatas. kota Bondowoso dengan 
Waktu jang hampir  hersamaan. 
Kedjadian jang pertama: kali «di. 
SaMsiKan orang peta tpi, 25/7 jd. 
(Antara), Th i 

  

  

     



     

  

“ 

dn ag can nun te 

  

   
   thn:     serta 

    

  Ta 

Istimewa ini semir jalah panas seperti lain2-nja. Tangguny 
terasa dingin Smeer ini mempu- 

tayang, 1 sama sekali tidak berba- 

kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4,50 
Seluruh Indonesia. "Semua “Agen? 

Mentjari Agen" haru seluruh Ind ja Pn 

t 
Semarang. 
  

- 

DENTIST 

Karangtengah 3 - Tilpon 650 
Semarang 

Berhubung keluar kota 
tanggal 21/10 sampai 
tanggal 26-10 - 1954 

mula 

   
     

rima Kasih .$ 
kepada Bapak- 

: a Saudara2 

., jang telah memberi- 

   
   

  

    
tidak 

kesehatan otak, maupun 

Toko Obat Shanghai dan Toko 
Obat Singapore Pasar Djohar: | 
Universal Stores Bodjong 6 8 

— Liauw Siang Joeng 

dengan 

  

        

    
        

LARI MENGEDJAR 
“mami kiper aan 

SUSU EMPAT SAS! 
JANG EWAN SEHAT 

Dahulu kami neuh seak 
kerah penjul ian jang 
anom watak 
Tetapi sedjuk kami setia 
bari diberi F 

SUSU EMFAT SAPi 
Ten aaak' gembira 

Kadang karai ugah terlala 
gerabira, tetapi iba Udah 

Tak mungkin marah kare 
| Garapot kami sangar bagas. 
Anah sehat das kat ya. " 
agal cadjla disekaiah, dan 

    

   

  

   

   
   

        

   

  

- 

  giat bekerdja. 

Aan 

   an PS 
2 Mitombensrema MELA N 

        

en sela memberi 

F Yaa KOEIEN 4 Ketorarnn 
3 ra 3 1 Pane | 
| Sab | 

On
g   

  

Lelaki Lelah 
dan kurang tenaga tidak bisa 
madju. 

  

Minumlah 

Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 

esoknja Tuan akan berasa lebih 

segar, kuat dan gembira. 

“1 Pak Rp.0.50 
LA KA ag 

SUN 3 
DJL. DEMAK 129 TILP. 611 

SEMARANG    
ke) 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

Semarang 

i| dan agen-agen diseluruh tempat. 

  

  

  

TIDAK TERIMA TAMU — 

  

Seteran 109 — Semarang. 

beien), ASTHMA, KEPUTIHAN   — M.S. Rahat 
TABIB 

Specialist untuk WASIR (Aam- 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 66 - tilp. Smg. 2229, 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum. 

IMPOTENTIE dan lain-lain pe: | Diam bitjara: 
Rumah: “f njakit. jam A30. 630 #3 senen KN AN : jam 4. - 6.30 sore H Pena 32 pagi R.S. Elisabeth 10.30—11.30 - - 
  

  

  
  Tan 

Pisau Tjuku 

Y Agar mentjukur dapat 

  

Ng
e 

pisau" tjukur tertadjam 

ruh dunia.   

    

| Blue Gillette Blades 
1 pakailah pisau? Blue Gillette, 

  

: 21 
r Blue Gillette 

halus, 

        

diselu- 

2 SUSU EMPAT Sapu | 

Maskapai Perkebunan Besa 

Oleh De Nederlandsche Handel. 

