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Indonesia jang setjara tidak sjah 

jKSP Organisasi 
Buruh Peme- 

| rintah 
Kini Tambah Banjak 

Pengikutnja 
KERDJA-SAMA Pusat Orga- 

nisasi2  Pegawai/Buruh Negeri 
bulan April jang lalu hingga se- 
karang djumlah pengikutnja se- 

Pn Ka men ania Oa oran an 1 organi- 
sasi, Me 33, eptember 42, dan 
sampai tgl. 20 Oktober 1954 te- 
tah mendjadi 45 organisasi. Tam- 
bahan pengikut 3 organisasi jang 
bel gan jini dari Persatuan 
Pegawai — Pendaftaran — Tanah 
(P3T), Serikat Sekerdja Kabinet 
Perdana Menteri, dan Serikat Se- 
kerdja Pusat Kementerian Ke- 
uangan. 13 

Berhubung pada rapat tgl. 19 Szp 
tember 1954 mereka belum ikut da 
lam  kerdja-sama, tetapi mereka 
mendukung dan memperkuat kepu- 

tusan2 rapat kerdja sama tsb., ja- 
itu mengenai tuntutan? tentang di- 
spensasi bagi. pegawai jg diperban- 
tukar pada SB/SS, tentang pelaksa 

naan PGP baru dan tentang pengo- 
batan/perawatan pegawai.- Adapun 
diantara 45 organisasi pegawai/bu- 
ruh negeri tsb. adalah 24 organisasi 
jg non-vaksentral, 15 organisasi ang 

  
  

Sebagaimana kita kabarkan “baru2 
ini, seorang kakek tua, umur 61 ta- 
hun bernama William Willis-berasal 
dari Texas, Amerika, pada hari Dju 
maat tanggal 15 Oktober jl. telah 
sampai di dekat Pago-Pago dikepu- 
lanuan Samoa. Ig telah berhasil me- 
njeberangi “lautan “Pasifik. seluas 
11.000 mil dengan perahu lajar ke 
tjil ukuran kurang: lebih 10 meter 
dalam pelajaran” selama 114 hari. 
Dalam pelajarannja itu ia hanja di- 
temani oleh seekor kutjing dan bu- 
rung kakatua. - Tampak pada gam- 
bar, waktu William - Willis hendak 
bertolak dari Callao, Peru, pada tgl. ' 
23 Djuni 1954. Selama pelajarannja 
itu ia hanja makan beras Peru. Wak 
tu, ditanja, mengapa ia nekat meng- gota SOBSI dan 6 organisasi anggo 
adakan perdjalanannja itu ia menjata ta GSBIL. (Antara). 

  

  

kan: ,,Saja hendak membuktikan, bah —— 
Pa aa diri sadja dapat menak-' . $ $ 
ukka, lautan luas dan mengamuk- B K 2 

nja kekuasaan alam, tjukup dengan uang "13 @rno 
kedua tangan serta alat2 pelajaran - 2 .. 2 
jang paling sederhana”. Perkataan- & Hartini 
nia, iki eciksiankan hdas dana SIT Diana Sd ae emak wan as 

Tani sebelum bertolak dan kini ter- Y shat.I:h.: BRnm . : 
bukti, bahwa utjapan2nja itu bukan Lihat libat Rumah Jan e 
kesombongan belaka. : Akan Ditempati Hartini 

— — PADA hari Sabtu jang lalu | 
SIR ANTHONY EDEN K. G. | | 
Ratu Elizabeth dari Inggeris 

hari Rabu telah mengangkat men Malabar” K. 
teri luar Tan ena Eden berad: 
mendjadi ,,ridder” dengan bintang djam 10 dan 11 siang. Kemudian 
”Garter”, tak lama sebelum Eden Tag api " 
bertolak ke Paris untuk mengha- Izh kta wartakan bulan jan: 
diri konperensi tentang persendia b: xg, Hart 
taan kembali Djerman. Anthony 
Eden kini mendjadi Sir Anthony 
Eden K. G. Sir Winston Church- 
HI adalah orang lainnja jang mem 
peroleh bintang tersebut dari Ratu 
Elizabeth. Bintang ini adalah ha- 
diah pribadi Ratu Inggris. 

Rumah iang hendak dipakai tem- 
pat tinggal njonja Hartini itu ia- 
lah bekas rumah jang ditempati 
kepala Kan : rar 4 Nege- 
ri tang dipindahkan ke Dja- 
karta. (Antara) F 

  

/ 2g ii 2 2 Murdjani-Djaksa Jang 
Dituduh Membantu 

. “Grombolan 
Waktu Dalam Tahanan Mau Bentuk 

Cel D.I.—Iman Atjil Menghina 
Pemerintah Selagi Mabuk 

PENGADILAN Negeri Balik papan, baru2 ini telah mengadili 
perkara bekas Djaksa Pengadilan Negeri Balikpapan,  Murdijani, 
jang dituduh sebagai pemimpin gerombolan ,,KRJT” dan memin- 
djamkan dua putjuk sendiata pistol sitaan kepada gerombolan. 
Dapat dikabarkan, bahwa Djaksa Murdjani, sesudah d'ketahui be- 
berapa waktu jang lalu sebagai salah seorang pemimpin gerombo- 
lan dan aktif membantu gerombolan, oleh jang berwadjib setem- 
pat disetores dari diabatannja dan d'tahan dipendjara Balikpa- 
pan. / 

an Belakangs'| 

pina — Mr. S 

A ORANG dari delepan g akan berusaha menje na : Panitya Techni s Filipina menurut 

|| dngannja pada minggu depan un tuk A persetud 
in jang akan dipergunak an sebagai dasar untuk perunding- |! ca Pe Kuasa Usaha Indone ia di Aa Na. 

    

      

    

   

   
   

    
   

     

   

    

Imigrasi Gela p.    
Di" Manila "20 
Lannjaata Panitya Technis Indo- 

dik DP genensadhngenn, Menag 

petang kemarin. Demikia "AKP 
diatos diduga akan mulai perun- | 

mentjiptakan rsetudjuan | 

  

ki Hanoi Memasu 
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ulat Kembali 
Inggris-Amerika Dan Perantjis Setudjui 
9 Matjam Kemerdekaan Bagi Djermar 
 —-Djerman Akan Memiliki 12 Divisi 

Angkatan Darat 
MENURUT UNITED PRESS, Amerika Serikat, Inggeris dan 
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Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

Adv, Rp. 0.80 per m.m. kol. 

Harga etjeran 60 sen p. lembar.   
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Dj erman Barat Berda- 
  

ito mx pada hari Rebo, bahwa suasana ig '| 
dan baik” sangat diperlukan untuk mentjari Kasil perut 

ini teruta ma me ngenai kira2 6.000 
memasuki wilajah Filipina, orang | 

Selandjutnja Kuasa Usaha In. Ha 
donesia mentatakan penjesalannja "3 

Perartj s pada hari Rabu telah dengan resmi bersepakat untuk me- 
ngemboelikan kedaulatan Djerman sebagai langkah pertama kearah 
usaha mempersendjatainja kembali dalam rangka suatu system per 
tahanan Eropa jang kuat. Persetudjuan ini pada azasnja akan meng- 
achiri pendudukan Serikat di Djerman jang dimulai 10 tahun jang 
Jalu dan akan membuka djalan kearh masuknja Djerman Barat ke- 
dalam persekutuan Atlantik Utara sebagai anggota jang ke-15 dan 

pang auto Sedan hitam kepunjaan 

Irian Luar Negeri Filipina. Antono 

  mengenai penjiaran berita2 jang 
menundjukkan, bahwa Filipina 2 
akan mengambil sikap keras ter- 
hadap orang2 Indonesia jg ma-, 8 
suk setjara tidak . sjah itu |. 
»Sangat saja sesalkan”,  katal” 
Mr.  Tjokroadisumarto tentang | 
kegusaran kalangan Filipina ter- | 
hadap jang mereka “katakan, | - 
“Sikap keras dari pihak kepen- |. 
djaraan Indonesia terhadap: nela- 
an2 Filp:na jang melanggar hu-'! 
Kum territorjiaal dan penangkapan 
kan dari Indonesia”. | 
Dikatakan oleh Mr. Tjokroadi- ' 

sumarto, bahwa soal nelajan Fi- 
lipina itu tidak akan mendjadi 

|atjara didalam pertemuan antara 
dua panitya technis itu. Jang akan 
dibitjarakan jalah, pertama: . me- 
nentukan djumlah orang Indone- 
sia jang setjara tidak siah mema- 
suki w laiah Filipina, mereka jg. 
3 tahun berdiam di Filipina dan 
mereka jang akan dipulangkan. 
Kedua mentjari djalan dan alat 
untuk memulangkan mereka jang 
masuk kategori tersebut diatas. 
& Cga. untuk mengadakan pera- 
turan tentang lalulintas diperbata- 
san untuk menggampangkan lalu- 
Intas antara Filipina dan  Indo- 

  
Pada tanggal 9 Oktober jbl. 5000 ora 

Sebagaimana dikabarkan, kota Hanoi 

jang bersorak sorai gembira menjar 

parade pasukan2 Vietmin 

  
rade memasuki kota Hanoi, jang mereka oper dari kekuasaan Perantjis. 

Demokrasi Vietnam (Vietminh). Gambar atas: Ribuan penduduk Vietnam 

Vietminh. Gambar bawah: Anak2 Vietnam dengan membawa lambang 
burung merpati perdamaian jang berbulu putih serta semhajan2 mengikuti 

Belum ditanda tangani. 
Dalam pertemuan antara menteri 

luar neceri Amerika Serikat, John 

Foster Dulles, menteri luar. negeri 
Inggris, Sir Anthony Eden, mente- 
ri luar negeri Perantjis, Pierre Men- 

des-France, dan perdana menteri 
Dierman Barat, Konrad  Adenauer, 

pada hari Rebo, soal pengembalian 
kedaulatan Djerman ini telah dinja 
taka, sebagai ,,soal jg telah di se- 
tudju?”, akan tetapi belum di tan- 
da-tangani hari itu djuga, karena 
persctudjuan tsb. merupakan seba- 

gian dari 14 dokumen, jg bila ti- 
dak terdjadi sesuatu “apa akan di 
tanda-tangani sekaligus pada achir 

  
minggu ini. Persetudjuan mengenai 

pengembalian kedaulatan  Djerman 
ini akan diberi nama ,,Perdjandjian 

. Aa pengembalian. kedaulatan Bonn”. 
ng pasukan2 Vietminh telah berpa- 

9 Matjem kemerdekaan. 

Adapun azas pengembalian kedau 

latan Djerman itu mengandung ke- 
“tentuan2 sbb.: 5 

telah didjadikan ibukota Republik 

nbut kedatangan parade pasukan2 

1. Kemerdekaan untuk memper- h masuk kota Hamoi. sendjatai diri dalam rangka Nato 
  

nesia dengan melalui djalan be- 
laking untuk mentjegah - immi- 
grasi gelap selandjutnja.  Demi- 
kian AFP dari Manila. (Antara). | 

. Sementara itu Menteri Sunarjo ha 
ri Kemis kemar'n tiba di Manila da 
ri San Francisco sesudah memimpin 

delegasi Indones'a dalam sidang Ma 
dies Umum PBB di New York. 
Mr. Sunarjo kini sedang dalam per 
djalinan pulang ke Indonesia. Dari 
lapangan terbang Mr. Sunarjo sege 
ra perg' ke Mani'a dengan menum Wedjangan Wk 

  

Kedutaan Indonesia di Filipina, 
Menteri Sunarjo menurut rentjana : 
Jkan mengadakan kundjungan peng 
hormatan kepada wak Presiden Fi 
lipina Carlos Garcia jang djuga me 

rangkap Menteri Luar Negeri Fiii 
D'na petang itu. Ia ditemani oleh 

Kuasa Usaha Indonesia dj Filipina 

Mr. Tjokroadisumar:o - jang djuga 

mengespala' pendjabat?2? Kedutaan In 
donesia sewaktu menjambut kedata 
ngan Mr. Sunarjo: Dilapangan ter 
bang 'itu deri fihak Fi'pina jg ms 

mambut ia'oh “Pedro Angara Ara 
gon, wakij protokol dar: Kemente 

propinsi Maluku selama kira2 20 

rombongannja jang 
Iskandar, 

ketua panitia penjambutan Waliko 

“Setelah lagu Indonesia Raya 
dperdengarkn, Wk. Presiden me- 
mer ksa barisan kehormatan dari 
Alri, Auri, Angkatan Darat, Mo- 
brg, dan diperkenalkan kepada 
kepala2 djawatan sipil dan opsir2 
mil ter, kemudian terus mende- 
ngarkan njan'ian murid2 sekolah. 
Selesai ini dengan melalui bari- 
san pandu Wk. Presiden disambut 
tetiara adat oleh tuan2 negeri 
Ambon dan selandjutnja dengan 
ep terbuka menudju kelapangan 
Merdeka untuk hadliri rapat 
umum. 

Wakil Presiden jang berbitjara 
lebih sedjam lamanja menekan- 
kan pada pentingnja tugas mengi- 
si kemerdekaan tanah air jg telah 
direbut dengan djiwa raga oleh 
kita kembali, setelah 3143 abad 
lamanja didjadjah. Disamping me- 
njatakan perasaan bangga terha- 
dap pembangunan di Ambon di- 
mana apa jang tadinja hutan be- 
lrkar kini telah mendjadi rumah2. 

Prats djuga dari Kementer'an Luar 
Negeri Filipina. 
Menurut rentjana Menteri akan 

berangkat hari Djum'at ini ke Dja- 
karta pada djam 08.30 pagi dengan 
menumpang pesawat terbang GIA. 
Demikian UP dari Manila. Dikabar 
kan, bahwa Menteri Sunarjo tidak 
lama sesudah sampai di Manila te- 
lah mengundjungi Carlos Carcia, 
Wakil Presiden merangkap Menteri 
Luar Negeri Filipina. - Kementerian 
Luar Negeri Filipina - mengumum- 
kan, bahwa kundjungan- itu adalah 
bersifat penghormatan. Tapi sesu- 
dah mengadakan pertemuan itu 
Carcia menerangkan, bahwa .fihak 
Indonesia menjatakan — harapannja, 
bahwa Filipina dan Indonesia akan 
segera mentjapai satu persetudjuan 
mengenai masalah orang2 Indone- 

sia jg memasuki wilajah Filipina se 
tjara tidak sah”. Mengenai kedata- 
ngan Menteri Sunarjo di Manila Hatta mengingatkan bahwa tidak 
Kedutaan Indonesia mengatakan, | boleh orang hanja puas sekian 
bahwa mereka tidak dapat membe- 

rikan komentar apa2. (Antara). 

AA 

sadia dalam pembangunan. Ma- 
juku memberi kemungkinan un- 
tuk membangunkan kemakmuran. 
Kekajaan laut jang berlimpah 
hingga menarik bangsa Djepang 

Djangan Ada Istilah 
1 . 3 .. 99 »Tidak. Mungkin 

1 nm 3 - Dgn KemauanDan TekadKerasTerusMe- - 
ngusahakan Kemakmuran Negara Kita— 

residen Hatta Di Ambon 
ajah : Aa S3 ie SL AN BASA bo 
SETELAH MENGADAKAN penindjauan keseluruh wilajah 

telah tiba di Ambon Wk. Presiden Drs. 
terdiri dari sedjumlah 30 orang a.l. Ir. 

1 Sekretaris INenderal Kem. Pertanian, Mr. 
Sekdjen Kem. Dalam Negeri, bekas gubernur Djawa Tengah, Suska ' 6. Penghapusan setiara berangsur- dari Kem. Penerangan, Dr. Sainuddin dari PMI Pusat dil. 
menumpang kapal Djadjat. Dipangkalan Ambon Wk. Presiden di- man Barat untuk setiap sambut oleh Komandan Resimen 25 Let. Kolonei Sukawati serta membajar sebanjak 600 djuta Mark 

-nelajan utk dapat mengorek kekaja- 

dan Pakt Brussel. Dalam hubungan 
ini Djerman Barat akan mempunjai 

suatu angkatan darat jg terdiri dari 
12 divisi, suatu angkatan udara ig ' 
terdiri dari 1236 buah pesawat dan, 
sebuah angkatan laut pendjaga pan | 
tai. Angkatan2 ini seluruhnja akan 
meliputi kekuatap sebesar 500.000 
orang. 

Kemerdekaan 
kan penerbangan2, 
untuk membuka 
ngan sipil. 

3. Kemerdekaan 

  
untuk mengada 
termasuk hak 

dinas2  penerba- 

untuk mengha- 

4. Penggantian komisariat2 agung 
djam 07.00 Selasa pagi Serikat di Djerman dengan keduta- 
Hadji Moh.-Hatta serta an2 biasa. 

Gunung ' 5. Penghapusan pengadilan? ko- 
Sumarman misariat tinggi Serikat. 

hari, 

dengan angsur kewadjiban pemerintah Dier 
bulannja 

(133.860,— dollar) sebagai bantuan 
memikul biaja2 pendudukan Seri- 
kat. Pembajaran2 ini akan diganti 
dengan pembajaran2 lain dalam 

Berbitjara mengenai sekolah2 jang bentuk sumbangan pertahanan, 

di Maluku terdapat kemadjuan2 de- 7. Penghapusan  peffiuntutan2 1 
ngan telah adanja sekolah2 hingga @ilakukan oleh Serikat atas harta2 
sekolah landjutan, Hatta meniata- Kekajaan sebelum perang. 2 

kan, bahwa pemerintah didalam me 8. Pemberian hak untuk mengena 
madjukan sekolah? diseluruh Indo- kan padjak kepada anggota? pasu- 
nesia mengalami banjak kesulitan kan2 Serikat di Djerman. 

al. dalam keuangan dan gedug2 9 Penghapusan hak pembesar? 
sekolah. Tapi dibanding dengan ma- Serikat untuk menangkap orang2 
sa pendjadjahan Belanda jang dalam Djerman. 5 

3 abad hanja memberi kesempatan — Selandjutnja ditentukan pula, bah 
1 wa pasukan2 Serikat akan tetap di 

a wilajah Djerman, akan tetapi seba 
1 gai sahabat dan tidak sebagai pasu 
, kan2 pendudukan. 

ta Ambon. 

an lautan kta. 

  

    

    

    
   

jang baru 9 t fun ini dj 
telah mendjadf 8 djuta jang ber 
4 kali lebih besar. 

