
        

  

    

    

    

   
    

  

  maa   

    

     

   
      

  

Penerbit” Harga Lenggauen ' (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 
Penjelenggara : —  Hetami. Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meteral), 
Alamat Ag 

Adv, Rp. 0.80 per m.m. koi” 

” Harga etjeran 60 sen p. lembar, 
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aan menang memmeneMERAN 

  

     ena 

3 Menteri PIR Kemaren 
Mengundurkan Diri 

  

  

  

2 usi Perkara Ka- | Kemungkinan Resolu 
(Indonesia Diterima PBB | win Paksa 

  

e 

  

    
     

    

.g 3 Ai Pasi IK Ba ki Ia PA 2 Ta ia an i ' Pp di ar “ngoji Dj. : |Indonesia Akan Adjukang Resolusi Jg |Pensaditan Ting bi |. 
»bunak“ Mengenai Irian Barat--Bebe- suatu 'aeegasi wanita jang| Dewan Partai PIR Petjah— Golongan Wongsonegoro Bentuk 

Me al hn na Aom Up AN (dipelopori oleh Gerwani Tan- 
rapa Perban ndingan Suara2 J £ Menjo- dung 'Radja/ Palembang dengan Gan Sos diperkuat oleh pemuka 'anita kong Dan Menentang Indonesia kota Palembang, telah menghadap 

MASALAH IRIAN BARAT, baga'manapun djuga hendak di 

Dewan Partai Baru—PNI Akan Melepaskan Menteri Iskag? 

MENJAMBUNG BERITA tentang ravat Dewan Partai PIR jang kemaren dulu sore berachir 
dengan tidak mengambil sesuatu kenutusan, Jebih diauh dapat di kabarkan, bahwa kemaren siang 
rapat tsb. dilandjutkan dengan menemui ,,deadlock”, karena Tadjud din Noor es. tetap Derkeras ke- 

Keua Pengadilan Tinggi Palem- 
bing untuk menjampaikan surat 

  

teta 2. 

dan supaja (ndakan2-nja itu tidak 

Pe
 

  

  dite 

  

     

pohon jang pertama, sebagai per- 
istiwa pembukaan tersebut. 

| #Isepenuhnja dari So 

ruan Tinggi Pendidikan Guru jang 
mpatkan dibekas Villa Isola di Ban- 

ini njonja Moh. Yamin, isteri dari Men-     

    

  

         

   
   

      
nai Peristiwa Pe PB 

ah Melarang 
nokkel Kopra 

nterij Pertahanan Menge- 
njelundupan Kopra 5 Pp p 

VII 
“ DIAWABAN MENTERI Pe rtahanan atas pertanjaan anggota 

io «5. tentang 
- 2 Ha - 

    
    

    

    
     

    

    

Ole otak puma Wita se2 
2 -3 n. P n Hi tat 

   

nja menahan 

  

   
    

Dan lagi Djaksa Agung telah 
mulai memeriksanja pula, sehing- 

g tidak lama 

   akan? jang benar? tepat 
| terhadap peristiwa tsb., sehingga 

perasaan keadilan dapat dipenuhi, 

E akan membawa akibat? je. tidak 
diinginkan. 

ON K.S.A.D. sudah mela 
“Masih perlu dipastikan, -apakah 

. peristiwa itu materiil sungguh dgn. 
pengetahuan dan izin Panglima TT 

“KH lebih dahulu, sehingga peristi- 
— “wa penjelurdupan itu/dapat di per- 
| tanggung-djawabkan sepenuh2nja ke: 

NX pada Panglima TT VII. Kepastian 
tentang hal itu memerlukan penjeli- 
dikan seksama mengenai peranan j: 
sesungguhnja — diambil “oleh Pangl 

  

   

   
   