.. | FACTORIJ DJAKARTA 
| Winertukan seora aa : 
Insinjur Achli-pertanian 
NN H0 ( Wageningen ) 

DA Warga - Negara Indonesia 

wat 3 

suka akan jang belum berusia 40 tahun, untuk ditempatkan 
$ Gi Kantor- Pusatnia di Djakarta, bilamana telah bekerdja 

didalam praktek mungkin untuk beberapa waktu lamanja. 
Jang mempunjai pengetahuan mengenai masalah2 per- 

ekonomian - perusahaan, termasuk 'djuga perusahaan dan 
| industri gula, akan diutamakannja, 

Surat-surat pelamaran disertai keterangan2 lengkap pe- 
rihal pendidikan, pengalaman, umur, keadaan keluarga dsb. 
hendaknja dialamatkan kepada : 

| BAGIAN SEKRETARI — N. H. M. 
S0 LAPANGAN STASIUN No. 1, DJAKARTA-KOTA.           

Pe. LN TU WA Lag Mu Beri KI OU Ta Ju ” 3 » A3 Nag Pe Ate at " aa AAL PN PITA KN OgKe FP e BETA MN NN Pa Se RAI RR TR Li DA SA PP APN NG APA 

  
      

Membutuhkan 
Beberapa Tel 

ASISTEN” KEBUN 
bangsa Indonesia, dengan pendidikan S.P.M.A. - Bogor 

untuk 
dipekerdjakan pada perusahaan-perusahaan perkebunannja 
di Sumatera - Timur. 

Surat- surat disertai dengan keterangan2 lebih landjut 
mengenai pendidikan, pengalaman, usia, susunan keluarga 
d.s.b. dibawah No. 5/3204 surat kabar ini. 

DITJARI: - E   

  

DEALER untuk BAND SPEDA — harga menurut 
peraturan. Sjarat: Berbangsa Indonesia Asli — bonafide — 
harus mendjual kepada bengkel atau toko speda. OUOTUM 
terbatas. 

Surat & daftar dengan alamat consumenten serta djumlah 
kebutuhan'-nja langsung di-alamatkan: 

N. VX. WATI Bahagian Perdagangan 
Taman Sunda Klapa 3 — Djakarta. 

Direksi N.V. WATI.     
  

    

  

34 »Lingga” : S: 

CIFY CONCERN CINEVIAS 
bea INI MALAM PREMIERE BESAR GRAND 

5.00 - 7.00 - 9.00 (8. 17 tah.) — Berbareng 515-715 -915 
WALT . DISNEY'S SUPERPRODUCTIE ! TERBESAR DALAM 

  

     THE HIGHLAND ROGue £ 
tama RICHARD TODD - GLYNIS JOHNS & 

» 5, An All live-Action Picture S 
5 2 "TECHNICOLOR 
Oentrdutad ha DAA Batin Mena mn. 

Dari bermula sampai penghabisan penuh sensatie !. Gempar.! 

4 Extra Matinee di ,.L UX” Saban Pagi djam 10. i 

Saban pagi bisa pesan tempat di ,,G RA ND” untuk kelas I dari djam 
Ti — 12.- | (Tidak terima dengan telepon) 

R36 IIS OA6 Tiagsat Ini antam & Besok taalam (17 tb) INDRA 
USHA KIRAN — ARTI — & na Si Film India .Husa ka Chors im Indi MAHIPAL — d.lI 
|,PEMBELA ASMARA” penuh Tarian2 dan Njanjian2 Menarik - Merdu! 

  
  | 
Akan datang: PAULINA ROBOT - MIEN SONDAKH - S. PONIMAN 

»TUDJUH BIDADARI"   
  

Minjak ,,Obat Ban 

(BAN LENG 
— TIENG 

Pak tajam 

   

   
    

  

      

  

  
Semua da 
    

Leng” ,,Obat Ban 
Balsem Ban Leng” 

Minjak Obat 
BAN LENG 
Bungkusan pa- 

kai tinta biro. 

  

um datuk me- 

-satie! Adjaib! dari 

    

      

   
          

    

     

     

    

     

  

   
    
   

    
   

  

     

  

Ne TONG S5 4 

LENG TJENG. 