Djangan tidak mungki 
Tentang kesehatan Wakil Preside djui. . 

andjurkan supaja pemudi2 lebi Sidang pertama dari konperen- 
mentjurahkan minat mereka kepada si 4 negara ini berlangsung sela- 
kebidanan supaja bisa lebih sempur- ma 85 menit dan dilandjutkan 
na menolong ibu2 jang bersalin ig. pada hari Kemis. Setelah s'dang 
amat banjak itu. Tenaga2 ahli bagi tersebut berachir, seorang utusan 
bangsa Indonesia adalah perlu. Pe- jang terkemuka menjatakan, bah- 
merintah dewasa ini banjak menge- wa sidang telah mentjapai kata 
luarkan ongkos besar untuk tenaga2 sepakat mengenai semua soal, ke- 
ahli bangsa asing jang gadjinja kira2 tjuali satu jang belum dapat dipe- 
sampai sepuluh kali  gadji Presiden tiahkan, tetapi sudah disetudjui 
kita sendiri. Karena itu mulai dari dalam azasnja. Dikatakan, bahwa 
sekarang kita harus giat mendidik menurut pefbandingan soal itu 

# 

Satu soal belum disetu- 

kedalzm Uni Eropa Barat (Pakt Brussel). 

jah Sumatera Tengah dan 4 tja- 
bang2 sekitar keresidenan Tjre- 
bon telah menjampaikan 
taan sikapnja kepada DP. PIR se- 
belum DP. PIR bersidang hari 
Kemis sebagai berikut: Mengingat: 
1. Persoalan2 jang harus 
saikan demi kepentir 
kita pada dewasa in', diantaranja 
dalam merebut Irian Barat, pe- 
pjelesaian 
dan terutama sekali 
pemilihian umum. 2. Keretakan2 
jang telah semendjak lama terli- 
kat antara beberapa 
jang sangat merugikan partai2 da- 
lam perdjuangannja dalam hal 
perdjuangan negara. 

ba'k keluar maupun kedalam parts 

sendiri, jg menjangku: persoalan” 
mengenai kepentingan negara seb 

gai diatas tadi dan akibat2 jg mung 

rugian bagi negara dan bangsa. 

ss ssilkan-pesawat2..terbang-sipil........ i. 

sekarang ini bersama 

  

Aksi Perang- 
ko Kanak” 

   PB. PERKU JLAN Umum 
Philatelis Indonesia memberita- 
kan kepada ,,Antara”, bahwa 
bera dengan 5 | -dike- 
Juarkan perangko kanak2 dengan 
tambahan Ba Balap 22 
Desember jang akan datang 
(Hari Ibu), Lg u 
jasan — Kesedjahteraan  Kanak2 
maka P.U.P. bersamaan dengar 
kehuarnja perangko tersebut akan 
mengeluarkan pula satu First Day 
Cover (cover hari pertama). Dia- 

  

        

   

watan PTT telah : anggupkan 
perangko pada cover ini dengan 
stempel postaal ,,Pengelwaran ha- 
ri pertama”. Harga dari cover 
-k 1 serie Pe 0 kanak2 ber- 
dang Rp. 5, . : ga an 
1,25, perangko Rp. -: ftajal 
mimin Rp. 0240). Fa 

Pendapatan bersih dari covers 
akan diserahkan kepada fonds Pani 
tya Kanak2. Hanja pesanan dari 
covers jg dibubuhi seluruh serie jg 
dapat diterima dan harus 

ut dalam perkara gerombolan seb: 

iang hasilnja guna Ja- 

Jatas €isi Iren bin Ati iang  dite 

disertai j 
kiriman uarrg pembajarannja. Berhu 

Dalam tahanan, bekas Djaksa 
Murdjan' berusaha pula membentuk 

| .DI” wil:jah Ka'imantan Timur. Ia 
sendiri dan bekas Kapten Rusman 
ang djuga ditahan karena tersang 

rai pemimpinnja. 

Dalam beberapa ka' sidang, diba, 
wah pimpinan Hakim Marah Agus, 
ang d'landjutkan pula pada tangga! 
18 Oktober jg- baru “alu, Murdjani 
“lalu mungkir atas segala tuduhan. 

Untuk melengkapkan saksi2, maka 
Hakim mengundurkan sidang sam 
»ai pada achir bu an ni. 

Sementara itu Hekim - Pengadilan 
Negeri Amuntai, kabupaten Hulu 
Suingeif Utara, telah mendiatuhkan 
hukuman 2 tahun 6 bulan pendjara 

  

duk menghina pemerintah jang sah 
dengari “kata2. .,bahwa pemnermtat 
sekarang (Ali-Wongso-Zainauj Ant) 
adal-h' pemerintah pengatjau dan tia 
tut dan lebih djahat dari pemerintah 

nendjadjah.” Menurut keterangan. 
utjapan tersebut dikg'uarkan "oleh 
Iman ket'ka ia sedang mabuk” ke 

rena,minum, /g didengar oleh ser 
reng komandan polisi. (Ant”ra). 

Izalangan kapa 
  

biaja tambahan. Penutupan dari pe 

KabinetBer- 
djalan Terus 
DEWAN MENTERI telah me- 

ngadakan s'dang pada tgl. 21 Ok- 
tober mulai djam 8 sore jang di- 
hadiri djuga oleh menteri2 P.I.LR. 
Dalam sidang tsb.  dibitjarakan 
putusan Dewan Party P.I.R. jang 
ambil pada tgl. 17 Oktober,   agar kabinet meletakan djabatan 
dan menjerahkan mandatnja ke- 

| pada Kepala Negara. 
Kabinet telah menolak tuntutan 

Dewan Partv P.I.R. tsb. dan ber- 
“hubung dengan itu -kabinet ber- 
djalan terus. 

alam pada itu DP. PIR ig ma- 
lam itu djuga berapat waktu ka- 
binet selesai sidang, rapat DP. 
PIR belum selesai dan akan d'te- 
ruskan hari Dium'at ini. 
SARA ANTARA 

UNTUK mengatasi peristiwa seng 

teta “antara Buruh dan Pengusaha 

TAAT” Djuwana, 

atas usaha Gubernur Djawa Tengah 

jang diwakil' oleh Sujoso Kepala 

untuk mengoreknja, dewasa ini 
harus diambil sendiri oleh pute- 
ra2 Maluku. 1 

Dalam kemerdekaan jang baru 9 
tahun dan 414 tahun dipakai untuk 
berevolusi, kita telah membuktikan 
dapat mentjapai kemadiuan2 jang be 

sar. . Didaerah-daerah jang terpentjil 
di Maluku harus diadakan usaha-usa 
ha jang lebih kotras terutama dengan 
mengadakan perhubungan jang lan 
tjar dengan daerah-daerah  lainnja 
dan pemerintahan . propinsi maupun 
pusat, memperbanjak radio-radio su 
paia mudah mengikuti siaran2 peme 
rintah pusat dan dengan demikian 
akan memperkuat batin jang perlu 
bagi pembangunan negara. Kita bang 
sa Indonesia jang baru 9 tahun mer 
deka, telah bisa membuat paberik pe 
rahu motor untuk menangkap ikan 
jang menghasilkan Lk. 300 buah se 
tahun, dan tahun depan musti dapat 
diusahakan membuat 1000 buah, di 
sampang mendidik ahli2 dan nelajan 

kas atau tidaknjia tergantung dgn. 
soal2 keuengan. Kepada p'hak Bu 
ruh ia menjerukan, 'bilamana nan 

ti perusahaan tsb. telah dioper Pe 
merintah agar supaja mereka beker 
dia “ebih giat dengan penuh tang- 

ahli kita Sea Lesu Gen dilapa-' adalah soal ketjil dan diharapkan 
ngan pertanian, tehnik, kehutanan, 
pertambangan dan lain2.  Djangan 

| ada istilah tidak mungkin? tapi de-' 
Ingan kemauan dan tekad keras te-' 
: rus mengusahakiwa kemakmuran ne! 
' gara kita. | 

Demikian a.l. Wakil Presiden. 
Rapat umum tersebut “ dihadliri 

.oleh puluhan ribu  rakjat Maluku. 
Wakil Presiden kemudian  djuga 
mengadakan rapat dengan pemim- 
pin2 koperasi. (Antara). 

PEMBERSIHAN KORUPSI. 
. Sebagai rentetan dari pember- 

sihan korupsi, fihek kepoFsian 
hari Selasa telih mengadakan 
tengkapan pula terhadap 4 orang 
pegawai Diawaten Perikanan Kali- 
msatan Selatan. Sementara itu 
dalam 4 hari ini, fihak Kepolisi- 
an Pengendalian Harga telah da- 
pat menangkap lebih dari 20 
orang pedagang besar dan ketjil, 

  

  karena mendjual harga gula lebih 
dari jang dientot 1 

Galangan ,Taat“ Akan Dibuka Oleh Pemerintah. 
pada Pemerintah agar supaja meng 
ambi tindakan tegas dan mendjatuh 
kan hukuman jg setimpal dgn per 
buatannja, 'ang diterangkan, bahwa 
De Ridder ss'ama 70 hari telah me 
lakukan 3 matjam .,kedjahatan,” per 

dapat diselesaikan dalam sidang 
ari Kemis. 

Masalah Saar memusingkan 
kepala, 

Lebih djauh dikabarkan, bahwa 
satu2nja soal jg masih” belum da- 
pat diselesaikan dan dapat memba 
hajakan segala persetudjuan menge- 
nai pertahanan Eropa adalah soal 
Saar. Perdang menteri  Perantjis, 
Pierre Mendes-Franee, kabarnja 
dak akan turut menanda-tangani se 
gala persetudiuan jg telah tertjapai 
sebelum mendapat kejakinan akan 
tertjapainia penjelesaian ig memuas 
kan bagi masalah tsb. Dalam hubu 

ngan ini kalangan2 konperensi2 in- 
ternasienal di Paris sekarang ini 

berharap, bahwa tentang soal tsb. 

akap dapat ditjiapai kompromi. Me 
nurut dugaan, dalam sidang konpe 
rensi 4 negara hari Kemis Mendes- 

France. mungkin terus mentjari 

konsesi2 lebih landjut. 
(Antara—UP). 

Perlu diterangkan. bahwa lock out 
ig pertama tsb, dilakukan oleh A. 

1. De Ridder mu'ai 4g. 11-7 berhu 
bung terbentuknja organisasi Buruh 
d'galangan itu, dan lock out jg ke 
dua setelah peristiwa pergulatan an 

sekarang memadjukan pesanannja, dis dl he engklung: Rp. 0,15 4 
kepada alamat2 tsb. dibawah “ ini: | 0,15, “gadis Minangkabau dengan pa 
Ketua Pengurus Besar Djalan Di- jung: Rp 0.35 -4- 0,15, gadis dgn. 

.ponegoro 74, Djakarta: njonja | permaingn “tiongklak: Rp. 0.50 -- 

bung dengan persiapan, maka kepa 
da penggemar perangko, djuga bu- 
kan anggota, diminta supaja mulai 

sanan ialah pada tgl. 10 Desember 
11954. Perangko kanak2 ini akan 
terdigi,dari: Rp. 0,10 -- 0,10, 2 ga 

5 dendhi 

  

    
       G.v.d. Berg-Frank - Djalan Bondo- 

woso 12, Djakarta: T. Vrijdag Ke- 
bajoran Djalan Senopati I No. 5: 
semua pengurus  tjabang,  tjabang | 

Bandung A. Vos Djalan Kyai Uta- 
ma Gedeh 21, Bandung. 
Semua covers dikirimkan dengan 

pita diatas djedjangkung bam 
bu: Rp."0 
denga | Suling dan Rp. 1— & 0,25, 
medan seri ipi. Diharapkan bantu 
an uftum agar perangko kanak2 jg 

untuk . pertarfia kali dikeluarkan 
oleh PTT ini mendapat hasil jg me 

15 & 0,25, pria Ambon 

gung djawab. Seperti pernah dibsri 
takan, pada beberapa waktu jl., se 
dianja Pemerintah akan menasionali 

galangan kapal tsb., jang waktu 
itu pihak pengusaha menawarkan 
harganja Rp. 2.000.000,—. 

bagian Sosia' Ekonomi dari Guber 

turan. Djawa Tengah, ts. 20-10 di 

angsungkan pertemuan  d'pendopo 
Kawedanan D/uwana jg dihadiri wa 
kil2 Buruh, Pengusaha, Wakiy Ke- 

polisian dan Ketentaraan serta Pa 
mongpradja setempat, dan wak" da 
ri djawatan Perkapalan pusat. Da 
lam pertemuan tsb, Sujoso meneri 
ma keterangan2 dari pihak Buruh. 
Diterangkan oleh Sujoso, bahwa- ti 
dak lama "agi Pemerintah akan me 
ngaambiy tindakan untuk membuka 

sas 

   

Dalam pertemuan itu pihak Bu 
ruh menjampaikan tuntutanInja ig 

antara lain berisi: Meno'ak kembali 
nfa Ds R'dder dalam perusahaan, 

dan mendesak Pemerintah agar su 

paja.. ia dipulangkan... kenegerinja. 
Berhubung tindakan2: De Ridder jg     stertjatat” dengan tidak dipungut I muaskan.     kembali ga'angan kapal tsbj Dan Ie Tachir2 ini pihak Buruh! mendesak ke 

aa , Kini Ohan | 
segan sena 

tama melakukan lock out tanpa ala 
san, pada pertengahan bu'tan Djuli 
il telah menutup perusahaannja se 
lama 1 minggu. Kedua penganiaja 
an terhadap Buruh pada tg. 20-9, 
dan ketiga melakukdh 'oek out, ig 

tara A.J. De Ridder selaku pemim 
pin perusahaan dgn beberapa Buruh 
ig membela kawannja 'g ditendang 
olsh De Ridder, Dan h'ngga kini 

De Ridder masih dalam perawatan 
dirumah sakit Pati. Kin' perkapalan 

PIR Sumatera 

Tengah 
Tuntut 

Pemetjatan Anggauta2 
PIR Jang Rugikan Per- 

djoangan Partai 

27 YJABANG2 PIR dari wila- 

pernja- 

disele- 
n negara 

keamanan 
pelaksanaan 

masalah2 

pemimpin2 

Menimbang: 
Bahwa djatuhnia kabinet sek#rang 

ini tidox dipertanggung diawehkar 

kin terdjadi jg akan membawa ks 

YamanMin- 

ta Aden 
| Selama Masih Didudu- 
ki Inggris Akan Meru: 
pakan Antjaman Bagi 

Perdamaian 

1 

  
DALAM sidang panitia perwa- 

lan Madjel:s Umum PBB pada 
har' Rabu, utusan Yaman, Taw- 
kik Shamandin, berseru kepada 
Inggeris supaja mengembalikan 
daerah Aden kepada Yaman. Di- 
katakan, bahwa ditindjau darj se- 

gi sedjarah, Aden adalah bagian 

dari Yaman jang diduduki oleh 
Inggeris semata-mata berdasar- 

kan suatu persttudjuan jang sa- 
mar2 dan jang tidak pernah di 
akui oleh p'hak Yaman. 

Setelah mengemukakan, bahwa 
pangkalan2 militer Ingsris jang 
ida didaerah Aden itu  merupa- 
kan suatu antjaman bagi perda- 
maian dunia, Shamandin menja- 
takan, bahwa apabila daerah ter- 
sebut tidak dikembalikan kepada 
Yaman berdasarkan  persetudju- 
an2 bilateral, maka soal tersebut 
akan d'adjukannia kepada PBB. 
Utusan Inggris H. A. Bourdillon, 
iang bersikap sangat hati2 dalam . 
hal ini, mendjawab, bahwa ia da- 
pat mejakinkan delegasi Yaman 
akan kemggekinan tertianainja 
persetudjuan tentang hal ini. 

: (Antara). 

Persiapan 
Pemilihan 
Umum 

Didjalankan Terus 

« PENGUMUMAN Panitya' Per 
han Umum Indonesia ig disamp 

kan kepada ',,Antara” pada hari 
mis kemaren berbunji sebagai be 

kut: Situdsi politik didalam ' neg 
pada 'achir2 ini menimbulkan pe.   

Memutuskan: . - : 
I. Supaja d'ibata'kan keputusan si 

dang DP, PIR pada tgl. 17 Oktober 
1954, karena. tindakan dan keputu 

san tersebut tidak didjalankan dgn. 
setjara djudjur 
jan PIR. 

ig sesuai dgn. sembo 

H. Minta supaja Menteri? jg. du 

duk Jalam kabinet sekarang 'retan 
duduk dalam kab'net dan menjesuat 
kan /keadaan dengan perkembangan 

dengan par- 
tai2 pendukung pemerintah ainna 

NI. Mengambil tindakan jang te- 
gas terhadap orang2 ig telah terang2 
an merugikan perdjuangan partai, 

dengan djalan memberikan " Roye- 
ment dan kalau peru  setjieparnia 
Mmergadakan Kongres Istimewa. De 
mikian pernjataan itu .ang djuga di 
sampaikan kepada KSP. (Antera). 

P.LR. Kalimantan Sela- 
tan. 

Sementara itu harian 

Merdeka” Bandjarmasin memberita- 

kan, bahwa kalangan berpengaruh 
dalam PIR Kalimantan Selatan 

NX 

Indonesia 

Memperol 

nan Mao 

pernah dilakukan oleh Nehru, 

di Peking, 

kan oleh negara2 ketjil di Asia 

Menurut para penindjau tadi. 

ngan RRT. Sebelum tiba di Peking, 
Nehru djuga menemuj 3 dari 4 per 
dana menteri negara Kolombo lain 
nja. Perdana menteri Indonesia dan 
Ceylon pernah datang di New Delhi 
dan Nehru men@muj perdana mente 
ti Birma dalam perdjalanan ke Pe 
king. Disamping itu, dj Calcutta 

Nehru telah menemui dftiga radja 
dan perdana menteri. Nepal jang 
mempunjaj hubungan dagang erat 
dengan Tibet. 

Baru2 ini diberitakan tentang ke 
mengkinan hubungan diplomatik an 
tra RRT dan Nepal. Sekalipun de 
mikian India dan Nepal agak tersing 

gung karena Tibet memberikan per 
lindungan politik kepada pemimpin 
Komunis Nepal, K.I. Singh. Soal 
ini mungkin akan digygat djuga oleh 
Nehru di Peking. 

Demikian wartawan AFP di New 
Delhi. 

Nehru menghendaki dja- 
mina Mao Tse Tung.   telah menutup perusahaannja sedjak 

tg. 21-9. Selain mendesak agar se- 
gera dibukanja kembal" perusahaan 
tb. pun menuntut agar supaja 7 
Buruh ig ditahan dibebaskan tanpa 
sjarat. Sementara itu menuntut agar 
supaja De Ridder diwadj/ibkan mem 

bajar penuh kepada Buruh sebaga! 
hutang se-ama perusahaan ditutup. 

“TAAT” masih- mempunjai pekerdia 
an pembik'nan kapa'2 djawatan Pe 
rikanan Laut sebanjak 10 buah jg. 

belum “diselesaikan. Menurut ketera 
ngan 'g diperoleh ,,Antara” setiap 
kapal ig besarnja 100 ton Hibaja pem 

bik mannja 'k. Rp. -100.000.— dan di 
djual kepada  djawatan Perikanan 
Laut seharga Rp. 350.000,— (Ant.).   