     
   

ma tsb. dalam peristiwa tsb. ane 
— rintah menjangkal keras berita, bah tsb 
wa Menteri Pertahanan dap KSAD 
mengetahui 
hal pengeluaran kopra 'ini. Waktu 
KSAD mendengar, bahwa ada mak 
sud dari kalangan tentara dari TT 

dan me meriksanja 

Kanada merangkap ai 
gasi Indonesia di PBB, hari Kemis 

dang sebagai satu 

lebih dahulu tentang 

penjelundupan kopra di Menado 
Pemerintah mengetahui, bahwa di 
dan lain2 tempat, dan dikalangan? 
kobarkan perasaan2 'amarah,- se- 
kabar itulah dan kalangan2 itu- 

ig paling set'a dalam hal membela 
telah mengambil tindakan2 semen 

Panglima T.T. VI 
kapal2 jang bersangkutan, ba'k 

perantaraan ALRI mau pun dengan perantaraan Panglima 

Definisi 

»Agressi 
7 Uraian Mr. Us 

d'depan sidang Panitia Ke-enam 
(Hukum) tetah berbtjara tentar 
soal definisi ,,agressi”. Didalam 
sidang itu Mr. Usman mengadju- 
kan saran2 tentang defin'si agressi 
ita sebagai berikut: Per-tama2 
satu tindakan dari satu negara 
atau sekumpulan negara, satu pe- 
merintah atau sekumpulan peme- 
rintah, jang langsung atau tidak 
langsung, dan beralasan apa sadja, 
menfjampuri urusan dalam negeri 
atau luar negerj dari sesuatu ne- 
gara atau pemerintah akan dipan- 

perbuatan 

Kedua, kata Mr. Usman, “azas jg 
j diatas akan melarang, bukan 

1 “kekuatan  bersendjata, tetapi 
mpur tangan jg berbentuk 

du pertjohaan  menggntjar 
B pemimpin dari sesuatu ne 

. Uu pemerintah atau terhadap 

anasir2 politik, ekonomi dan kebu- 

  

“     VM untuk mengexport kopra, maka 

mendjalankan maksud 'itu. 
  

tan Perang atau salah satu perbua- 
dengan tegas KSAD ap “Ketiga, pemakaian  Angka- 

Kemudian Menteri “Pertahanan 
menerima surat dari Menteri Pere- 
konomian tentang adanja (pengelua- 
ran kopra itu, dan segera, Menter' 
Pertahanan memerintat 

Kemudian daripada itu ada lapo- 
ran dari AURE. balak (LRI se- 
dang mentjoba menahan sebuah ka 
pal, dan Menteri Pertahanan — se-| 
telah berunding dengan KSAD dan 
pihak ALRI — segera memerintah 
kan melalui KSAD, supaja kapal 
tsb. ditahan terus dan - diserahkan 
kepada ALRI. $ 3 ja 

Pemerintah menegaskan, bahwa 
kepergian Menteri Pc an 
KSAD ke Makassar 
September 1954 tidak     
dengan soal pengeluaran kopra ke- | 
luar negeri, tetapi untuk 
kan tugas pengangkatan  Panglim: 
TT VI jg telah ditetapkan 
merintah, atas usul | 

Karena beradanja Mc 

       
    

  

    

  

: Sa mengenai soal ini. 
  

tan untuk pembelaan diri atau pem 
belaan diri kolektif terhadap” sera- 
ngan bersendiata atau bersesuaiar 

er | dengan “keputusap, atau andjuran de 
Iri badan2 PBB je kompetent, tidak 
D.I lah akan dipandang sebagai perbua 

tan agresi, kata Mr. Usman lagi. 

Ke-empat, kata Mr. Usman se- 
landjutnia, djika terdjadi sesuatu 
»erbuatan agressi ja bukan mema- 
kai Angkatan Perang, maka ne- 
gara atau negara2 jang mencadu 
atau pemerintah (pemer'ntah2) is 
mengadu, tidak akan memovergu- 
yakan tindakan pembalasan jan: 
bersendjata, sebelum ada kenutu 
san dari badan2 PBB jang kom- 

Delegasi Indonesia akan  me- 
njokong tian resolusi apa sadja 
tentano definisi agressi itu, dj'ka 
dia pada pokoknja sesuai dengar 

   

. Poikiran2 jang tersebut diatas, kat: 
“IMr. Usman.      hanan dan KSAD di M: 

nja satu hati, keteranga menge-I 
nai peristiwa pengeluaran kopra itu 
belum dapat Penta : ja 
lengkap. Laba tas 5 
Pemerintah 2 mengambil tin- 

dakan ig tepat, djuga terhadap pe- 
ngeluaran2 hasil | ig tidak ak 
dari lain2 daerah, sesudah: 
bahan2nja tentang | 
supaja Pemerintah 
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katakan berat sebelah, hal mana 
nistjaja tidak  dikehendak ju 
oleh penanja. Ra 