LENG digos 
. lekas sembuh 

Kalau Tuan s 
mana dapat dip 

  

        

Leng. N. 
Papa an 

— Rumah 

“ 

Djuga dapat menj 

: Apabila merasa lelah 

dah disembuhkan ole 

1 periksa tanda tan: 
Tim adres Tuan jang terang (blo 

imin 
njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul, 
Gatal, Kena Api, 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

Semua 

seperti 

oleh 

Digigit Nja- ba 

  
    
PNG 

bila 1 atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- BAN LENG, BAN LENG TJENG dan” BALSEM BAN (kan (dipidjet) dan diminum. 
Na emg Mn 

» pudjian dari Tuan2 jang terkenal, KEGENT2, PUTRA dari SUL 

penjakit 
G telah dapat banjak sekali surat 

PADUKA  RADJA2. 
dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 

h BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
| batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 

annja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
Del nan letter) kami nanti kirim itu ke 

pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
'sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
. TJENG, 
Pa , 

.  »Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain, : 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 

“kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 

Obat TJEH SHE TONG 
Dil, Bawean No. 22 — Telp. . No. 2207 —sSurabaja ) 

    
IE KA TJE MEN 

“dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR' 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 

itu 

  

Kissah Permaisuri Maja jang mempunjai seorang anak perempuan tiri ! 
Si MAWAR PUTIH jang mendjadi Permaisuri Radja ! 

  

  

    
      

INI MALAM 

PREMIERE (17th) 5 

Royal Sada 
Hah NDIPA 

5.00 - 7.00 - 9.00 

    
Tjerita dari 1000 : 
Lampu jg. dibutuh- $g 
kan guna memba- 
ngun DIPAK 

MAHAL ! 
Saksikanlah TJIN- 
TJIN Gaib! — 
GOA2 Gaib ! 
SEPATU Gaib ! 
Rupa2 peristiwa 
terdjadi berganti- 
ganti ! Penuh sen- 

     Mengherankan ! 

  

ROXY  5.007.009.00 INI malam & BESOK malam (u. 17 tah) 
ROOSTYATI — DJONI SUNDAWA — NURHASANAH — BISSU — 

5 7 7? Aa sKEMALA DEWA-DEWI? #USTAMI — 
KOTJAK ! — LUTJU! dan MENGGEMBIRAKAN ! 

PEMBIKINAN ! — MENGGETARKAN HATI! — PENUH ACTIE! 2 

    

8 " " 

    

PENGUMUMAN 
Pada hari REBO, tanggal 3 Nopember 1954, diam 10 pagi, 

takan didjual dimuka umum, sebuah rumah, dinding tembok, pajon 
Igenting, dengan dapurnja, kamar-mandi dan lain-lainnja, beserta 
pekarangannja, terletak didesa Rowokembu, ketjamatan Wonopring- 
go, kawedanan Kedungwuni, kabupaten Pekalongan, — dan seba- 
hagian lain terletak diatas pekarangan kepunjaannja Menek, guna 

'Imentjukupi bunjinja keputusan Pengadilan Negeri di Pekalongan 
“Itertanggal 26 Nopember '52 no. 230/1951 P.N.P. batas-batasnja: 

MEA PA an AN Da tanah Abdurradji, 
TA MIRAN eat 
Seratan 2. tanah Salas dan Daonah dan 
Bana Ko en un dana, Toebi "dam. Jatin. 

' Pendjualan dilakukan dengan pembajaran KONTAN, 

  

J ang minta lelang: H. Solichin (Wonopringgo) 1 
Fihak jang dilelang: Kasbollah (Rowokembu - Wonopringgo). 

/ |. wk. Panitera Pengadilan Negeri 
di Pekalongan, 

3 SOEPRAPTO. 

    
“Untuk Mereka 

Jang Berkepentingan 
Sdr. SIAUW THIAM HOE ...... Toko ,,Awet” 

Ra TR Dji. Lodojong 32, Ambarawa 
2. WABRNATMO Ket “Kantor Djawatan Penerangan 

Ketjamatan Ampel - 
3 OEI TIANG SIOE ........... Dj. Rumah Sakit Blora 
» DJIE SIAUW LIEM ......... Gg. Ketjil 169, Djuana 
» ISKANDAR MASROERI ...Dj. Raja 120 Kendal 
»  WIRJOSOETEDJO ...........Di. Raja 120 Klaten 