Sementara itu, penindjau di To- 
kio berpendapat bahwa kundju- 

(ngan Nehru. ke Peking bertudju- 
| dn antara Jain memperoleh djami- 
| nan Mao Tse Tung supaja melak 
| sanakan ”5 prinsip” Nehru, 
|. Dalam konperensi pers di India, 
Chou En Lai pernah menjatakan 
setudjunja dengan 5 prinsip itu, 

njaan jg diadjukan . oleh “beberapa 
pihak tentang bagaimana pelaksant 

Ap Pemilihan Umum untuk sela 
““djutnja. Untuk menghilangkan “rasa 
keragu2an maka perlu ditegaskan, 
bahwa panitya2 pemilihan — daerah 
mulai dari panitya pemilihan: pani 

tya pendaftarap pemilih ig merupa- 
kan satu organisasi dibawah pimpi- 
nan panitya pemilihan Indonesia, 

meneruskan pekerdjaannja masing2. 
Penjelenggaraan pemilihan umum 

berdjalan terus sebagai mand mesti 

eja. Demikian PPI. (Antara). 

  

akan mengadjak serta anggauta2nja 
untuk mengundurkan diri dari par- 
tai djika DP PIR tidak mengadakan 
penindjauan kembali atas putusan. 

nja terhadap kabinet  Ali-Wongso. 
Adalah sebaiknja, djika pada waktu 
ini kabinet mengadakan  reshuffle 

mengingat . perdjoangan bangsa Indo 
nesia di PBB pada saat ini. Niatan 

untuk mengundurkan diri ini akan 
disampaikan dalam sidang sesudah 

utusan kekongres datang kembali 
di Bandjarmasin. Mereka pandang, 
bahwa bubarnia kabinet AliWong 

so tidak bidjaksana dipandang dari 

sudut forum internasional. , 

1 4 

Nehru Bertudjuan 
eh Djami- 
Tse Yung 

Supaia Melaksanakan ,,5-Prinsips Nehru 

KUNDJUNGAN PERDANA menteri Nehru ke Peking de- 
wasa ini di New Delhi dianggap sebagai missi paling penting jang 

Pembitiaraan2 Nehru dengan. pe- 

mimpin2 RRT, menurut dugaan, akan penting bagi perhubungan 
RRT dengan negara2 As'a Di New Delhi orang berharap, bahwa 
sebagai akibat pembitjaraan Nehru di Peking dan. pembitjaraan 
perdana menteri Birma, U Nu, jang bulan depan akan datang djuga 

doktrin hidup berdampingan akan lebih tegas dalam 
polit'k RRT, Para penindjau di New Delhi bertalian dengan itu 
mengatakan, bahwa doktrin ,,5 prinsip” dari Nehru masih diragu- 

Tenggara. 

po jakn' (1) hormat-menghormati ke- 
litik Nehru adalah bsrsahabatan de vi han wilajah dan kedaulatan, 

(2) mon-agressi, 3) tidak men- 
tjampuri urusan dalam negeri ma 
sing2. (4) versamaan hak dan ke- 
untungan bersama dan (5) hidup 
berdampingan setjara damai. 
Menurut kabar, Nehru merasa ke 

tiewa, bahwa Mao. Tse Tung dan 
Chou En, Lai “tidak mengumumkan 
pernjataan resmi jang membenarkan 
5 prinsip dan karena itu beralasan 
untuk berpendapat, bahwa Nehru 
akan mempergunakan kundjungannja 
ke Peking itu untuk memperoleh 
djarndji Mao mengenai pelaksanaan 
S prinsip tadi. demikian — wartawan 
U.P. di Tokio. 

Nehru telah berhasil memperoleh 
pernjataan( Ho Chi Minh jang menje 
tudjui 3 prinsip tsb. 

Menurut para penindjau di To- 
kio, mudah dimengerti mengapa 
Nehru hendak memperoleh dja- 
minan Mao Tse Tung supaja meng 
hormati 5 prinsip tadi. Sekalipun 
mungkin ia tidak pertjaja untuk 
J007o atas djaminan itu, tetapi 
djaminan dari Mao itu akan me- 
rupakan suatu kemenangan bagi 
nja. 

Djika djaminan ini diperolehnja, 
Nehru akan kembali ke India de- 
ngan perasaan puas. Sebaliknja, ia 
akan merasa ketjewa. 

Demikian Ernst Hoberecht, war   tawan U.P, di Tokio tadi (Antara).



          

    

    

     
        

       
    

— djung2 Da 

“an didaerah2. Kemudian  diada- 

. Sangat menjusahkan bagi mereka jg 

| usaha2 pemborongan atau 

. karena biaja 

.Memenuhi 
Dan ' 

  

8 

ja n anal 
AN Mba itu jang berusia Ik, 

   DN aneh tamu PWI kring Semara 
“kemudian ia menemui Kepala 

pena hari Senen j.a.d. m enudju ke 
jakarta dan berangkat te 

djam 8 pagi dari Tugu Muda. Be. 
1 di ang ia menginap di 

    
     
   

KURSI KEUANGAN. 
Bertempat di Kantor Pendidik- | 

an Agama Pi si Djawa “Te-| 
ngah, pada hari Selasa jbl. telah 
diresmikan pembukaan kursus ke 
uangan ag pedjabat keuangan 
dalam lingkungan pendidikan aga 
ma seluruh Djawa Tengah jaitu 
dari Kapendak-2/P.G.A. Dalam 
upatjara.pembukaan tdai hadlir 
selain para pengikut kursus, Wa- 
kil-2 dari Kantor Urusan Agama 
Kantor Pra 'Agama Prop. 
Djateng dan” S.S.K.A. wilajah 
Djateng. Dalam kata pembukaan 
nja sdr. Darsono selaku wakil 
pimpinan menjatakan, bahwa kur 
Sus ini dirasa perlunja ialah un- 
tuk mempertinggi nilai keduduk- 
an pedjabat-2 tata usaha keuang- 

sambutan-2. Perlu diterang- 
kan bahwa kursus itu" diadakan 
selama dua bulan berturut-2 jang 
di dalam 4 rombongan ma- 

-sing-2 15 hari. 
BAHAN2 PEMBANGUNAN 

DJUGA NAIK HARGA. 
Ketjuali kebutuhan hidup jang dju 

ga naik harga, kebutuhan bahan? 
pembangunanpun - dipasaran Sema- 
rang belakangan terasa naik harga 
atau sedikit demi sedikit disinjaleer 
lenjap dari peredaran. Semuanja ini 

  

      

  

     

Wedjangan 

“Luar Kota — 15.000 Orang 

bon menulis reportasenja sbb: 

yri luar kota dan luar daerah Tjire- 

“Ibarkan, kedatangannja Kijahi Ketjil 
Jitu adalah atas usaha  Djamijatul 

      

     

    

   

|Ourro Wal Huffadz Tijb. 

. 

- 
Aa 

Se 
Nge 

andjiran Pengu » 

  

— Hotel2 Penuht, 

ni terkenal dengan 
telah berchotbah di. 

an Tjrebon, dan di- 
ditem lain, Ki- 

1 wedjangan 
1 mengandjurkan, agar manusia 
@achirat besok an 

   
      

  

   
     
     

  

   | memberi wedjangan 
mum ini lebih diauh Pem- 

        

   
   
    

      

      

   

Sedjak hari Djum'at penduduk da 

bon berbondong2 telah mulai mem 
| ban jiri kota Tjirebon, karena ingin 
menjaksikan dengan mata kepala 
endiri. bagaimana Kijahi Ketjil 

| Makmun berchotbah. Seperti di ka- 

— Kjai ketjil Makmun. — 
Tjrebon 

jz mengadakan konperensinja pada 
tgl. 16 s/d 18 Oktober jbl. 

Gelombang manusia jg luar biasa 
membandjiri kota Tjirebon terdjadi 
pada Sabtu malam. Djumlah manu 
sia pada malam itu jg ditaksir ada 
30.000 orang ingin menjaksikan 
Kijahi Ketjil tadi membatjakan Al 
Ouran di Mesdjid Kedjaksan. Teta 
pi mereka kemudian merasa ketje- 
wa karena Kijahi Ketjil tsb. ternja- 
ta pada malam itu tidak djadi ber- 
bitjara karena kesehatannja tergang 

undangan.lainnja maka pada tgl. 
17/10-1954 telah dilangsungkan 
malam resepsi jang diselenggara- 
kan oleh Panitya    . Konggres tja- 
bang Gerwani Magelang, denga: 
mengambil .tempat di : Gedun, 
Pantja Warsa Magelang. 

Sesudahnja dinjanjikan lagi 
Indonesia Raya dan menghen” n 
kan tjipta kemudian malam res 
si tsb dibuka oleh “ketua. P 
malam resepsi tsb telah dibatja- 
kan hasil2 konggres Gerwani tjab. 

Magelang jang dilangsungkan pa- 
“da tgl. 16 dan 17 Oktober 1954 di 
Magelang. Nan 2 

Selesai membatjakan resolusi2 
tsb, kemudian tampil utusan dari 
DPP Gerwani jang mengutarakan 
perdjuangan Gerwani didalam ma 
sjarakat sebagai massa organisasi. 
x Kemudian diadakan sambutan? 
jang digunakan oleh para wakil 
dari SB2 dan Party dan Organisa 
si jang hadlir. 3 

BREBES 

  

   

  

BULAKAMBA. 

Tg. 20/10 jl. oleh djawatan Per- 
tanian Djawa Tengah diresmikan 
pembukaan kebun. bibit di Bula- 
kamba Brebes. Upatjara peresmi- 
an d.hadiri para pembesar ang- | 
gauta2 DPD Propinsi Djawa Te- 
ngah dan Gubernur Djawa Te- 
ngah Mangunnegoro jang melaku- 
kan upatjara peresmian. Kebun 
bibit 'Bulakamba tsb. dibangun 
dengan beaja Rp. 115.000,— jg 
mempergunakan tanah seluas 10 
ha dan tjukup untuk menjediakan 
bibit2 padi unggul pada sawah 
seluas 10.000 ha. Dengan dibu- 
kanja kebun bibit di Brebes tsb, 
kini Djawa Tengah  mempunjai 
29 kebun bibit tingkatan besar jg 
meliputi luas Ik. 300 ha jang tju 
kup untuk memberi bibit pada sa | 
wah2 di 'Djawa. Tengah seluas 
300.000 ha. Selain 29 kebun bibit 
tsb djuga terdapat beratus2 kebun 
bibt ketjil jang” luasnja antara 
2—3 ha didesa2 dan di Ketjama- 
tan2 seluruh Diawa Tengah jang 
diusahakan oleh djawatan Perta- 
nian dan masjarakat Tani sendiri. 

TJILATJAP 

  

"PERTEMUAN DENGAN IN- 
'— STANSI SETEMPAT.   gu, dan hanja sempat menggeleng2 

kan kepala didepan lautan manusia 
jg menunggu2nja. Pada hari Ming- 
gunja sedjak pagi2 buta. -“Aloon- 
Aloon Kedjaksan sudah penuh “di 
bandjiri “manusia jg akan mende- 
ngarkan chotbah Kijahi Ketiil. Mak- 
mun. Menurut keterangan fihak Pa" 
nitya, jg mengundjungi rapat umum 

pada hari itu ditaksir .Ik. 75.000 

suatu rapat raksasa jg. terbanjak dan   
membutuhkan bahan? misalnja peng 

pembiki- 
nan rumah untuk keperluan sendiri, 

jang tadinja direntjana 
kan matjet tidak klop. 

100 bidji batu merah jang sebulan 
berselang berharga Rp. 17.50 dewa 
sa ini naik mendjadi Rp. 22,50, bam 
bu sebatang jang. tadinja rata2 Rp. 
2,50 mendjadi. Rp. 4,—, kapur 1 
krandjang dari Rp. 3,— mendjadi 
Rp. 3.—, pasir 1 blek Rp. 0,60 men 
djadi Rp. 0,90 dsbnja. 

Ditoko2 besi ketjuali barang tidak 
ada, jang ada, harga pasti naik se- 
perti zink jang tadinja selembar Rp. 
15,— kini men Rp. 20,—, se- 
men keluaran Djerman jang pasar- 
nja nampak kosong dalam minggu 

ke-4 ini ada jang mendjandjikan da- 
pat melever minggu depan dengan 
harga Rp. 40,— per zak. Harga ini 
tadinja Rp. 35,— per zak sedangkan 
keluaran Diepang dewasa ini harga 
nja sudah Rp. 37,50. £ 

Djuga paku keluaran: luar negeri 
rata2 sekilo harganja naik dari Rp. 
5,— mendjadi Rp. 7,—, sedang sa- 
tu2nja paberik jang ada di Semarang 
sampai2 menolak dan tidak bisa me 
lajani para pengusaha jang memesan 
krena sudah kebanjakan pesanar da 
ri lain pengusaha. Pula tjat (verf) 
jang kini banjak dibikin dinegeri ini 
karena rupanja susah mendatangkan 
bahan2nja dari luaran, paberik2nja 
djuga susah melajani toko2 Jangga 
nannja sehingga jang tersebut bela-, 
kangan ini hanja dapat mendjual tjat , 

  
| itu dari persediaan stock jang ada. ' 

Tjat fabrikaat PAR dipasaran Sema 
rang terdjual dengan tjara jang tidak 

meluap2 (terbatas). PET    

   
   

Ka 43120 | 

Rp., 50,50 nom, | 
Rp...50.—nom. 

Medan, 20 Oktober 1954: | Hari ini tidak diterima tjatatan AD carnatie” 
harga. « Pur hp 

  

Snrabaia, 20 | Dk ber 1954: 
Hari ini tidak diterima tjatatan 
harga. Sana 

London, 19 Oktober 1954: 
Harga emas internas'onal menurut 
Buatan dollar Amerika seba- 

   

- Ke : Hand 
.mas Mac29 — tap ounce37.KN 
mg Hongkong TRI 

Emas Bombay — tiap ounce 48.25 
Singapura. 20 Oktober 1954: 
Emas lantakan tiap tael: 

Str. $ 149.— beli dan 
.. Str. $ 155— dju 

s 

  

'maat dari luar kota dan luar dae- 

'timbangan2 dan ukuran2nja, 

“jol 110 Semg. Alat2 ukuran 

. timbangan 

baru pertama kali ini dialami oleh 
kota Tjirebon. 23 

Potretnja laku keras. | 
Untuk menghormati — kedatangan | 

Kijahi Ketjil Makmun itu di Aloon- 

Aloon Kedjaksan dikibarkan bende- 
ra2 Merah Putih disamping sbende- 
ra2 Djamijatul Ourro Wal Huffadz. 
Dalam pada itu didjual pula potret 
Makmun jg pada bagian belakang- 
nja diberi tjap Panitya. Dalam seke 
djap waktu sadja pendjualan potret 
itu habis terdjual. Dalam hubungan 
ini patut dikabarkan, bahwa ' sebe- 
lum Makmun berpidato, fihak Pani | 

tya mengumumkan agar para djuru 
potret djangan mengambil potretnja 
tanpa idzin. : 

Tarief kendaraan na'k. 
Oleh karena demikian banjak- 

nja kaum muslimin dan musli- 

rah jang berdujun2 datang keko- 
ta Tjirebon, maka tidak dapat 
disangkal bahwa tarief2 kendara- 
an terus meningkat daripada bi- 
asanja. Suasana dikota pada sa- 
at itu meleb'hi hari Lebaran dan 
hari2 Raya lainnja. Dapat ditam- 
bahkan, bahwa penginapan2 dan 
hotel2 dikota Tjirebon selama 2 
malam tadi penuh sesak dalam 
melajani mereka jang menginap 
ditempat2 “itu. Demikian tulis: 
Pembantu kita di Tjirebon. 

TERA ULANGAN HAMPIR 
BERACHIR. 

Kepada chalajak ramai, instansi2 
sipil dan militer jg menggunakan 
ukuran2, takaran? dan timbangan2 
diperingatkan, bahwa saat tera ula- 
ngan (herijk) untuk tahun ini akan 

berachir pada tgl. 30 Nopember 
1954, Mereka jg belum memenuhi 
kewadjibannja untuk mengetjapkan 

dian- 
djurkan supaja segera membawa 
alat2 tadi ke Kantor Tera, Djl. Aa 

an 
seliwatnja tanggal tsb. 

diatas belum diberi tanda tera 1954 
(huruf ,,E”), dianggap melanggar 
Undang2 Tera dan akan diambilj 
tindakan2. 
Ta TJERAMAH. « 

Hari Minggu, tgl. 24 Okt. j.a.d. 
Sam Kauw Hwee akan menjeleng- 
garakan tjeramah untuk umum jang 
dimulai pada djam 17.00  bertem- 

at digedung Kong Tik Soe, Gg. 
ombok tentang ,,Karma dan Rein- 

oleh sdr. R.S. 'Mangun- 
kawatja. : £ 
PERBAIKI KALI DENGKENG 

orang. Rapat umum ini merupakan - 

PEMBERIAN WEDJANGAN. 

Pada tanggal 1 Oktober jl. di- 
kantor Djapen telah dilangsung- 
kan pertemuan antara pembantu 
surat-surat kabar dengan para in- 
stansi di Tjilatjap. Dalam perte- 
muan itu diharapkan oleh. para 
pendjabat pemerintah, supaja per 
hubungan dan kerdja sama lebih 
erat, sehingga dapat menuliskan 
segala sesuatu lebih objektip, ter- 
utama berita-berita jang mengenai 
keadaan daerah-daerah jang ma- 
ma sering dikatjau oleh gerombo- 

» Ki Ageng Soerjamataram baru2 
ini telah mengadakan perdjalanan 
didaerah Tiilatjap menusup desa2 
perlu. memberikan wedjangannja. 
Jang dikundjungi antara lain desa 
desa Kawunganten, Sidaredja, Ma 
djenang dan Kroja. 

WONOSOBO 

        
MALAM RESEPSI KONGRES | NAK2 BELA! 

— GERWANI. 
Pemuda Rakjat, Perbepsi, dan | 

wak 12 dari djawatan2 serta para |1 

PERESMIAN KEBUN BIBIT | 

      

ira2 400 buah buku kanak? Be 
landa pada awal bulan Nopember jg: 
'akan datang akan diangkut dengan 
'kapal ke Indonesia untuk dipertun- 

   
     

  'djukkan. Pertundjukan dari ,/Het 
'Goede Nederlandsche Kinderboek” 
jang bakal diadakan di-kota2 besar, ' 

Maksud pertundjukan ini ialah un 

ira pengarang buku kanak2' Belanda, 
dan penterdjemahannja, tjara pener 

Ibitnja bekerdja dan pelukis2nja mem 
buat gambar kulit buku. 
Buku2 jang akan dipertontonkan 

'itu memuat sadjak kanak2, dongeng 
an kanak2, kisah pengembaraan ka 
'nak2, tjerita2 sedjarah, Kanak2 dan 

| Technik, riwajat hidup orang2 ter- 
masjhur, (seperti Njonja Curie, Ford, 
IRoosevelt, Edison dan lain2), Sedja 
rah Indjil dan lain? sebagainja. 

DJOGJA DJUARA P.A.S.I. 
2... DIAWA-TENGAH. 

. Dalam perlombaan athletik untuk 
merebut kedjuaraan PASI Djawa- 
Tengah hari Minggu jl. di Stadion 
'Sriwedari Solo, jang diikuti oleh 
athlit2 dari Jogja, Solo, Semarang, 
“Tegal dan Pekalongan, telah keluar 
sebagai djuara pertama — PASIMA 
dari Jogja dengan angka 60, djuara 
kedua Regu Solo dengan angka 29, 
dan sebagai djuara ketisa Regu Se- 

| marang dengan angka 18. 

SALATIGA 
- USAHA2 JAJASAN SGB. 
Setelah pembikinan gedung se- 

lesai dan telah diresmikan bl. Sep 
tember jbl, maka kini Jajasan 
S.G.B. Djawa Tengah “jang ber- 
kedudukan di Salatiga merentja- 
nakan akan membangun gedung 
sekolah dan asrama di Wonosari 

nent. Selandjutnia di Wonosobo 

kan ruangan2 darurat (noodloka- 
len). Berapa biajanja untuk mak- 
sud tadi belum diketahui. Adapun 
biaja untuk Djepara tadi telah di 
keluarkan sebanjak Rp. 475.000.-. 
Keuangan itu didapat dari tabu- 

Tengah setiap bulannja Rp. 5.—. 

REMBANG 
RAPAT BUBAR DITENGAH 

» DJALAN. 
Kabar terlambat dari Lasem me- 

wartakan bahwa rapat 

jg berlangsung tgl. 17/10 telah bu- 

ketua atas permintaan seorang. Man 

disitu dan jg menganggap perlu di 
ambil tindakan jg sedemikian me- 
ngingat suasana rapat jg katjau ba- 
lau. Dikabarkan, sedjak membitjara 
kan atjara kedua pihak  anggauta 
mulai menjerang pimpinan jg be- 
leidnja dianggap tidak semestinja 
dan serangan? ini rupanja sedemi- 

kian tidak sehat sehingga terpaksa 
beberapa tamu undangan memberi- 
kan ,,kata2 pemisah”-tetapi jg ter- 
njata tidak berhasil sampai Mantri 
polisi meminta kebidjaksanaan ke- 
tua diatas.   BERHASIL DG. MEMUASKAN 

Menurut keterangan saudara pe 
mimp.n pertanian  dikabupaten 
Wonosobo, maka pembrantasan 
hama ulat prutella atas tanaman 
kobis didaerah Kedjadjar dengan 
mempergunakan . angita (kewan 
insect) ternjata berhasil dengan 
memuaskan. ' x 

Djika . dibandingkan dengan 
pembrantasan memakai DDT, ma 
ka pembrantasan dengan  tjara 
mempergunakan angita lebih ber 
hasil dan kaum tani dapat menge- 
njam hasilnja kobis dengan -me- 
muaskan. 

D JEPARA 
TAK ADA GULA PASIR. 

  

Keterangan resmi menerangkan, 
bahwa sudah sedjak beberapa ha- 
ri ini dikota Djepara tidak. ada 
gula pasir didjual orang baik di 

toh ada jang mendjual gula, har- 
ga (gelannja) sampai Rp. 6,- se 
kg nja. 

TJIREBON 

RUMAH GADAI DIBUKA 
: KEMBALI. ' 

Mulai tanggal 18 Oktober jbl. Ru- 
mah Gadai Negeri Tjiawigebang, Ka 
bupaten Kuningan jang dibumi ha- 
nguskan pada revolusi j.l. telah di- 
buka kembali. Berhubung dengan itu 
oleh Kontrolir Pegadaian Negeri dae 
rah karesidenan Tjirebon telah di- 
umumkan bahwa chalajak ramai jg. 
bersangkutan kembali mendapat ke- 
sempatap untuk menggadaikan dan 

  

  DAN LOSARI. 
Diperoleh keterangan, bahwa oleh 

Pemerintah Daerah Djawa Tengah 
kini telah disediakan beaja sebesar 
Rp. 287.000,— untuk memperbaiki 

Kali Dengkeng daerah Kares. Surs- 
karta dan Kali Losari jang terletsk 
diperbatasan Propinsi Djawa Te- 
ngah dan Djawa Barat, masing2 se- 
besar Rp. 157.000.— dan Rp. 130, 

menebus barang2nja. Rumah Gadai 
tsb. dibangun kembali dengan beaja 
sebesar Rp. 500.000,— dalam waktu 
beberapa bulan dalam tahun ini, 

SELAMA 3 BULAN DIRUGI- 
KAN Rp. 5.982.803.- 

Menurut keterangan, fihak resmi ' 
di Kuningan, terhitung mulai bulan   000.—. Perbaikan kali Dengkeng tsb 

adalah pekerdjaan jang telah dilaku 
kan untuk sekian kalinja dan setiap 
tahunnja mengeluarkan ratusan ribu 

Dengkeng adalah salah satu kali jg. 
menerima aliran pasir dari Gn. Me- 

adalan perbaikan tanggul — diantara 
desa Wali Kukun dan Gefingan. | 
Djuga -beaja sebesar Rp. 130.000, — 
untuk perbaikan kali Losari tsb. jg. 

Djuli sampai achir September tahun : 
ini, akibat aksi gerombolan2 diwila- 
jah kabupaten Kuningan  tertjatat 
11196 buah rumah mendjadi abu, 45 

Irupiah. Sebagaimana diketahui, kali djiwa tewas dan hartabenda pendu 
duk jang digarong termasuk kerugi- 
an2 rumah jang dibakar meliputi 

|tapi, Dan jang akan dikerdjakan ini djumlah Rp. 5.982.803,—, Selandjut 
nja diterangkan bahwa tempat2 jg. 
sering diganggu gerombolan2 itu ia- 
lah ketjamatan2 Tjiwaru, Tjibingbin, 
Tjiniru, Subang dan Garawangi jang 

terpenting untuk memperbaiki tang-letaknja disebelah selatan dan Timur 
d 1 Laut kota Kuningan, Kg “ 

tusaha terdiri dari golongan Tiong- 
“hoa semua sedang disamping itu di 
“Lasem ada 21 pengusaha batik In- 
:donesia jg tergabung dalam  Kope- 
rasi Batik Indonesia Lasem “ KO- 
BAILA. Kedua organisasi setempat 
itu mendjadi anggauta KOBAIN di 
Kudus dan Kobain ini kabarnja, 
akan mendjadi anggauta GKBI Dja 
karta. & 

Patut ditambahkan, kegaduhan di 
waktu rapat tsb. adalah jg kedua 
kali dialami PPBL: jg pertama ter 

. djadi beberapa waktu berselang dan 
akan diachiri dengan perkelaian. 

(Antara). 

PEREDARAN GULA DI 
DJW. TENGAH. 

Dikabarkan, sedjak beberapa ming 
gu ini peredaran gula di Djawa Te- 

ingah preventief diawasi 
.watan Perekonomian Umum. Se- 
perti dikabarkan, sebelum ini penga 
wasan itu dilakukan oleh Kantor Gu 

toko2 maupun di'pasar2. Kalau bernur Djawa Tengah dengan djalan 
memperbanjak djumlah grossier gula 
jang sudah ada tetapi jang rupanja 
tidak mendapatkan hasil jang sem- 
purna. Dengan pengawasan jang di- 
lakukan oleh Inspeksi Perekonomi- 

an umum sekarang kabarnja, djum- 
Jah grossier jang belakangan ada itu - 
tidak akan dikurangi bahkan akan 
ditambah tetapi djumlah djatah jang 
diterima akan dikurangi. 

Dari pihak Djawatan tsb. ,,Anta- 

ra” tidak memperoleh keterangan 
pasti apa sebab2nja peredaran gula 
ini selalu ,,katjau”. Apakah itu di- 
selundupkan orang keluar ataukah 
memang djatahnja jang diperlukan 
belum tjukup. Diketahui, untuk kon 
sumsi di Djawa Tengah ketjuali Ba- 
njumas dan Pekalongan, setiap bu- 
lan oleh NIVAS dikeluarkan . 6.000 
ton, Y4 Dari ini dipegang oleh PPGI 
dan 23 oleh Kian Gwan jang ma- 
sing2 memiliki 'grossier sendiri2. 
Adapup Banjumas dan Pekalongan 
jang masing2 400 dan» 600 ton me- 
nerima djatah itu dari pihak jang 
berwadjib di Djawa Barat. Selain 
6.000 ton diatas Djawa Tengah dju- 
ga menerima 1.450 ton gula jang 
chusus untuk ,keperluah perdagang- 
an interinsuler dan jang dikeluarkan 
oleh kedua badan diatas. 

Berapa djumlah grossier gula se- 
luruhnja dan berapa masing2  dja- 
tahnja tidak diketahui tetapi untuk 

  
“perdagangan interinsuler ada 16 dae 
rah diluar Djawa Tengah jang men- 
dapat bagian dari 1,450 ton tadi, 

KES. pala mk MENANG 

Tgl. 18 Okt. dilapangan Seteran 
dilangsungkan pertandingan kom- 
petisi PSKS antara kes. Ps. Arma- 
da dan kes. Ps. Asmoco jang ber- 
achir 3 — 0 untuk kemenangan 
Armada. Angka pada waktu tu- 
run minum menundjuk 2 — 0, 

| Salah satu parti 

tuk memperlihatkan buah tangan pa' zandingan ini ialah untuk lebih mempopilerkap permainan. ketangkasan 

kolah dan asrama di Djepara Se- | 

(Djokja) jang sifatnja semi perma “ 

|dan Wirosari djuga akan didiri- 

ngan murid2 SGB seluruh Djawa | 

    

   
anggauta  Direri: 

Persatuan Pengusaha2 Batik Pase nga Dinas Shore: 18.00 Pantjaran ! 
bae denomkad jalan sebenua mem Sastera: 1815 Seni Karawitan: 19.30: 

peroleh keputusan apa2. Pembuba-!: 2 : 3 bahwa djuga Dewan Daerah 
ran.ini dilakukap sendiri oleh pihak" ndengar: 20.30 Djuga musik kenal 

tri polisi pamongpradja jg bertugas|,43 99 Tutup. tkan kabinet Ali-Wongso. 

PPBL beranggauta 72 orang peng... 

  

         

    

   
      
   

    dalam pertandingan anggar jang belum lama berselang 
Gedung Olahraga Djakarta, Maksud -diadakannja per-    tel. adakan di 

Arr ini dikalangan masjarakat Indonesia. 
2 

PIR Djawa-Tengah Antjam 
Akan Keluar En Bloc 
PIR Djawa-Timur Dan Djawa Tengah Tetap 

F Pertahankan Kabinet 
“KETUA DEWAN DAERAH PIR Djawa Timur Sanusi dalam 

| pertjakapan dengan ,,Antara” menjatakan, bahwa 22 tjabang PIR 

   

| Demikian dikabarkan loeh ,,Anta | gi Djawa Timur tetap mempertahankan pendirian jang disimpulkan 
— Ira” Amsterdam. : dalam putusan 81 tjabang2 PIR dalam kongres PIR di Surakarta 

jang lalu. Pada pokoknja pendirian Djawa Timur dapat dinjatakan: 
tidak bermaksud mengrisiskan kabinet, tetapi bermaksud memper- 
|baiki kabinet. Dinjatakan, bahwa Djawa Timur setjara kesatuan 
jang compact merupakan penjokong jang kuat untuk statement: 81 
tjabang tersebut. Perlu diketahui bahwa penjokong2 itu selandjut- 
nja adalah Sumatera, Djawa Barat, Djawa Tengah, Jogja/Solo, 
Sulawesi dan Kalimantan. 

    

Penentang adalah Djakarta Raya 
dan sekitarn'a sadja, sedangkan 
tiabang Gambir berdiri sebagai 
se. ckongs, 
PR Djawa Tmur telah me- 

ngirimkan kawat minta ketera 
ngan tentang terdjad nja ultima- 
tum 17 Oktober itu, karena (De 
wan Daerah maupun anggauta2 
Dewan Pimpnan dan Dewan 
Parta' jang ada di Djawa- Timur 
tidak diundang untuk rapat jang 
menelorkan u!timatum itu. Djuga 
untuk keperluan s dang Dewan 
Partai PIR tanggal 21/10 Djawa 
Timur dan anggauta2 jang 'ada 
di Diawa T.mur tidak mendapat 
undangan. 
Dewan Daerah dewasa ini se- 

  

3 

| 

| See SIARAN R.R.I. 

Semarang, 23 Oktober 1954: 
“Djam 06.10 Lagu2 gembira: 06.40 

Kwartet Sudharnoto: 07.10 Musik 
ringan, 07.30 Orkes Ketjapi: 12.05 
Orkes Hawaiian Suara Istana: 12.30 
O.K. Puspa Kemala, 13.15 Rajuan 
Anne Shelton: 13.40 Orkes Cosmo- 
politain, 14.00 Anekawarna siang: 
17.05 Taman Kanak2: 17.40 Puspa- 

ragam Indonesia: 18.00 Obrolan pak | dang. melakukan pembitjaraan2 
Patrol: “18.15 Mataraman  sendjas ' untuk menentukan sesuatu sikap, 
19.30 Atjara Sabtu malam: 20:30 | sambil menantikan  pendjelasan 
Langgam dan Krontjong: 21.15 Ma-! dari, Dewan Partai/ Dewan Pim- 

  
lam minggon: 22.20 Malam minggon pinan, djuga dipikirkan perlu 
(landjutan): 23.00 Tutup. tidaknja mengeluarkan sesuatu 

pendirian sebelum tanggal 25 Ok 
tober jang akan datang. Atas 

| pertanjaan akan kemungkinan 'ada 

are 

| Surakarta, 23 Oktober 1954: 
- Djam 06.03 Irama Ouartet: 06.45 
olka: 07.15 Rajuan Eve Boswell: € 1 

10745 Menir Muda dan Sarimanah:| Yi Sanusi menjatakan, bahwa se- 
12.03 Puspa Kentjana: 12.45 Selec- Gapat mungk'n hal itu hendak di 
'tion: 13.00 Verra Lynn dan Doris hindarinja, tetapi djika toch ter- 

ay: 13.15 The Melachrino strings: jadi, Djawa Timur akan mengi- 
13.45 Rajuan siang: 17.05 Rajuan | 

  
nja perpetjahan dalam PIR sendi 

Uti suara jang terbanjak. 
Mengapa undangan ke- 

| pada Djawa Tengah ter- 
lambat? : z 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 

va. PIR 
filmu bumi, 21.20 Manasuka oleh | Propinsi Djawa Tengah menjatakan 
iROS: 22.15 Manasuka (landjutan): Sengan bulat hendak menga 

pab'la 
keputusan DP PIR tanggal 17 Okto 

Jogjakarta, 23 Oktober 1954: ber itu dilandiutkan, maka PIR Dja 

Djam 06.10 Kesenian Hindustani: Wa Tengah akan menar.k diri setja 
'06.35 Instrumentalia Barat: - 07.15 ra en bloc dari partai. Sementara 
O.K. Segi, 07.30 Njanjian bersama: 2nggauta PIR Djawa Tengah jang 

112.05 Ali Albar berlagu, 12.15 Pol- mMestinja ikut hadir pada sidang tg. 
"ka gembira: 12.30 Orkes Dupa Nir- 17 Oktober di Djakarta itu, tidak 

i mala: 12.45 Rajuan Nat King Cole: Mungkin dapat datang di Djakaria 
113.10 Tembang Tjiandjuran: 13.50 darena kawat undangannja terlam 
(Hiburan siang, 17.00 Musik sore: bat diterima. 
117.40. Rajuan Winata dkk: 18.15 - Dapat diterangkan, bahwa PIR 
, Orkes Paul Weston: 18.30 Tjatatan Diawa Tengah termasuk blok Wong 
(dua pekan Studio Jogjakarta, 19.40 sonegoro. (Antara). 
“Lagu2 Stambul: 20.15 Varia: Dari 
dan untuk Pendengar: 21.15 Hibu- 
ran malam Minggu: 22.10 Hiburan 
malam Minggu (landjutan),. 23.30 
Tutup. 

17.45 Varia Djawa Tengah: 

“Sweet music: 19.45 Kontak dengan: 

  

PERDJALANAN KERETA-API. 
Mulai tgl. 3 Nopember 1954 oleh 

DKA akan diadakan 
kereta api baru. Dalam - peraturan 
baru.ini perdjalanan kereta api ki- 
lat (eendaagse) antara Djakarta — 

Semarang Surabaja p.p.: Ban- 

i 

Djakarta, 23 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Rajuan pagi: 07.10 

| wa pernjataan . PSII 

perdjalanan | 

  

an PIR Terhadap 

KETERANGAN Arud 
tenant aji mengenai kedu 
wa pad prinsipnja Sip aa 

bukan hendak membi 
keraguan Neng 
menuntut kabinet mc 
njata dengan adanja 
sar dari tjabang2 Pl 

  

    
    

   

    
   

ukan 
  

  
balikan 

kemuintut 

Sebagaimana diketahui, sikan PIR 
Juntuk mendjatuhkan kabinet itu a.l. 
didasarkan pada pendirian PSI itu 
dengan menjebut 
PSII itu merupakan -keta!isetor bagi 
PIR untuk menentukan pendiriannja 
tentang “kedudukan “kabinet sekti- 
rang. Akan tetapi setelah" PSI me- 
ngatakan bahwa tuntutannja ' jang 

keluarkan sebelum PIR menentukan 
| sikapnja itu bukanlah bersifat mutt- 
lak, maka pendirian PIR iru sudah 
kehilangan dasarnja sama sekali. 

Salah hitung. 
Perhitungan PIR adalah djika 

PSII menuntut -setjara mutlak, 

bahwa pendirianf 

termuat dalam statementnja jang di-| 1 

Liga Muslimin Hanja 
Butuhkan Reshuftle -: 

Keteraagan 'PSII Timbulkan Keragu2- 
Sikapnja Sendiri. 

(Oleh: Wartawan Politik Kita Di Djakarta ) 

dji Kartawinata sebagai pendjelasan sta- 
kabinet jang menjatakan a.l. bah- 

anja menghendaki perbaikan2 dan sekali2 
| Irabinet, telah menimbulkan keraguan- 

'nan PIR terhadap sikapnja sendiri jang 
mandaat. Keragu2an semakin 

ar2 jang menjatakan bahwa sebahagian be- 
ditindjau kembali keputuin jang 

diambil oleh PIR pada tgl. 17 Oktober jl. 

           SIAPA-APA: KEMANA? 

“KEPALA DAERAH SANGIR 

TALAUD ANGG, DELE- 

.GASI R.I. DLM RUN- 

DINGAN DENGAN 

FILIPINA. 
Kepala Daerah Sangir Talaud Ab 

  

  maka kabinet akan “pasti bubar 
dan sikapnja itu hanjalah untuk 
mempertjepat proses kearah pem 
bubaran kabinet jang langkah per 
tamanja diambil oleh PSII- Ketua 
Umum Mr. Wongsonegoro rada 
hari Selasa menerangkan a.I. bah 

dan Liga 
Muslimin jang merupakan faktor 
dalam statement PIR itu, ternjata 
tidak dapat d'perhitungkan. Djika 
dulunja disangka tuntutan PSII 
dan Liga Muslimn itu mutlak, 
ternjata bahwa itu tidak mutlak. 
Keputusan PIR, untuk mendesak : 
kabinet meletakkan  djabatannja, | 
menurut Mr. Wongsonegoro, ada- 
lah keputusan jang siah, akan te- 
tapi ketika ditanjakan apakah ada 
kemungk nan statement PIR akan 
ditarik kembali, Mr. Wongsonego 
ro menerangkan: ,, Tunggu sampai 
besok”. 