'3 TAN KING SIEN ........... Djuritan 34 Magelang 
» M, ABDOELKADIR ........Toko ,,ANA” Pati. 
» LAUW-THIAM BEE .......... Grogolan 5 Pekalongan 

NA AN PERENA anin ena gb ana Dj. Tuntang 47 Salatiga 
Naya KWEE PO MEEN aan Pegandjaran 19 Tegal 
'—» OEI KHING SWIE ......... Dj. Ketapang Tjepu 
toko , MATARAM"... icococawu Bujaran (Demak) 
Toko Djamu ,,TJAP DJAGO” ... Dj. Klenteng 184 Japara 

Agen2 ,SUARA MERDEKA” tersebut diatas dapat melajani, bila 
Saudara2 ingin berlangganan Harian ,,Suara Merdeka”. Dan No- 

mer- Perkenalan akan diberikan tjuma2 mulai tg. 23 Oktober '54 
sampai achir bulan ini. : 

    

   

    

   

  

  
  

    

  

  
  

    
Tanggal 19 s/d 21 Okotber 1954 

# Bukan Serial-Film 
# Film Superman Terbaru 
# Lebih Fantastiesch dari jang sudah2. 

SUPERMAN" 
FLIES - AGAIN 

dengan 
GEORGE REEVES 

Film 20th Cent. Fox penuh actie dar sensatie. 

  

  

FOR TEN CENT5 YOJI 
! NVCAN BUYA MAGNET 

, ITACTS LIKE | IN THE GENERAL 
ANYBODY BIT NA MAGNET! : 

A ROCKHOUNDP! 4 
NOTHING ! 

But 1 NEED GNICK CASH! 
HOW MUCH, SAM? 

— Ini adalah batu2 berharga, Ta- 

pi karena saja membutuhkan pem- 

bajaran dengan segera, berapa eng- 

kau berani bajar Sam? 
— Batu2 matjam ini "tak mem- 

punjai harga pada tiap orang, tetapi » 
hanja untuk para penjelidik dan pe- 
ngumpul batu2 padas sadja. Saja tak 
dapat memakainja, 

— Tapi lihat jang sebuah ini, 
Dia mengandung daja magnit. 

— Untuk sepuluh sen sadja 
engkau dapat beli magnit  di- 
toko2 biasa. 

   

   

    NEIE GOT TO 

    

  

THERE'S 
RAISE DONGH ON THESE NWORK TuaT | Lk Our , 
ROCKS WE TOOK FROM )MINE! suut | | ckussrane, 
TH' SANFORD CAMP. WE UP-LET ME HIPPOL 

- THINKI I & 

    

WON'T HAVE NO 

    

  

    

    

   — Djika kita tak dapat mem- 
peroleh uang dari batu2 jang kita 
ambil dari tambang Sanford, kita 
harus kerdja berat lagi. 
— Kita harus kerdja lagi 

tambang itu. Ah diamlah. 
kan saja berfikir. 

— Itu dia. Itulah pekerdjaap be- 
rat kita, Hippo! 

can BEKIANP 

di- 
Biar- 

sem ROY ROGERS — No. 24. , Cu 

Ke Ge N en TN SA MAA Tt PESAN 

  

  

ee aah 5 » 
T mmmmand 

RODENT 
TAPAL GIGI 

    

    

    

   

      

  

  

  

  

            
Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara, 

dan kerawa berseri”... 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang | 

paling baik! 
- 

R250 
Tube sedang 

aa 

    MI RANOL-——| 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
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(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- “" 
rah Rp. 30,— Pil Gumbira 
kur Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihar 
Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. |......... 
Rp. 20,— No. 2 Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
kan noda2 hitam ........... . Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan ............ 
tidak luntur 2 gram, Rp. 10,— dan 5 gram 
No Hair Powder, menghilangkan rambut 
pandjangkan rambut, tahan rontok 
kurang mendengar ..........., Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 
Pil Diabetes (sakit gula) ........... . Rp. 50,— Pil Entjok Linu ............ 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 154. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

....cocococo IP, Ju KI KTUIMDITA ...oocooo.. 