Berita ini dibuat sebelum  diada- 
kan rapat KSP, jaitu konsentrasi da-! 
ri semua partai pendukung Pemerin- 
tah dimana djuga PIR turut dida- 
lamnja. Kegiatan2 politik jang ada 
pada hari Rebo terbatas pada perte- 
muan2 antara KSP dengan pemim- 
pin2 PNI dan Liga Muslimin Indo- 
nesia. 

Harsono Tjokroaminoto dari PSII 
mengatakan, ' bahwa L.M.I. dapat 
menerima undangan dari PNI untuk 
berusaha mempertahankan usaha usia 
kabinet sekarang. Dalam hubungan 
ini Harsono terangkan, bahwa se- 

pendirian dengan PNI, maka LMI 
berpendapat - bahwa dalam kabinet 
hanja perlu diadakan reshruffle. 

  

PERPETJAHAN DIKALA- 
NGAN. PERSEPAK 

BOLAAN MAKASSAR. 
Suatu perkembangan baru dewa- 

Sa ini telah timbul dalam kalangan 
P.S.M. (Persatuan Sepakbola Maka- 
sar), karena terdjadinja perpetjahan   

! diantara anggauta2 PSM tsb. Da- 
| lam hubungan ini lima diantara 12 
.perkumpulan 'jg tergabung dalam 

PSM dalam sebuah pernjataan me- 
njatakan tidak pertjaja lebih lama 

|lagi kepada pengurus PSM  seka- 
“rang ini dan menuntut, agir mere 

ka sekarang mengundurkan dirinja. 
Disamping itu kelima ,,opposanten” 

litu telah menarik diri pula dari 
kompetisi jg, dewasa ini sedang ber 
djalan. 

Adapun kelima perkumpulan tsb. 
ialah Perkumpulan2 olahraga ,,Per- 

sis”, Vios, Excelsior,  Mos. dan 
Amor. 

oleh Dja-t 

Orkes Fadjar Timur: 07.30 Gamelan 
Sunda: 1200 Lembaran Wanita: 
12.40 Lembaran Wanita (landjutan): 
13.00 Orkes Studio Djakarta: 13.40 
.Orkes biola: 14.00 Dari Studio Su- 
#rabajas 17.09 .Lagu2 Mars: “17.15 
#Lagu2. Malaju: 18.00 Varia Nusan- 
(tara: 1845 Dari Pulau Kajangan: 
18.30 Enam Serumpun: 19.30 Tjire 
'bonan, 20.40 Kesenian Maluku Asli: 
21.15 Dari Pantai ke Pantai: 21.30 
Orkes Gumarang: 22.15 Orkes Kron 
tjong, 23.00 Tutup. 

  

MATI TENGGELAM DALAM 
SUMUR. 

Rebo. siang “jbl. kira djam 
14.00. seorang anak. ketjil berusia 
2 tahun telah diketemukan tengge- 
fam dalam sumur dihalaman rumah- 
nja sendiri di Kp. Krobokan Smg., 
dalam keadaan telah tidak bernafas 
lagi. Sumur jang terletak dihalaman 
rumah itu. tanpa diberi pagar. Di- 
duga, anak tadi semula bermain2 di 
dekatnja dan ketika tergelintjir ma- 

'dian diangkut ke RSUP. 
I» PAKEM” AKAN MENGANG- 
KAT PENASEHAT2 ACHLI. 
Dalam keterangannja kepada rars 

Idi Semarang pada Rebo malam ibl. 

-Sekretaris Umum PAKEM 
R.A. Mustahdi Kusumo a.l. menja- 
takan, bahwa oleh Panitya PAKEM 
dikandung niat untuk mengangkat 
beberapa orang Penasehat-Ahli Pa- 
nitya, baik dari kalangan resmi mau 
pun partikulir didaerah2 dan di Pu- 
.sat untuk membantu melaksanakan 
tugas dari Panitya tadi. Pengangka- 
tan tadi dianggap perlu, berhubung 
dengan kenjataan sangat penting dan 

sulitnja objek penjelidikan jang di- 
badapi oleh Panitya. R. A. Mustahdi 
kusumo tidak bersedia memberikan 
keterangan mengenai hasil2  penin- 
djaauan PAKEM ke daerah2 Djawa 
Tengah dalam mempeladjari — dan 
menjelidiki adanja aliran2 kebatinan 
dan kepertjajaan.  Hasil2 tsb. akan 
dibitjarakan lebih dahulu dalam ra- 
pat Pleno Panitya di Djakarta pada 
nanti tgl. 23: Oktober. Dikatakan, 
bahwa dalam penindjauan di Djawa 
Tengah sedjak tgl. 15 Okt. j.l. Pani- 
tya dibagi atas 5 seksi ad hoc dan 
disebar kedaerah2. Dalam pada itu 
Mustahdi Kusumo  menjampaikan 
penghargaan dan terima kasihnja ke 
pada Pendjabat2 Pemerintahan  di- 

| daerah2 seluruh Djawa Tengah dan 
mereka jang memberikan saran2nja, 
serta kepada rakjat jang bersangku- 
tan untuk membantu dan melantjar- 
kan tugas Panitya PAKEM, 

  
  

dung — Jogja — Solo — Surabaja g CPM DJATENG MENANG. 
P-p- boleh dikata masih tetap. 

dullah Amu, hari Rebo bertolak ke 
Djakarta dari Makassar atas pang- 

gilan Menteri Dalam Negeri. Sebe- 
lum meninggalkan lapangan ia te- 

rangkan pada ,,Antara”, bahwa ia 
telah ditundjuk oleh pemerintah pu 
sat-untuk duduk selaku anggota de 
legasi R.I. dalam rundingan dengan 

pemerintah. Pilipina mengenai penje 
'lesaian' orang2 Indonesia didaerah 
Pilipina. 

KONSOL DJENDERAL BARU 
INDONESIA TIBA DI 

TOKIO. 

Mr. Soeleiman Binol Konsol Djen 
deral Indonesia di Tokyo jang meng 

gantikan Mr. Zainal Abidin telah ti 

ba di Tokyo pada tanggal 17 Okto- 
ber pagi dengar kereta api dari Ko 
be, dipelabuhan mana Konsol  Djen 
deral jang baru itu tiba dari Indone 

Sia,pada tanggal 15 Oktober sore de 
ngan kapal ,,Kyoto Maru” beserta 
njonja dan anak2nja. 
Dalam pertjakapan dengan warta 

wan ,,Antara” Mr. Soeleiman Binol 

menerangkan, bahwa Indonesia akan 
membuka kantor Konsulat di Kobe 
dalam bulan depan, tetapi belum ber 
sedia menerangkan siapakah jang 

akan diangkat mendjadi konsol Indo 

nesia di Kobe jang pertama itu. Pa- 
tut. ditambahkan, bahwa pembuka- 
an kartor Konsulat Indonesia di Ko 
be, dulu direntjanakan akan dilaku 

kan dalam bulan Mei jang lalu, te 
tapi oleh karena sesuatu hal, pembu 
kaan itu ditunda. 

PEMIMPIN R.C. SOLO MEN 
DAPAT TUGAS BELA- 

DJAR KELUAR 
NEGERI. 

Dalam waktu jang singkat pimpi- 
nan RC Solo Suroto untuk sementa 
ra akan meninggalkan djabatannja, 
berhubung menerima tugas dari Ke 
menterian Sosial untuk beladjar da- 
lam soal2 rehabilitasi diluar negeri. 
Sebagai gantinja. Kementerian “Sosial 
telah menundjuk Sumohardjo salah 
seorang pegawai dari Kementerian 
tersebut. 

Selandjutnja diberitakan, bahwa 
mengenai bagian? supervisor masih 
tetap dipegang oleh Dr. Suharso. Di 
samping tenaga2 dokter2 Indonesia, 
RC tersebut djuga mendapat 3 Orang 

man, 

      UANG — 

EKONOMI 
PERUBAHAN DALAM PERA- 

TURAN INDUSEMEN 
TAHUN '53,   Kereta api tjepat (sneltrein) anta- 

ra Semarang — Tjirebon — Dja- 
karta Gambir mengalami peroba- 
han sebagai berikut: Semarang Ta- 
wang berangkat djam 8.21,  Tjire- 
bon 13.22, Tjikampek 16.03, Gam- 
bir datang djam 17.38. Gambir be 
rangkat djam 7.38, Tjikampek 9.19, 
Tjirebon 12.01, Semarang Tawang 
datang 16.47.y 

Selandjutnja ada tambahan  kere- 
ta api tjepat dari Pekalongan ke 
Gambir p.p. Pekalongan berangkat 

Pertandingan sepakbola  terach'r 
antara kes. CPM Djabar dan CPM 
Djateng jang dilangsungkan Kemis 

sore kemaren di Stadion Semarang 
berachir' 1 — 0 utk. kemenangan 
CPM Djateng. Goaj tadi tertjetak 
oleh Rabikin dalam babak kedua. 
Pertandingan berlangsung dgn. ps 

nuh fighting spir't, sedang kekuatan 
dari kedua belah fihak danat dika 
ta berimbang. Hanja djasanjia keeper 

Simon, maka CPM Djabar tak da- 
pat dikalahkan “ebih baniak. 

djam 6.00, Tiirebon 9.08, Tjikam- PERTANDINGAN2 SEPAK BO- 
pek 12.28, Gambir datang djam!i LA JOGJA — MAGELANG, 
13.58. Gambir berangkat djam Bertempat dilapangan Tidar Ma- 
11.02, Tjikampek 12.40, ' Tjirebon gelang, Sabtu dan. Minggu jg lalu 
15.51, Pekalongan datang “djam telah dilangsungkan pertandingan2 
18.58. sepakbola antara kesebelasap Sinar 
Tambahar, kedua merupakan per- Mataram Jogja melawan 

djalanan kereta api tjepat antara 
Kutoardjo — Bandung  p.p. Kuto- kesebelasan Garuda Maruto Mage- 
ardjo berangkat djam 5.01, Kroja lang lawan kesebelasan Mas Jogja. 
6.56, Bandjar 8.48, Bandung da- Adapun hasil2 pertandingan 'tsb. 

kesebela- 

san P3.. R.I. Magelang dan antara 

'suk kedalam sumur tidak ada orang tang djam 13.26. Bandung berang- adalah sbb.: 
jang mengetahuinja. Korban kemu- Kat diam 12.30, Bandjar 16.56, Kro Sinar Mataram — P3. R.I. 4). 

Garuda Maruto — MAS 2-5. 
Pertandingan2 tsb. mendapat per- 

hatian besar dari dalam dan luar 
kota, dan hasilnja “adalah untuk 
pembangunan stadion Tidar. 

ja 18.45, Kutoardjo 20.23. 
Antara Semarang Tawang — So- 

lo — Jogja terdapat 5 kali  hubu-! 
ngan kereta api tjepat p.p., antara 
Pekalongan — Semarang — Kuto- 
ardjo p.p. satu kali. 

  

Dengan pengumuman B No. 
522 tanggal 12 Oktober 1953, 
oleh LAAPLN telah diumumkan 

' bahwa untuk eksport beberapa 
matjam barang tertentu diberi- 
kan bukti hak untuk mendapat- 

ikan idz'n devisen guna pembelian 
barang2 indusemen.  Pengumu- 

. man tersebut baru Jalu oleh Kepa 
la Djawatan Perdagangan de- 
ngan persetudjuan LAAPLN di- 

|adakan perubahan dan tambahan, 
jialah untuk ,.kulit2 hewan terma 
suk kulit kerbau jang sudah diker 
djakan seperti pickerbands (sete- 

| ncah fabrikaat), tidak termasuk 
' kulit2 sapi atau kulit kerbau men 
tah”, diadakan  peraturan-perali- 
han seperti berikut: bahwa untuk 
kontrak2 eksport jang ditutup 
sebelum tanggal 7 Oktober 1954 
dan bersangkut-paut dengan ba- 

|ranp2 tersebut, pada waktu me- 
(ngadakan perhitungan dari djum- 
lah wesel, bank masih diperke- 
nankan memberikan bukt'2 indu- 
semen. 

    

Tetapi, djika kontrak ini d'per bandjang waktunja, maka hak 
atas suatu bukti-indusemen ditia- 
dakan. 

Dmaai 

  

Werdojo: Djatuhnja Kabinet Akan 
Hantjurkan”" Nama'| Baik Indonesia 

Didunia Internasional 

  

WAKIL KETUA PARTAI PER-salah Irian Barat dalam forum PBB 
MAT, K. Werdojo, hari Rebo mene- dan persiapan2  konperensi  Afro- 
rangkan pada ,,Antara”, bahwa par- Asia, dimana Indonesia memegang 
tainja mentjela keras usaha orang2 jperanar besar. : 
jang menghendaki pembubaran ka-| Wakil Ketua Permai ini berkata, 

binet Ali Sastroamidjojo dan meng-| bahwa djatuhnja kabinet akan me- 
andjurkan, supaja Perdana Menteri |rusak segala persiapan pemilihan 
tetap mempertahankan kelangsungan| umum dan hal jang demikian ini ti- 
hidup kabinetnja, walaupun PIR |dak dapat dipertanggung djawabkan 
nanti menarik Menteri2nja sebagai-| kepada rakjat, Tebih2 djika diingat, 
mana sudah diumumkan tanggal: 17 | bahwa sudah lebih dari, Rp. 200 dju- 
Oktober jang baru lalu itu. Werdejolta dikeluarkan untuk. beaja2 persia- 
mendjelaskan, bahwa ditindjau dari ( pan2 pemilihan umum, tu, 
sudut politik dalam. dan luar negeri, Oleh Wakil Ketua Permai itu di- 
djatuhnja kabinet Ali Sastroamidioio katakan, walaupun dalam, tubuh ka- 
pada waktu 'ini tidak mungkin di- binet sekarang ini memang harus di- 
pertanggung djawabkan. akui ada beberapa kekurangannja. 

Selandjutnja Werdojo  mendjelas- |tetapi kabinet Ali Sastraamidjojo ini 
kan, bahwa djatuhnja kabinet akari 
menghantjurkan nama baik Indone- 
sia didunia internasional, terutama 
dalam menghadapi pembitjaraan ma 

olehnja dianggap sebagai kabinet pa- 
ling madju. 5 
Dalam mendjalankan beleid poli 

tik luar negerinya kabinet ini berani   

bertindak bebas, sesuai dengan garis2 
politik luar negeri jang bebas dan 
aktif ' menudju perdamaia, dunia, 
dan dalam melakukan beleid politik 
dalam negeri kabinet ini tegas meng 
hadapi pengatjau2 negara serta -me- 
nundjukkan kemauan jang keras un- 
tuk melaksanakan pemilihan umum. 
Demikian kata Werdojo jang selan- 
djutnja menerangkan sebagai beri- 
kut: 

Berdasarkan keadaan itu, « maka 
Permai tidak dapat membenarkan 
usaha2 untuk mendjatuhkan kabinet, 
karena menurut Werdojo, ia tidak 
melihat adanja kesalahan2 politis se- 
lama kabinet ini bekerdja. Jang ma- 
sih “perlu diperbaiki ialah kekurang- 
an-kekurangannja dibeberapa sektor 
sadja dan ini bisa dildkukan, apabila 
benar2 ada kemauan jang baik. (An- 
tara), 

tenaga dokter asing ialah dari Djer- 
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dapat perlindungan dar: Aliansi 
Atlantik. Dan sebagai balasannja, 
pihak Perantjis jakin Ti 

: bagi sistim 
umumnja. 

- instalasi angkatan laut dan udara 

  

  

     
4dn di London untuk perebutan 
ang tertjantik Sedunia”. Sebagai- 

menang dalam perebutan ini ialah 
Tampak dari kiri kekanan: Frauke 
Constaneas dari Mesir, Karin Hult- 
Fanton “dari Italia dan Margareta 

dari Swedia. 

5 Orang gadis jan 
gelar ,,Miss World 954” 
mana kita kaba 
miss Antigone Cor 
Walter dari Djer 
man dari Amerika 

   

  

   
   

      

   

  

  
Tunisia Dan Maroko Akan 

13 at KT ana KE & Dimasukkan Didalam Nato? 
Sebuah Usaha Untuk ,,Menjelamatkan” Pang- 

“ kalan2 Barat Di Afrika-Utara 
Oleh: Ele 'Massiez Chas ,,Suara Merdeka” 

PEMERINTAH PERA! 
sak-masak kemungkinan untuk mengusulkan Tunis'a dan Marokko 
supaja dimasukkan dalam daerah pertahanan Pakt Atlantik. Menu- 
rut kabar jg diperoleh wartawan tuan ini, usul sedemikian mung- 
kin akan dimadjukan tidak lama lagi. Sekiranja NATO menjetu- 
djuinja maka Pakt Atlantik Utara harus dirobah dan perobahan 
itu mann, apk mr baru sebagaimana diharuskan menu rut Undang2 Dasar dari banja jak negara anggautanja. Akan tetapi 
pemain Tunisia dan Marokko tidak akan menambah djumlah e | gga taai : ketika Junani dan Turki 
diterima masuk aliansi tsb. 

  

     IS sedang mempertimbangkan ma- 

  

    n NATO sebagaimana halnja 

  

Tunisia dan Marokko adalah 
dua daerah protektorat Perantjis. 
Menurut sjarat2  Perdjandjian 
(Barde) jang di-ikat dng. Tunisia 
ditahun 1881 dan Perdjandjian 

Fez jang di-ikat dengan Marokko 
ditahun .1921, Perantjis memper- 
oleh tanggung djawab penuh utk. 
mengurus poltik luar negeri ke- | 
dua wilajah itu. Oleh karena xe- 
dua daerah itu tidak mempunjai 
kemerdekaan penuh maka kedua- 
nja tidak bisa diterima- mendjadi 
anggauta NATO. 

Pemogokan 
Inggris Meluas 

20.000 Anggauta Tentara 
Akan Dikerahkan 

PEMOGOKAN buruh dok Ingge 
Tis hari Rabu djadi makin meluas 
(dan pemerintah Inggeris bersiap? 
utk mengerahkan 20.000 anggota 
angkatan perang utk menjelamat 
jkan bahan? makanan jg dibutuh 
kan oleh rakjat Inggeris. Beribu? 
buruh dok di Hull dan Southamp 
ton kini ikut mogok dan karena 

nja barang 2.jg -mempun jai : ai 

Akan tetapi Perantjis berpen- 
dapat bahwa daerah protektorat- 
nja jang strategis itu harus men-      

sia dan 
Marokko sangat penting artinja u 

pertahanan Barat pada |tara barang? itu” adalah 
: jg mudah rusak, 

Pantai Utara Tun'sia “terkenal 
punjai pangkalan angkatan “Sementara “itu perdana menteri 

Winston Churchill diharapkan akan j jang paling kuat dil — 6 : 6 enghidupan orang - Amerika ' kin' pa pm eBay Pera memberikan “persetudjuannja untuk kegintang “politiknjaj” demikianlah berati formil” Tebih dije Aa labuhan jang mempunjai perleng- Peng paaan Hina arti pan Sarian independent ,,Le Monde” agama daripada dulu. kapan tjukup dan bente | (Ikatan perang Jua Mena Dar ai Gas “beku (Antara). Hanja sedikit. orang Amerika hanan jang dibuat alam, Bizerta Pe enak Pelatuhi, : akan mengakui bahwa mereka ti sudah banjak nadju dan Giper- aa jaga uci benbia Taka era dak pertjaja pada agama. Agama di modern dalam tahun? belakang: Sung ni 
Pem nar2 hebat telak :di Pn ga sa aa “ea 

Ng Ik memodernisir |Sjuga un mengangkut barang 
Be an dari Eropa ke Inggeris. Kini bebera- 

pa firma partikelir sudah memper- 
gunakan pesawat2 terbang untuk 

o mengangkut mentega, telur, 
dan daging dari Nederland ke Ing- 

geris: (Antara - UP) 

pada dua kolam air jang diling- 
kungi oleh gunung Brg . segala 
diurusan. Beberapa dari gunung 
keliling ,,danau” itu boleh dikata 
ga dikosongkan Ma Aa 

kinkan penempatan sedjumlah 
serdadu dan organisas'2 komando PR 

an lobang2 perlindungan jang | bagai suatu agressi menurut taf- atomproof (tahan serangan atom). “Isiran Pakt daki Hal inilah 
Ia 2 .- |jang memberikan dorongan untui 

Sampai kini Bizerta sudah sering Peni asing Ria dan Muba dipergunakan oleh kesatuan2 ang-| ko kedalam lingkungan pertaha- katan darat, laut dan udara diba- nan NAIO. 2 : 
wah pimpinan SHAPE waktu diada | 'Ahli2 dipiomatik berpendapat 
kan manouyre: bersama, dengan penglaksanaan maksud ini tidak- mendapat bantuan sepenuhnja' dari Pa akan mudah. 
Pemerintah Peranjis, 5 pa La 

  

    

   

  

33 Ba ' Pemerintah  Mendes-France telah 
. Walaupun demikian wilajah tsb. | memproklamirkan politik kerdja-saz 

tidak .diperlindungi” oleh Aliansifma dengan penduduk Tunisia. Poli 
Atlantik. Dengan (perkataan lain|tik ini didasarkan ' atas pengakuan 
agresi terhadap Tunisia pa wak- | penuh: “dari -pihak — Perantjis 'atas 
tu ini tidak dapat dikatakan agresif'hak2' otonomi “setempat bagi Tuni- 
terhadap suatu daerah jg diperlin-|sia dan-Moroko, ketjuali dalam 
dungi oleh negara2 'p Trta | Pak |soal2 fuar- negeri dan pertahanan. 
Atlantik. Misalnja, djika pasukan? . Akan tetapi banjak penindjau jg 
agressor mendarat di Teluk  Gulf | mempunjai kejakinan bahwa harus 
Gebes di Tunisia jg boleh dikata ti- diusahakan - mendekati pemimpin2 
Gak mempunjai pertahanan, 'maka nasionalis Tunisia dan Moroko' da- 
anggauta Aliansi Atlantik  Jainnja. lam hal ini sebelum Perantjis mema 
setjara hukum tidak terikat untuk |djukap suatu usul baru kepada' se- 
memberikan bantuan penuh kepa-|kutu2nja dari Pak Atlantik. Perun- 
da Perantjis untuk. mempertahan- | dingan2 sekarang sedang dilaksana 

  

      

      

  

| Dalam Konperensi Dja- 

   

  

     

   

   T 

toran kereta a 
tjetak tiga' matja makan di. Adalah -berarti sangat usah: 
a?” kepada orang Amerika. 

   

   

   

   

  

Sailan Akan 
Djalankan Pe- |: 
ranan Penting 

karta Nanti? 

PENINDJAU2 — POLITIK 

Djepang dan sling di Tokyo 
menduga, bahwa Sailan akan me- 
mainkan rol penting dalam konpe 
rensi jang akan diadakan di Dia | 

karta pada achir Desember jang 

akan datang. Menurut kalangan 
diplomatisi itu, pada bulan achir2 
ini prestige Sailan ” telah naik di 
Asia, Sebagaimana oleh berbagai 
bangsa di Asia diketahui, bahwa 
Sailan mendjalankan tudjuan  di- 
plomatiknja jang bebas dan tidak 
terikat seluruhnja oleh politik 
India. Dalam beberapa kedjadian 
menundjukkan bahwa Sailan tidak 
menuruti begitu sadja dalam pem 
bitjaraannja dengan P. M. India 
Nehru, dan bahwa Sailan mengam 
b:! ketetapan akan mengikuti tu- 
djuan tindakannja berdasarkan 
apa jang paling baik buat Sailan. 

Mungkin PM2 Sailan, Birma, In- 
dia, Indonesia dan Pakistan akan 
mengambil keputusan 'masing2 utk. 

menerima ',,piagam Pasifik” jg di 
tjiptakan dalam konperensi Manila 
atau mungkin akan merantjangkan 
sendiri piagam serupa itu. Telah di 
ketahui bahwa sementara diplomat? 
Asia bertjita2 meluaskan daftar tan 
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Amerika Serikat tidak pernah le- 

    
“Ibih, salim” daripada sekarang. | 

  
42 baru-di-mana2 didiri- 
ekte2 aneh seperti Saksi Je 

hova” tumbuh dengan pesat dan 
Kongres mereka jang baru2 ini 
|diadakan di New York membukti 
kan adanja disiplin dan keterti- 
ban diantara mereka, Tetapi ini 
semua kabar basi. 

Amerika adalah suatu negara 
d'mana faham Protestan mempu- 
njai akar2 jang kuat (malah kaum 
Jahudi dan Katolik mempunjai 
tjorak jang miring ke Protestan 
tanpa diketahui oleh mereka sen 
Giri). Geredja, jatu massa sekie2 
Protestan masih sadja merupakan 
kekuatan besar, jang.tidak akan 
dengan begitu sadja d.tantang 
oleh seorang politikus. 

Tetapi ada suatu apa jg lebih be 
sar didalam  kembalinja  Amerikaf 
ke-agama. Rupa2nja ada 'usaha2' jg 
dilakukan dengan sadar untuk mem 
buat Amerika sebuah - negara' jg 
»alim” dengan suatu resolusi," ja 
malah dengan suatu  undang2. Ini 
sekarang setjara undang2 belum 'de | 
mikian keadaan di Amerika. | 

# 
Sedjak - Peperangan Saudara di 

atas uang Amerika tertuliskan: Ki 
ta pertjaja kepada Tuhan”. Tetapi 
ini hanja. suatu akibat dari keputu- 
san administratif jg diambil oleh 
Djawatan keuangan.” Tetapi mena- 
rik hati adalah bahwa sebagian be- 
sar diskusi politik di Amerika me- 
ngenai perang dingin, diadakan atas   da-tangan mengenai piagam Pasifik 

tsb., sekalipun penanda-tangan2” itu 
tidak mendjadi anggota dari per- 
djandjian Seato jg ditjiptakan bersa | 
ma dalam sidang di Manila ita. Da 
lam konperensi. Djakarta jg akan: 
datang ini salah satu atjara penting 

| menderita dibawah 

annja: dari bangsa2 dipakai sebagai 
ukuran. untuk menentukan djasa sua 
tu negara. ,,Peranijis jg tidak me- 
ngenal Tuhan” kini sudah harus 

ukuran tsb. 'ta- 
Ie Nana sanad $ : 

1 menulis: Djika K:ta masuk kegerbong-res- 

, agama Protestan dan agama Jahu- 
mereka untuk ena “orang 

im artian terba 'sebetulnja tentu sadja tidak perlu, Di Ame. 

seorang anggota madjelis rendah 
Amerika Serikat dari Partai Re- 
publikan, malam Minggu j.l. me- 
ngaku dimuka kamera televisi 
dengan suara jang bunjinja seperti 
orang jang mau nangis, 
apa 
waktu kampanje pemilihan jl. tak 
lain tak bukan dari A sampai Z 
adalah bohong belaka. Apa konon | 
kabarnga 
fellow kepada rakjat supaja ia di 
pilih? Ja mengatakan bah 
tu Perang Dunia II ia mendapat 
tugas ,,sangat rahasia” dari peme 
rintah A.S. Ia didjatuhkan dengan 

| parachute diatas 
menawan 
man. 

pimpinnja itu semuanja ditawan 
'lalu dibunuh oleh serdadu2 Djer- 
man. Hanja dia sadja, Stringfel- 
iow, dapat meloloskan dri. Demi: 
kianlah dongeng jang disadjikan 
anggota Kongres ini, sebelum ia 

“#dipil.h. Dongengnja ini tidak lu- 
put mengenai sasaran. Ia dipilih. 
Beberapa bulan j.l. — sesudah ia 
mentjeriterakan 
nja dimuka kamera televisi pula 
— Stringfellow menerima 
pudjian, tak lain tak bukan dar: 
Gedung Putih (Istana 
A.S.) jg memudji ,,kepahlawanan- 
nja” waktu perang. Banjak surat 
kabar dan madjalah - A.S. “muat 

dasar : ke-agamaan. Sifat ke-agama-| kepahlawanan” Stringfellow ini. 

satu madjalah bagi opsir2 A.S. jg 
terbit di Washington, jg menjang- 
sikan kebenaran ,,kepahlawanan” 
Str-ngfellow. Stringfellow  mula2 
kukuh mengaku bahwa apa jang 

ialah masalah pendjadjahan 7 tag ta 
nialisme).. Demikian U.P. mengabar Pun Amerika. sekaragn ini, negeri 
kan dari Tokyo. (Antara). 

Se JS "mempunjat harga” Je, pemimpin “kemerdekaan Pran Kar djika kita senantiasa 
210 djuta dollar lebih tak dapat ' rjis dalam perang dunia ke.2 ju, Sjungi geredja. Kita harus tertawa 
dibongkar dari kapal2. Banjak an tidak lama lagi 

barang? kan gerakan politik jg terkenal 
: dgn RPF. Gerakan ini olehnja di 

'bentuk dalam tahun 1947. Dengan 
pembubaran itu maka para penga 

nutnja dibebaskan mendjalankan 

Kalau Dalang 
kedju 2 

tsb. terdjadi sbb.: Dalam rang-. 

aa Tetapi, apapun “dan bagaimana- 

ini tidak dikurniai dengan suatu 
(pembawaan ke-agamaan jg djudjur. | 
Orang Amerika pada umumnja ti- 
dak merasa mempunjai dosa terha-| 

De Cadile Akan 
Bubarkan RPF 

DJENDRAL CHARLES de Gaul 

harus tertawa melihat perudjudan 
ke-agamaan mereka: umpamanja' di 
suatu tembok kotor didaerah Har- 
lem tertulis dengan kapur 'hasil2 js 
baik berupa apakah dapat diharap- 

mengun- 

.Gjuga djika boleh djadi dengan ti- 
Pena ek sadar Tuhan disamakan dengan 

persaingan bebas diatas lapangan 
, ekonomi. 

Memang dapat dikatakan bahwa 

anggap sebagai dasar jg tidak bisaf 
ditiadakan dari negara, meskipun 
orang2 jg paling keras mengatakan 
begitu membuat ,,Tjinta sesama ' ma 
nusia setjara Kristen” sebagai lelu- 
tjon jg djelek. 'Tjontoh jg paling 
aneh mengenai ke ,,alim"an Ameri 

Achirnja 'Digandjar ka terdapat diatas lapangan musik 
populer. Orang berkata: ,/Tuhan su Dendaj Rp 200 

i dah merembes kedalam otomat mu 
KARENA main2 dengan "bulan Sik”. Dan ini bukan mengenai ne- 

sabit” dan ,,palu-arit”, seorang da- £rO-spirituals atau ,,Malam - Sunji”. 
lang di Pengging Banjudono telah Bukan, ada suatu musik agama 'isti- 
didjatuhi hukaman ' denda Rp.  Mewa untuk otomat2 musik. 

200.— atau 4 bulan pendjara, Pi 3 ' : 
oleh Pengadilan Negeri Bojolali. iantaranja terdapat lagu2 jg ber 
Putusan tsb. telah didjatuhkan Nama: ,Seorang diatas”, ,,Apakah 
dalam sidang Pengadilan Negeri tuan bersahabat dengan sahabat se- 
Bojolali Selasa jl. dibawah ha- gala sahabat?”, ,,Sahabatku”. 

kim Mr. Hapsoro sebagai ketua. 
Menurut keterangan jang diper- ' 
oleh “Suara Merdeka” peristiwa 

Main Politik” 

  
T'dak bisa kita minum segelas 

susu diwarung kopi di New York 
dengan fidak. diganggu oleh ,,mu 
sik” sematjam ini. asin itu dje- 
lek sekali dan timbullah pertanja- 
an apakah maksud2 propaganda 
na tertjapai dengan tjara2 be- 
PEN bl ip Kk 

kaian perajaan 17 Agustus tahun 
ini, dalang tsb. jang bernama 
Gondokartiko, pada tanggal 19- 
Agustus malam telah mendalang 
didesa Kuwiran, dengan tjeritera 
”Wahju Tohdjal?”. 

Dalam rangkaian tjerita itu terda 
pat sebuah adegan, dalam mana Wer 
kudoro berperang melawan seorang Jah: ,,Ambillah aku kedalam 
raksasa. Werkudoro jang dalam pe jukanmu” dan ,,Sahabatku di- perangan itu ada dipihak jang me atas”............ 
nang dan terus-menerus menghudija | 

warung2 kopi memasukkan uang 
kedalam otomat jang dinamakan 
siuke-box” dan segera terdengar- 

membuka sidang2 kabinetnja de- 

dikisahkan itu semuanja benar, 
dan bahwa ia telah minta idzin | 
dari presiden Eisenhower untuk 

dap suatu Machluk. Kadang? orangf Umum, dimuka tjorong 

| sadja. 

    diam 
n Gered ja Da-| 

kartu ketjil, dimana sudah di- 

kepada kewadjiban2 agama 
agama se-olah2 hendak ,,d:dju- 

di Inggris, dan djuga lebih 

——— ea 

Americana! 
Isapan-Djempol Utk Bi- 
sa Dipilih Dlm Congres 

DOUGLAS STRINGFELLOW, 

bahwa 
jang telah dipidatokannja 

jang disadjikan String- 

wak- 

jerman, untuk 
seorang sardjana Dier- 

Katanja, regu istimewa jang di 

isapan djempol- 

surat 

Presiden 

Tetapi, minggu j.ll. ada salah 

menerbitkan buku jang mengisah- 
kan kegagah-beranian Stringfel- 
low d medan perang itu. Tetapi 
achirnja ia mengaku dimuka 

televisi, 
bahwa skepahlawaman”-nja “itu 
hanja ada dalam alam lamunan 

| Dimuka kamera televisi, 
Stringfellow disertai isterinja. 

Sesudah siaran ini selesai, se- 
tasion telev'si menerima. panggi- 
lan? melalui telepon, jg semuanja 
memudji keberanian Stringfellow 
untuk mengakui bahwa ia telah 
berdusta. (Antara) - 

2 Gerobak Su- 
rat Terlantar 
20.000 Guru2Sekolah 
Rakjat DjabarBelum 

Terima Beslit 
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Kelihatan dalam gambar ini, anak baji dempet kembar Siam 
berumur lima bulan, jaitu Claudette (kiri) dan Constance X 
dilahirkan di kota Mephis di Amerika Serikat, telah dapat 
dengan djalan operasi. Salah satu dari anak tersebut: men 
sesudah mendjalani operasi beberapa djam kemudian. Sedan 

nja sampai kini berada dalam keadaan sehat, 

   
     

  

Ph 

Membentuk Warganegara 
Jang Tjakap/|/Dan Ber'ang- 
gung Djawab 'Thd Kesedjah- 
teraan Masjarakat & Negara 
Tudjuan Pendidikan Menurut Menteri Yamin — 
Dalam Tahun Ini Pemerentah Akan Dirikan 3 

Buah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 

”DENGAN TERTJAPAINJA kemerdekaan Indonesia sedjak 
hari. proklamasi kira2 9 tahun dahulu, teletaklah pada kita seka- 
lian suatu kewadjiban hidup jang lebih tinggi”. Demikian Menteri 
PPK Moh. Yamin dalam upatjara pembukaan Perguruan Tinggi 
Pendidikan Guru ,,Erlangga” bertempat di Aula SMA Negeri di 
Malang Selasa siang jl. jang dihadiri djuga a.l. oleh Wk, Perdana 
Menteri II Zainul Arifin, Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri, 
Menteri Agama K. H. Masjkur, perwakilan2 luar negeri dari Sura- 
baja, Kepala Djaw. Pengadjaran, Kepala Perguruan Tnggi serta 
pedjabat tinggi negara sipil dan militer dan para terkemuka di 
Djawa Timur, aa si   

  

Kata Yamin selandjutnja, lam 
bat Jaun pemerintah dapat meli- 
patgandakan banjaknja — sekolah 
guru, sehngga pada dewasa ini 
pemerntah mempunjai Ik. 500 
buah SGB dan 60 SGA jg akan 
meng si kekurangan tenaga  pe- 
ngadjar pada S.R. Djuga untuk 
Sekolah Landjutan telah dilaku- 
kan uasaha2 untuk menambah 
ban'aknja tenaga pengadjar.- jak- 
ni dengan pendirian kursus2  B 

  

BendaAnehAtas 

Modjokerto- 
| $ Surabaia 

— 
HAMPIR PADA watu jg ber 

  
L dan B II. Soal memperlengka- 
pi S.R. dengan guru2 tidaklah 
mendjadi soal lag. karena de- 
ngan berd.rinja 560 buah SGB 
dan SGA dapatlah S.R. diperba- 
njak dengan hebat pada hari 
depan. Tinggallah soal memper- 
lengkapi Sekolah Menengah de- 
ngan tenaga akademi jg berhu- 
bungan langsung dengan mem: 
perbaniak dan mempert.nggi mu- 
tu sekolah. 

Pada perguruan tinggi dirasakan, 
bahwa berhubung dengan mutu pe- 
ngetahuan para perda jang meng- 
ikuti kuliah2, taraf pendidikannja sa- 
ngat Sukar untuk dipertahankan, dji- 

ka mutu Sekolah2 Landjutan tidak 
dipertinggi. Keharusan untuk mem- 

pertinggi mutu pengadjara, itu ter- 
utama mengenai Sekolah Landjutan 
tingkatan Atas. Djalan jang terpen- 
ting untuk mempertinggi mutu seko- 
lah2 itu ialah mempertinggi mutu 
para pendidiknja. 