Sarercnesann. INA Ae GA Era avaterek 

MA apa ae Rp. 10,— 

sn... 

Rp. 15,— Minjak Tang- 

sk 

     

   
1 y: 

f 
28 

Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung “ 
Rp. 20,— 4 

Minjak $ 
Rp. 10,— Minjak Telinga, 53 

bbat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
luruh Indonesia. 
iGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- d1 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- « 
mararng: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, 
Aloon-aloon 15, Kudus, 
'ongan, Zindabad fouse, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An 
fogja, Toko Obat Eng Njan Ho, 
Djl. Raja 114, Magclang: 

Djl. So. : 
Djl. Malioboro 93, Jogja- 

Toko Obat Berlin, Dji. Pesuketan 77, Tjirebon: 

Toko Happy, : 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka: 

Petjinan 58, Jogja, Toko Obat Tek. 
Tjon, Petjinan 66, 

Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, | 

Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat " 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, 
"os, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: 
Cl. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat »Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8£ 
Semarang. 
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BESOK MALAM 
PREMIERE (17 th) 

Orion 
5.00 - 7.00 - 9.00 

EXTRA: 
| sawan sore | 

djam 3.00 

(Pesan tempat: 
9.-— 12.- 

Keboobana Aa Mata 

INEreKaL, Ae ea sana 

  
tentang apa dunia ini dapat memberikan pada 

kebinasaan ! 
Suatu drama tentang pemuda-pemudi djaman sekarang jang binal 

dan iapunja bahaja !!! 

ORION 
5.- 7.- 9- Doris Day 

(17th.) Howard Keel .CALAMITY JANE" (Technicolor) 5 
  

13 th. 1 

BESOK MALAM PREMIERE! 
REXx 5 Th 92 df hh 
EXTRA: SABAN PAGI djam 10.00 

INI DAN BESOK MALAM 
GRIS 

      

SUPERMAN 
UNMASKS 
SABOTEUR! 

Ka 
3 

  

mereka terdjerumus dalam petjomberan kedosaan : 

Berhubung SUCCES diperpandjangkan ini mlm. pengab.: , 

8 

Su. 74 9.- (13th) HI 
Extra: Saban pagi djam 10.00 G 

m
t
s
 

    

Toko Obat Tay Tjoer ' 
Toko Obat Thian Ho Teng " 

  

    

         

  

DIETRICH - BOYER 
GARDEN in the 

DESERT” 
Color by 'Technicolor 

    
   

Kisah seorang pendeta jang melari- 
kan diri dari biara dengar, seorang 

wanita jang melarikan diri dari ma- 
sjarakat ramai! Romantik jang me- 
resap dipadang pasir dibawah sinar 
bulan jang gilang-gemilang ! 

INI MALAM PENGHABISAN : 

REX djamf 5007 a7w 
Robert Taylor — Ava Gardner 

LE GUA 
REX 1-9. (13 th.) 
Greer Garson — Walter Pidgeon 

Scandal At Scourie” 
M.G.M,s  Technicolor 

   

  

     
3 "5 

wan 

wa GEORGE REEVES | 
testorina n3, 

NOEL NEILL « JACK LARSON Keke: 
JOHN HAMILTON " ROBERT SHAYNE 

Directed by GEORGE BLAIR end THOMAS CARR 

Produted by WHITNEY ELLSWORTH “ 
Relensed by 2011 Centory-fox 2 

13 , 
      

  

   

  

febel.. 

  

   

    

   
               

  

Premiere . Met 
5 

Dja- ja | 
£ - PN SA 1 NN 

lan | RANDOLPH Y 

BE ONE 
N V # 

7.00 | Man Bento 

9.00 | “MEGUN 

3 th) NS anpa NI 
from WARNER BROS. TEMA .N 

Ma Teen mna "3 

Penuh aksi - perkelahian - tembak - | 
menembak jang seru dari bermula » 
sampai terachir,   

  

Type Peru. SEMARANG” Idzin No. 1882/11/A/171, 

  

  