Atas dasar pandangan tadi maka   MENURUT keterangan Hadipra ' Kem. PPK merentjanakan dan me- 
Wiro, ketua delegasi seksi V DPR 'in'iapka, pendirian Perguruan Ting- 
Djawa Barat jg mengadakan pe gi Pendidikan Guru. Maksud pen- 
rundingan dgn seksi PP & K Par Jirian itu ialah untuk memenuhi ke- 
lemen, djumlah guru Sekolah Rak butuhan negara akan tenaga penga- 
jat di Djawa Barat jg belum men | djar jang berpendidikan universitas 

samaan, baik di Surabaja maupun 
di Modjokerto, tampak benda 
aneh dilangit jg bersinar dan ter- 
bang dari arah timur menudju ke 
barat. Benda itu bersinar baru ke 
kuning2an dan menerangi pohon2 
dsb. dengan tjahajanja. Orang2 
jang dapat menjaksikan itu menja 

| takan dengan segera bahwa benda 
itu adalah piring terbang, tetapi 
sementara orang tua2 menjatakan 
itu adalah sebuah ”ndaru” atau 
mungkin pula ”feluh brodjo” se- 
suatu tanda akan tibanja bentjana 
jang mungkin menimpa pegara.   (Antara). 

Pasangan2 pemuda-pemudi di- 

"| paket,Ke Bebe- 
Dan presiden Eisenhower jang | 

Ajadi pegawai negeri tetap “dan mempurnjai “wewenang 

Sebanjak 20.000 orang. Pernjataan 
utk mendjadi pegawai tetap harus 
pakai ,,besluit”. Semua surat? jg 

bertalian dgn pembuatan surat? 

penetapan (besluit) ini telah diki 

PPK sebanjak 2 gerobak, tapi hing 
ga kini masih belum dikerdjakan 
sadja. 

Selain itu dikatakan oleh Hadipra- 
Wiro, bahwa ada biaja sebanjak 
Rp 11 djuta ' jang dimaksud untuk 
pembelian alat2 Sekolah Rakjat ta- 
hun 1954 hingga kini masih ,,dibe- 
kukan” di Kementerian Dalam Ne- 
geri. Apa maksudnja pembekuan ini 
tak diketahui. (Antara) 

  

Tentang Post- 

rapa Negeri 

rimkan 2 tahun jl ke Kementerian | 

   ngan membatjakan doa, dulu se- 

penuh 
untuk mengadjar pada Sekolah Lan- 
djutan tingkatan Atas. 

Walaupun menurut djumlah 
d''wa di Indonesia dan berhubung 
dengan luasnja tanah air kita se- 
benarnja tiap propinsi lajak men 
dapat suatu Perguruan Tinggi 
Pendidikan Guru, namun pergu- 
ruan tnggi itu hanja dapat didi- 
rkan ditempat2 jang dapat me- 
menuh keperluan akan peruma- 
ban. tenaga pengadjar dan hal2 

  

  

   
Sebagaimana dikabarkan, baru- 
adakan kundjungan resmi ke 
gambar Haile Selassie dengan ratu 

  

ru ini kaisar Haile Selassie telah meng- 
seris sebagai tamu negara. Tampak. pada 

London. 

  

DALAM KEHIDUPAN olah 
raga kadang2 kita djumpai hal2 
jang aneh. Tapi kalau dipikirkan 
iebh djauh keanehan ifu' bisa 
djuga mengandung  kebenarar, 
karena. . kednehan “itu “diadakan 
untuk  mentjapai maksud2 jang 
lertents, Menurut berita Sport 
en Sportwereld” jang terbit ci 
Amsterdam, kita djumpai hal2 
seperti.itu, Berita tersebut mu- 
njatakan, bahwa semua « pemaia 
dari perkumpulan sepakbola ,,Lu- 
ton Towa” mendapat hadiah sc- 
buah bola dari. perkumpulannji, 
lengkap dengan sebuah nomer 
registrasi, Tiap pemaln jang tes 
lah mendapat bola itu, harus 
pompa sendiri bolanja, memet - 
haranja, pokoknja harus memper- 
gunakan baik2. Maksud dari 
pengurus perkumpulan tersebut 
ialah supaja tiap pemain lebih de- 
kat hubungan atau harus merasa 
mendjadi satu dengan bolanja..... 

ak 
GARA2 main cowboy2an. se 

orang anak jaki2 seorang anggau 
ta Polisi Perintis telah menembak 
Seorang anak anggauwta Polisi Pe- 
rints lainnja diasrama polisi Ke 
majoran Djakarta, hingga jg be- 
lakangan ini mendapat Juka2 dan 
perlu diangkut kerumah sakit. Ha 
ri Selasa siang, seorang anak Ia 
k:2 umur 9 tahun, anak dari ang- 
gauta Polisi perintis telah berhat 
sil mengambil “pistol dinas: ajah- 
nja, jang waktu itu sedang tidur. 
Bersendjatakan pistol ajahnja ini, 
ia lalu main cowboy2an, meno 
dong kawannja sendiri, seorang 
anak dari lain anggauta Polisi Pe 
rintis. Tiba2 "si cowboy” ketjil ini 
tzlah menarik pelatuk p'stolnja 
sampai dua kali dan tarikan jang 
2chir ini menjebabkan meletusnja 
pistol. Peluru langsung mengenai 
p'pi kawann'a dan tembus keluar 
lewat dagunja. K'ni ajah "si cow- 
bov” ketil ini dikenakan proces- 
verbaal, karena teledor menaruh 
sendjatanja. 

PROF. PICCARD AKAN ME- 
NJELAM LAGI DENGAN 

BATHYSCAPHENJA 
Prof. Auguste Piccard dan 

anaknja, Jacgues, pada hari Se- 
nin mentjoba ,,bathyscaphe” me- 
reka diteluk Napoli sebagai persia 
pan untuk mengadakan serangkai 
an penjelaman2 guna mengada- 
kan penjelidikan2 di laut dalam. 
Prof. Piccard, jang terkenal seba- 
gai seorang ahli penjelidik stra- 
tospheer dan dalamnja lautan, ta 
hun jang Jalu telah menjelam dgn 
«bathyseaphe”nja sedalam 10.335 
kaki dipera'ran dekat pulau Po- 
nea, tidak djauh dari pantai Italia. 
pula dengan pemimpin2 Moroko. 

Kaum buruh pelabuhan di' Hull 
(Yorkshire) hampir dgn. setjara bu- 
lat telah memutuskan utk. ikut mo- 
gok pada hari Rabu sebagai tindakan 
setiakawan terhadap pemogokan ka 

um buruh .pelabuha, di London. Ma 
ka pemogokan kaum buruh pelabu 
han di Inggris sekarang meliputi em 
pat buah kota pelabuhan, jaitu Lon 

don, Liverpool, Birkenhead ' dan 
Hull. 

Elizabeth waktu berkeliling dikota   
  

lain jang mendjadi sjarat mutlak 
bagi pendirian dan penjelengga- 
raan perguruan tinggi itu. Ber- 
hubung dengan itu maka peme- 
rntah dalam tahun ini baru da- 
pat. membuka 3 buah PTPG, 
lakni di Malang, Bandung dan 
Batusangkar. 

Diwaktu depan akan menjusul pem 
bentukan ditempat lain. Adapun pen- 
didikan pada PTPG itu terbagai 
atas 2 tingkatan jakni: Bakalorat 
dan Doktoral atau Atjaria. Masing2 

tingkatan lamanja dirantjangkan pa- 

Seluruh pantai utara Afrik: 

dalam hal kemiliteran boleh 
nh pu 

dikatakan tersusun rapi, lengkap de t 

ngan alat: radar, Le Yaa aa pat 'persetisijuan dgn Inggeris me 

ta-api, pelabuhan2 dsb.nja. Tapi se Ngenai masaalah Suez. Dalam sta 
muanja ini tidak didapati di Tuni-- tementnja kepada pers Nassir me 
sia, Ageria Selatan dan 
Moroko. 

agressor bermaksud untuk meng- 
hantjurkan pangkalan2 seperti di 
Nouaceur dan lain2-nja, “maka 
pesawat? terbangnja sudah terang , 
akan 
daerah meng Hu dng. aa 
kordor Teluk Gabes jang bol: : : da Aa 

“dikata tidak mempunjai pertaha-| "82 Arab, memperkuat 
nan.” 13 1 

na CI 

Atlantik pada waktu ini gorga “Kk 1 1 
pertjobaan untuk memusnahkan Arab itu denghn negara2 dari dunia 
pangkalan2 militer Amerika 
Marokko t:dak akan dianggap se- 

  

kan Tunisia ngak Ikan dengan kabinet baru Tunisia ni lawannja dengan pukulan dan 
£ ae. lig sebagian besar dikuasai oleh tendangan hingga thele-thete, dibe 

Ketika - wartawan in igundju- |kaum nasionalis. Perundingan2 se- ri tanda .palu-arit”, sedang raksasa ngi Tunisia baru2 ini seorang peri perti ini mungkin akan dilakukan jang kalah itu diberi tanda ,,bulan 
besar tinggi ' militer “Perantjis mene | pula dengan pemimpin2 Maroko. 
rangkan, bahwa pertah 9    sabit”, 

belum ia tinggal di Gedung Pu- 
tih, praktis tidak pernah teriihat 
didalam geredja. 

# 

  Tunisia merupakan ku 
nan seluruh Afrika Utarz 

suk Moroko, dimana terletak pang 
kalan2 udara strategis Amerika. Ka | 

ta pembesar itu selandjutnja: 2 

     rn n “1g 
"|IMesir Akan 

Ke ha 
,.Djika terdjadi peperangan ma-| 

ka tudjuan2 musuh jg terutama ia-| 
lah untuk menghantjurkan :pangka-f ee. 

5. 5 3 2 Amerika 9 peni Tia : 5 PSA 1 Tg 

Ka TN g diperg | PERDANA MENTERI Mesir, 
Daerah2 Eropah Barat boleh |letnan kol. Djamal Abdul Nassir, 
tjukup dilingkungi oleh al: .|pada hari Rabu telah memberi 

kan uraian tentang tanggung- 

jawab? dari Mesir setelah tertja 

   

     

  

   
    
   

  

     

     
bagian udik ngatakan, “bahwa tanggung.dja 

D0 wab Mesir jg pertama jalah, ke 
wadjiban, utk memusatkan semua 
usaha kearah masaalah2 pemba- 
ngunan dan produksi ,sehingga Me 
Sir dapat hidup dalam kesedjah | 
teraan, 

“3 Ez HN Sesal 
Seandainja komando sesuatu 

   

   

  

mentjoba Kewadjibanijang kedua jalah, me- 
eh | reorganisir kerdpaLsama antara nega- 

ikatan2nja, 
'Idan merealisasikah “ kesatuan Arab 

, ik : Iserta memperkokeh dasar aa bang- 

selai ipada itu, sebagaima- |sa Arab. Dalam'pada itu Nassir me- 
Sean al berdihndilan ngatakan pula Wahwa Mesir harus 

suatu | mengorganisir 'kErdih" sama negara2   di |Islam, untuk membentuk Blok Arab 
dan Islam, guna menghadapi semua 

' Blok Islam Setjara Effisien 
fadak Blok Arab Dan 

bahwa Mesir disebabkan oleh ke 
tudukannja antara Eropah, Asia 
dan Afrika, merupakan negara 
jg paling berkuasa di dunia, utk 
mendjamin perdamaian dunia. Di 

katakannja, bahwa persetudjuan 

bahaja dan memertahankan  kepen- 
tingan2nja setjara effisien. Nassir ke- 
mudian mengatakan, bahwa Mesir 
akan harus mempeladjari kedudukan- 
nja dikontinen Afrika, dan memper- 
timbangkan tjara2 untuk memperta- 
hankan kedudukan itu. 

Pengaruh terhadap Blok 

Tentang pengaruh persetudjuan 
Inggeris-Mesir terhadap Blok A-A 
(Afro-Asia),  Nassir mengatakan, 
bahwa Mesir setelah menjelesaikan 
soalnja jang terbesar, akan memper- 
timbangkan tjara2 bertindak jang bas 
ru, berdasarkan ikatan2 perikemanu- 
siaan jang terdapat antara Mesir dan 
negara2 diseluruh dunia, terutama 
negara2 Asia dan Afrika jang pa- 
ling dekat dengan Mesir. Mesir akan 
memperkuat hubungan2nja- dengan 
negeri2 itu dilapangan2 ekonomi dan 
kebudajaan. 

Soal perdamaian dunia, 
Mengenai masaalah perdamai 

an dunia, Nassir mengatakan, 

Terusan Suez tentang penarikan 
kembali pasukan? Inggeris dari 
daerah itu telah menghilangkan 
semua penghalang bagi Mesir utk 
memperkembangkan — kekuasaan 
ita di lapangan? ekonomi, militer 

dan spiritueel. 

Politik terhadap 
Israel 

Setjara kategoris Nassir mengata- 
kan, bahwa Mesir tidak mempunjai 
maksud2 jang agressif terhadap Is- 
rael, Sementara itu menteri angkatan 
darat merangkap wanglima besar pa- 
sukan2 bersendjata Mesir, djenderal 
major Abdul Hakim Amer, mengata- 
kan, bahwa kekuatan dari angkatan 
darat Mesir telah ditambah untuk 
memenuhi kebutuhan penempatan pa- 
sukan2 didaerah Terusan Suez. 

MENURUT PENGUMUMAN 
PTT, mulai tg. 15 Nopember , 
1954 dapat diterima lagi pospa- | 
ket2 untuk dikirimkan ke-negeri2 
tudjuan Saudi-Arabia (hanja un- 
tuk Deddah, Mekkah, Medinah 
dan Yambo), U.N.I.-Afrika-Sela- 
tan, Birma, Britania Raya (Ingge- 
ris) dan Irlandia Utara, Brunai, 
Canada, Ceylon, Pilipina, Hong- 
kong, Irak, Iran, Irlandia Selatan 
Ag Ba aa Ingge- 
tis, Mesir (Egypte etjuali Su- 
dan Mesir-Inggeris), Muangthai, 
Serawak. 

Keterangan2 lebih landjut me- 
ngenaitarip2, banjaknia keterang- 
an pabean jang diperlukan dan 
sjarat2 pengirimannja dapat diper- 
oleh dari kepala2 kantorpos dan 
telegran setempat. (Antara) 

20 PARTAI/ORGANISASI DI 
BANDJARMASIN TIDAK SE- 
TUDJU KONGRES. KEAMA- 

. NAN RAKJAT. 
20  Partai/Organisasi tingkat 

wilajah dan tjabang di Bandjar- 
mas.n, baru2 ini telah mengeluar- 
kan ,,Pernjataan Bersama” 
menentang maksud dari sementa- 
ra golongan jg telah mengadakan 
»Pamitia guna menjiapkan Kon- 
gres Keamanan Rakjat untuk Pe- 
milihan Umum”. .Pernjataan tsb. 
dikeluarkan sesudah beberapa ma 
lam sebelumnja diadakan perte- 
muan, Naa di Gedung Ma- 
siumi, dibawah pimpinan Ketua     (Antara - UP) 

ling sedikit 2 tahun. Berhubung de- 

ngan sifatnja sebagai persiapan te- 
naga pengadjar pada Sekolah Lan- 
djutan, maka pendidikan pada PTPG 
itu nanti akan meliputi semua ilmu 
pengetahuan jang mendjadi mata 
peladjaran Sekolah Landjutan. Pada 
tingkat doktoral atau atjaria pendi- 
dikan pada PTPG itu nanti akan 
meliputi 5 djurusan, jakni: Djurusan 
ilmu "pendidikan - dan pendidikan 
djasmani, djurusan: bahasa dan ke- 
Susasteraan, “djururan sediarah-buda- 
ja, djurusan ilmu pasti. dan alam 
dan djurusan “ekonomi-dan - hukum 
negara. 
Dengan berdirinja PTPG itu tim- 

bullah kesempatan baru untuk me 
nuntut ilmu pengetahuan bagi para 

»kabinet bajangan”, dimana PIR 

itu masih mendjadi pertanjaan. 

Karena sudah mendjasi “rahasia 

umum, bahwa didalam PIR timbul 
dua -aliran jang satu dsitan jang 
lain selalu tegang dalam pendirian 
nja terhadap kabinet Ali. 

baik dari pada keadasn sekarang. Inipun telah dimengerti, 
apakah sikap PIR itu berar2 telah mendjadi 
atau hanja kemauan dari sebagian tokoh2 PIR sadja, pada waktu 

pemuda jang lulus udjian SMA, Anehnja keregangan itu “slalu di 
SGA dan bagi para guru beridjazah tutup2 oleh pemimpin PIR. sen iri, 
Hoofdacte atau jang sederadjat de- bahkan “pemimpin un 

  

   
   

ija. Mr, 

nbantah 
in tyas 

ai, bahwa 

ngannja”, demikian Yamin. (Antara). Wongsonegoro selalu 
idanja desas-desus itu, 

Wongsonegoro menjata! 

    

   
PIR tidak akan mengkrisiskan. ka 

PERDJANDJIAN MESIR-ING- | binet, bahkan akan memoer:ahankan 
GRIS TTG. PENARIKAN KEM ija. Keputusan kongresnja di " Solo 
BALI PASUKAN2 INGGRIS jang 'diantaranja'" memutuskan menes 
DARI DAERAH  TERUSAN 
SUEZ MALAM REBO DI 

    

   

et12 rima “beleid DP PIR. dan h 
nja, serta akan memperbi'ki 

TANDA-TANGANI. in beleid ekonomi “dan ks n, 
: idalah hampir bersamaan &: 

MESIR dan Inggris malam ljiwa prinsip darj nota poliik NU. 
Rebo menanda-tangani perdjandji Jan Liga Muslimin. Indones'a, jang 

an mengenai NN an. Daerah elah. lebih dahulu disampaikan ko Terusan Suez oleh pasukan2 Ing- 
pada kabinet, gris. Demikianlah . diumumkan 

Oleh ' kementerian Juar negeri 
ir. Upatjara penandatanganan     Masjumi Kotabesar  Bandjarma- 

sin, H. Amran Abdullah. (Antara) 

dilangsungkan dalam gedung par- ina, djika mengingat bahw 7 usaha ka 
lemen Mesir pada djam 19.00 bin: Ali sudah sedeseln djauh 

MT, wa un nya, derutataa "pelaksanaan “pemilik 
“ 

  

Sikap tsb, adalah menurut hemat, 

kami sikap jang tepat dan bidjaksa"   

Mengapa PIR Se-Ko- 
njong” Robah' Haluan? 
Putusani Kongres PIR? Solo Prinsipnja 
Sama Dgn Nota-PolitikyN.U. Dan! Liga 
Musliwin — Keterangan Kjabi Moh. 

Noor, Konsul N.U. Djawa-Timur 
KONSUL N. U. DI DIAWA TIMUR K. H. Moch. Noor 

menjatakan pendiriannja tertang ultimatum PIR diantaranja seba- 
gai berikut: Sesungguhnja sikap PIR akan mengkrisiskan kabinet 
memang sudah agak lama diketahui, Sikap ini tidak sadja terlihat 
dari tanda-tanda, bahkan dari arah usahanja, Oleh PIR a.l. telah 
diadakan hubungan dersan partai2 opposisi, sehingga terbentuknja 

mengharapkan posisi jang lebih 
Tetapi 

pendirian partainja 

an umum sudah diambsng pintu, dju 
ga usaha lain2nja diantaranja politik 
luar negerj jang benar2 didjalankan 
dengan setjara aktip, tidak seperti ka 
binet jang sudah2, “ 
-Prinsip mengadakan perbarkan, ss 

pandjang hemat kami adalah menda 
patkan persetudjuan jang bulat dari 
segenap, partai2 pendukung pemerin 
tah, dan sampaj dimana usaha PIR 
dalam mendjalankan keputusan kon 
gresnja di Solo untuk mengadakan 
perbaikan, menurut hemat kany be 
lum diselesaikan dengan semestinja, 
bahkan “masih dalam taraf perundi 
ngan jang belum menentukan sikap 
lang terachir. Pada hal perbaikan 
harus benar2 dipandang setjara luas 
dan mendalam tidak hanja sekedar 
memuaskan perasaan partai2, tetapi 
benar2 akan dapat mendjamin ke 
puasan bagi masjarakat kita, 

Berdasar atas itu, maka kami ti 
dak “dapat mengerti, bahwa dengan 
se-konjong2 PIR merobah haluannja 
atas putusan sidang DP-nja, sehingga 
akan membawa konstkwensi jang be 
rat, 
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- Kes. CP M 

Kalah 3-1 

  

' 

£ 

Na £ 

| DENGAN mendapat perhatian besar terutama dari 
ketentaraan dan diramaikan pula oleh Staf Muziek Divisi 
negoro, maka pada hari Rebu sore tgl. 20 Okt. dilapangan Sta 
Semarang dilangsungkan pe kana ogan sepakbola antara Kes. CPM Djawa Barat lawan kes. PSIS jang berachir 3—1 untuk kemena- 
ngan PSIS. Angka pada waktu istirahat menundjuk 1—0 untuk 
CPM. Dalam perta in tadi, ternjata fihak CPM Djawa Barat 

(permainan jang menarik, baik balcon- 

        

  

   

  

trole maupun tehnik. Hal demikian dapat dimengerti, karen 
7 1 

tengah, dimana Usup dengan suatu 
tendangan jg keras via gawang bag. 
atas berhasil menggetarka, gawang 
Subandi 1—0 untuk CPM jg di pe- 

Menurut keterangan para pemain 
tadi kebanjakan adalah dari Ban- 
dung dan Djakarta. Jg patut men- 
dapat pudjian adalah keeper CPM 
Simon dan Wagimin sebagai half j gang sampai halftime, 
2 sana ba 2 Dalam babak kedua tampak sedi roductier dan serangan2 jg SGRIN$- | kit perobahan pada garis penjerang kali terlihat hanja kandas dibagian | pSys. Joesron diganti Kristiono jg Radji, Kee Sien atau Kasnin. Pula | menduduki kiri dalam dan Hirlan mereka tidak . Mempunyai . tukang digeser ke kiri luar. Perobahan? ta tembak. Sebaliknja sore itu Kes. Idi ternjata membawa akibat baik. PSIS menurunkan pasangan jg baik | Patam babak ini dapat dikata jg fi Pena an Ng ana aan hak CPM terus menerus dikurung. pat bergerak tjepat. Fihak PSIS | paru pertandi jeritan 2 reta2 mg GRpke Bi memundfak aru pertandingan berlangsung be 

| Pada Harta Benda Mu 
Dalam Babak Kedua PSIS Mengunjji-j Kn Na jak 
Lawannja SampaiDapat Mentjetak 3 Goall 

      

   
    

harga 
"1 

Nol     

    

ruas Mas   

  

  

   

      
Tut r . Kk . Utjapan Terima Kasih : 

kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pula perkumpulan2, mau- 
pun saudara-saudara lain jang telah membantu dengan tena- 
ga/fikiran/materi, waktu wafatnja anak, suami, ajah : 

ABDULDJALIL WIKRJOKOESOEM 
pada tanggal 17 Oktober 1954. : 

5 3 Salatiga, 19 Oktober 1954, 
Jang berduka tjita, 

Ibu: SOEMOWIDAGDO. 
Keluarga Wirjokoesoemo 

  

    

  

     

      
         

  

Tiapanay fp ) 
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| ek 

| kugura-Jiraran ,. 

  

   

  

kan suatu kemadjuan jg baik. Keti 
ka wasit sdr. Dociman memberi 
tanda dimulainja pertandingan tsb., 

berapa menit atau Sukirno berhasil 
merobah angka mendjadi 1—1. Te- 
rus menerus benteng CPM digem- 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 

pur hebat, tetapi garis belakang 
CPM dengan tak mengenal tjapai 

maka kedua belah fihak menurun- 

“ dapat membelakan bentengnja dgn. 
kan pasangan? sbb.: 

: 4 M7 Nama mati2an. Gempuran2 jg hebat tadi CPM Djabar: achirnja membawa hasil pula. Sua- 3 tu umpan dari Ing Liang dapat di 1 Beta Mada head oleh Kristiono, hingga angka 
gan. berobah 2— 

Tietie. ' Kandi ” Wapimin erobah 1 untuk PSIS. Dapat £ S3 5 hati ini PSIS tidak memberi hati pa Ridwan Amirsjah Nur Usup Marno da lawannja dan memberi et Oo makin hebat. Achirnja Hirlan berha Joesron , Kian An|sil memantjing keluar Simon dan 
Hirlan Ing Liang Sukirno dengan suatu lobbal, kembali bola 

Kasnin Suradji Kee. Sien bersarang ke gawang CPM 3-1. Sutedjo Djie Siong Sekalipun mendapat kekalahan, na- 
Subandi mun fihak CPM masih belum mau 

menjerah, tetapi karena serangan ta 
di tidak teratur, maka hasilnja ja- 
lah sia2 belaka. Beberapa kali kita 
tiatat keeper Simon menolong ben- 
tengnja dengan djatuh dan bangun. 
Sampai pertandingay diachiri, tetap 
dalam babak kedua itu fihak CPM 
tak mampu mentjetak goal. Kemis 
sore gilirannja CPM Djateng meng- 
hadapi CPM Djawa Barat. 

1 

PSIS: 

Walaupun pada menit2 jg perta- 
ma fihak CPM serhasil mende- 
sak PSIS, tetapi karena permainan 
tidak teratur, maka serangan? tadi 
mudah dipetjahkan oleh Suradji 'cs. 

Lambat laun keadaan demikian ta- 
di beralih pada bagiannja CPM, di 
mana kita tjatat 2 kali tembakan 
dari Sukirno dan Kian An dapat 
disingkirkan oleh keeper Simon. Di 
lain seberang. Ridwan membuwang 

  

Telah Bertunangan : 
Rr. SRI MURNI JOSO- 

  

suatu kans bagus untuk - mentjetak Men aa” 
goal dengan mengirim tembakar ke : 
samping. Silih berganti Mekar R. Pa aa 
telah terdjadi dan kini adalah Hir- 
lan jg membuwang ketika baik un- 
tuk mentjetak goal. Pertandingan 
berlangsung dengan penuh fighting 
Spirit dari kedua belah fihak, di ma 
na fihak CPM dapat mengimbangi 
kekuatan PSIS. Beberapa kali ke- 1 
dua pendjaga gawang dapat me- 
njingkirkan bahaja2 jg datang. 

ja Achirnja dekat -halftime suatu ren 
dari kiri luar jg dapat mengakali 

' Djie Siong berhasil kirim bola ke 

Kemlajan Kidul 17 

  

Keprabon Tengah 11/12 
Solo, 17 Oktober 1954. 

  

  

  

Buinintak P.M.L     
  

  CITY CONCERN CINEMAS 
RU gn INI MALAM D.M.B. GRAND 
5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 17 tah.) — Berbareng SAS. APE A3 
WALT DISNEY'S SUPERPRODUCTIE ! TERBESAR DALAM 
PEMBIKINAN ! — MENGGETARKAN HATI ! — PENUH ACTIE ! 

   

    
   

Ki 

Da Tr RICHARD TODD - CLYNIS JOHNS 

an TECHNICOLOR 3 

Dari bermula sampai penghabisan penuh sensatie ! Gempar ! 

Na Extra Matinee di .L UX” Saban Pagi djam 10.-- 1 

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

INDRA 4307.159.45 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah.) 
USHA KIRAN —.ARTI — : Film India MAHIPAL — dll” .Husn ka Chors Terbesar ! 
»PEMBELA ASMARA” penuh Tarian? da, Njanjian2 Menarik - Merdu! 

j 

BESOK MALAM 
& 

PAULINA ROBOT — MIEN SONDAKH — 
  

  

  

  

  

      

      

INJA DITANGGUNG 1009. KARENA ANGGUR OBAT INI, 

(ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAT 

MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU: 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATJAM: . 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita 

Hamil dan Branak 

Harga: 

Sebotol besar Rp. 12.50 

Botol Keftjil Rp. 7.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

Tjap,,Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No. 1472 
KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.10i 

TELP.1881 
3 

SEMARANG. 

  

  

  

Memuat: 29 karangan2 mengenai pokok2 soal jang mendjadi 
4 titel buku itu. : 
  

HAN 

 ONLAL 
di INDONESIA 

  

  

    
Potongan untuk Toko Buku: 

Ie MAA 2250 san NA tk 20 Yo 
26. .s/d 30. buah NA OR 23 Ip 
It. “buah skeatas" Muak 3046 

Untuk Luar Kota, ongkos Kirim diperhitungkan dari “- . . 

jang sebenarnja dibajar. 
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Le Tai 

obat terkenal untuk segala 
rupa penjakit kerongkongan.       

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam '/, djam 

Rambut putih mendjadi hitam. 

Black Hair Dream Oil 
5 : Tjap Potret Bintang Empat, 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan, 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian, 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dil. 
Mudah dipakai. 
Harga Rp. 25.— Tambah ongkos kirim 1575. 

Bisa dapat beli di rumah” Obat diseluruh Indonesia, 
-Agen': bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 
PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN 

AMIRODIN   

  

Depan Kusumojudan 95-A — Solo.- 

"KK PHARMA" 

Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- 
mahan Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 

  

          
  

'     
Pendapatan 

Baru »AMIRO POMADE? 

Tjap potrek Bintang Ampat 

  

  

mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafat 
mendjadi Kurang d.ll. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain, Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan 
lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIKALIN untuk wani- 
ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— 

APHRODIN untuk laki-laki 
botol Rp. 10.— 

  

  

BRYLCREEM 
obat rambut jang sampurna 

Tuan jang memakai Brylcreem tiap pagi 
mengalami, bahwa rambut Tuan tetap rapi 

sepandjang hari. Tuan melihat tjahaja indah, 

jang diberikan Brylcreem pada rambut. 

Tuan merasa bagaimana Brylcreem. mem- 
bersihkan serta mentjegah keringnja kulit 

kepala. Dan Tuan ingat mengurut rambut 

baik? dengan Brylcreem. Dengan beging 

Tuan menikmati kesenangan berganda rame 

but selalu rapi dan rambut seha8 untuk 

selamanja. Pakailah selalu Brylcreem 

untuk rambut rapi dan sahat 

  

    

»Jajasan Instituut Studie Centrum” 
Pusat Semarang. 

Diumumkan telah dibuka pada tgl. 15/10-1954. 

. S.M.A. Bag. C. di djalan Krapjak Pekalongan.- 
5 5 Ba Bas. A. di djalan Sidodadi Timur, Semarang.- 

c. S.M.P: 'Bag. A & B di. Kudus Kpg Makam No. 3 Kudus. 

Pendaftaran murid ditempatmasing2 tersebut diatas. 

Semarang, 13-10-1954 

Directeur Instituut tersebut 
R. A. Soetedjo Prawirodirdjo. 

  

            

INI MALAM PREMIERE BESAR! 

ORION See Ian Oak Pena 

EXTRA : SABAN SORE djam 3.00 

Belum pernah terdjadi gadis2 dilu- 

kiskan begini dalam film jang begitu 
berani dan djitu! Drama kehidupan 
dari masjarakat pemuda-pemudi jang 
hidup menurut kebiasaan modern. 
Kebebasan jang sering2 berbahaja ! 

Lihatlah bagaimana sebuah tjerita 

jang penuh malu, djidjik, air-mata, 
kebenaran dan kedjahatan jang se- 
tjara terangZan ! 

  

  

INI MALAM PREMIERE 

BESAR ! 

5.5 75 9. (47 th) 

    

| EXTRA: SABAN PAGI dj. 10.- 
  

Kisah tjinta antara seorang pen- 

deta jang melarikan diri dari 

bara dengan seorang wanita jang 

melarikan diri '— dari masjarakat 

ramai di: gurun sahara jang pe- 

nuh keseraman dan roman:ik se- 
perti kita kenal dari tjerita 1001 

  

Mariene 

DIETRICH - BOVER 
»GARDEN in the 

DESERT” 
   
    

   

   

  

     

   

   

  

  

    

  

        

  

    
    

         
          

    

  

  

  
  

— Ba La Ce Raap Color by Technicolor Ba i i i de biasa. Rambut putih kembali asal. tanda2 hitam dimuka NTE- 1 Pn Kn au Ba ee Taenaran tenan Sea Oak penjakit jang ada didalamnja. KAN dan BERTJAHAJA) Penuh gambaran watak, 5.00 - 7.00 - 9.00 PG DJUH BI DADARI Djangan Knee, peni Mena Maan sahara Pa Naa Be ja Ban ne penuh persoalan hidup ! 
Na Pe SAN LAN tt Ti 2 i. Gosok sampai akar-akarnja. Asa akai selam: 

A7 un 2 HSanth 
Kissah Permaisuri Maja jang mempunjai seorang anak en Her "Pemuda Tnakin Tha "malin hitam. “Tidak luntur dan tidak |! hilangkar rambut. Sebotol (Pesan tempat: Pagi 9.- — 12.5) 2| MAWAR PUTIH jang mendjadi Permaisuri Radja ! merusakkan pakaian. Harum bahunja, Boleh mandi, tidak luntur, Rp. 10:-— INI MALAM 3 akan tetapi sabar, tentu memuaskan. ' ATOM HAIR DYE untuk ram D.M.B. (u. 17 tah) NI HARGA. pet pot. Mpc Bike. OI Map teka but putih djadi hitam (TJELOP), 8 1 ARO AMIRO HAIR CREAM Rp.30.— sama seperti Pomade., Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15— BESOK ' MALAM 
R sn 2 5 Tambah ongkos kirim 109p. Harga di Agen sama. Hatas ah 1575. ongkos kirim. PREMIERE (17 th) uya ! Nat rt: DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.— D. C. PHARMA Djalan Riam/ Pn Ni : S NN: DIDI o , 3 gram Rp. 15.— Ternate — BANDUNG »GRI S Ka 5.00 - 7.00 -9.00 Hg Spa Age akn Ank ena De awa ya sa . Ngupasan 12 Jogjakarta DAPAT BELI DISEMUA d 00.00 Teka h ceoree RAFT Tierita dari TOG66 KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang TOKO OBAT TIONGHOA . gn eane BENNETT Lampu jg. dibutuh- gg” "ik Na Tn an ' Pabean io1 Kang . AGEN: Sebuah film drama ea pa Pigeon Men bi pajemba HA yi Toko Obat ENG TJE HOO Dil. Nanking 17 Madiun — |Semarang: Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 1015 Magelang: | tjinta segitiga ig,” provucnon - Watren | Sr UNIVERSAL STORES — Bodjong 6B '” Semarang Teka Ona HOK AN Dj. Raya 114 R. Aa Obat »KARUHUN' Leola B S5 ovo NOLAN Yana 

kanti Dt go Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. an Pekalongar, Toko Obat Tek ong Petjinan 81, LN Oaaan MAN Tana Bca" Tk - , Runah Obat KARUHUN ar Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho | berwatak ! THE HOUSE ACROSS THE BAY Te 222U 
Doa Ta IA Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9 Salatiga Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat ihat Seno, Tn, dug Min Sa An bikin oleh tabib A Depan Kusntojoian Bata Sala Minsamukstan, Tiong Bis Karanggotus dan Apotbeek | Lihat bagsimanh kworane ami jane Yudjurpun Bip.dindi ganas kaau 

€ Nana ie 
Lana 2 at 

c , J c 3 ee ser a a 

Bt Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. | Selamat, Tjirebon. Sa jang erdjadi berganti- 
. . 1 $ : : - - mane 3 ji : 

ganti ! Penuh sen- Pak YES, SIR, ITS : LL OONT SAVWY, SPECK! WaAT's THIS 1 | YEARS AGo Wz WORKEp FOR TH BIT WILL BERTH HE'V BETTER! 1 RAN OliT Ini malz enghabisan: Si . Na 39 
« satie! Adjaib! dan KMUN 13 P GoN OBE VAN FEMALE KAssLEk cortopo Wen | | dang CIRCUS, HPO! TWASA. ) ( LeNp Uh Mona, Ya aa KA EA Dn 3 200700900113 th)” sOuperman Flies Again Mengherankan! M4 LE "3 IN GREAT SEEIN' | Mike NA Us PROMOTIN' A GRUBSTAKE TRICK RIPER--SHE WAS A | SPECKF SHE!5 STILL MY WIFE! na : 2 ata CO Mean AH Ka Gi Ia GP ESNGN SIANG WOMAN aa . Diapalan “'BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.005.00 ta Ta ina 

: ma Esk 4 10 . 
, t 

ROXY  5.007.009.00 TINGGAL SEDIKIT MALAM (u. 17 tah) G $ Man) WORK HPA Sa An g kara Murka” ROOSTYATI — DIONI SUNDAWA TB. Paing Ha RPAN rp Ai MINE £ 
Film Malaya terbesar dengan 9 lagu2 — tari2an — Lemah gemalai ! »KEMALA DE WA-DEWI KUNTJUNG | 

mem KOTTAK ! — LUTJU! dan MENGGEMBIRAKAN ! 
Akan datang: R. A. TITIEN SUMARNI - SRIMULAT -'S. PONIMAN 

"ad U TRI S0 L 0” — KUNTJUNG 
Menarik — Memikat ! 

  

    

"Ne ananaai 

Batjalah: BN | 

»Suara Merdeka" 
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Dikota Gunsight 
— Ja tuan, ini adalah pertundjukan besar lagi dari si gendut Bertha. 
— Saja tak mengerti, Speck! Apa si wanita betina ini akan bisa me- 

nolong pekerdjaan berat kita bila kita mengusahakan lagi tambang kita? 

tenanananunanakananananaannaaa   Type Perti, SEMARANG” Idzin No. 1882/I11/A/171. | 

  
ROY ROGERS — No, 25 

    

  
  

— Bertahun2 jang lalu kita — Tapi, apakah dia akan mau 
bekerdja untuk sesuatu circus, memberi engkau pindjaman uang, 
Hippo. Saja adalah akrobat naik Speck? 
kuda. Dan Gia memberi se- — Lebih dari itu. 'Memang saja 
lingap sebagai wanita jang kuat. telah meninggalkan dia  bertahun2 

jang lalu, tapi dia masih mendjadi 
isteriku!   Ini malam pengab.: ')RANDOLPH SCOTT —.7PATRICE WYMORE” 

Me rm The Man Behind the Gun" Soton 
Na aa AB NA aa NN 

« Bukan Serial-Rilm » | 
# Film Superman Terbaru 13 th. 
£ Lebih Fantastiesch dari jang sudah2. 

SUPERMAN" 
FLIES - AGAIN 

dengan 
GEORGE REEVES 

Film 20th Cent, Fox penuh actie dan sensatie. 
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