Demikian Menteri Perta 

rentara itu 
d beritakan, bahwa dalam rapat 
kilat Dewan Pimpinan Pusat ,,Per 

Bekas Pe- 
   
       

bepsul” (Persatuan e-!| 
diuang Sulawesi), j idakan | 
pada tg4 19-10x'54 tornja 

  

djalan Tjirebon No. 10 Djakarta, 
telah diamb'l keputusan memper- 
kuat dar menjokong semua per- 
njataan2 jang telah - dikeluarkan 
oleh semua organisasi2 di Sula- 
wesi ig menjokong beleid Pangli- 
tas teko Via Kolonel J. EF. Wa- 

rouw mengenai kopra, beleid 
Gubernur Sulawesi Lanto Daeng 
Pasewang mengenai pemerintahan 
nja dan. pembubaran  Jajasani 
Kopra. (Antara) 

  

    

   

         

  

“Ida - musuh, 

    
    udah | k 

     

    
pa rintah adalah pasti 
. “dilakukan dengan 
#memaksaka, kemauannja atas negi 
(ra lain. Djika dilakukan dalam m: 
sa damai, maka ia dapat diangga 

| dari pada masa 

|sor. Mr. Usman 
kan, bahwa meskipun 

Mengenai politik ekonomi jang 
Jffensif, Mr. Usman mengatakan 
Sahwa ia dapat dilantjarkan d 
dalam masa damai. Pertama, dng. 
melarang pemberian kredit keva- 

kedua  memboikot 
eksport musuh, ketiga melarang 
pendiualan bahan2 perang jang 
penting kepada negara2 jg mung- 
'kin mendjadi lawan. 

Mr. Usman berpendapat, bahw 

|djika semua tindakan serupa ini € 
ambil oleh satu negara atau peme 

perbuatan2 1s 
maksud untu! 

cebagai perbuatan agresi. Diterang: 
kan lagi oleh anggota delegasi Tndc 
nesia itu, bahwa pada masa ini su- 
dah mendjadi satu kenjataan, bhw 
pendapat umum didunia  mempu- 
njai peranan ig penting dalam per- 

fiaturan politik dunia. lebih penting 
sebelum. perang. 

Dan kekuatan mentiegah dari pen- 
dapat umum ini akan diperhatrkan 

akan mendjadi agre- 
achirnja mengata- 

situasi pol:- 
tik didunia tidak begitu tegang se- 

oleh pihak ig 

perti dua tiga tahun ig lampau, fe- 
tapi djuga benar, bahwa pada wak 

tu ini negara2 besar dan ketiil, ma- membongkar   sih menuduh jg lainnja melakukanpal2 jg kini menderita oleh pemogo 
kan2 itu, dan ia masih, tetap berha perbuatan agresi. (Antara). 

| maka menurut perhitungan 

    

yana 

Sen YK. Kekmanan 
neral Asse 
nja 

  

ketua 

Demikian tulis aa «Antar 
ngikuti perbintjangan masalah 
lebh landjut sebagai berikut: 

Dalam MEDpA apakan ma- 
salah Irian Barat dalam perdeba- 

  

pat sokongan dari negara2 Afro- 
Asia (16 negara), jaitu: India, Pa- 
kistan, Burma, Muang Thai, Pil'- 
pina, Afghanistan, Iran, 
Libanon, Yemen, Saudi Arabia, 
Mesir, Syria, Liberia dan mung- 
kin pula Ethiopia. Negara jang 
tersebut belakangan ini telah ab- 
stain, ketika tempo" hari diadakan 
pemungutan suara di General 
Assembly untuk  menerhpatkan 
masalah Irian Barat dalam agenda 
Per Pa sekarang ini jang 
seperti diketahui telah berkesuda- 
han dengan suara pro 39, anti 11 
dan 10 abstain. 

Sokongan dari Blok Rusia. 
Kedua, delegasi Indonesia akan 

mendapat sokongan dari : Sovjet 
Uni,  Tjekoslowakia, Polandia, 
Republik Sovjet Ukraina dan Re- 
publik Sovjet Bello Russia. Selan- 
djutnja diharapkan sokongan dari 
Israel, Yugoslavia, Yunani dan 
dari beberapa negara Latin Ame- 
rika seperti, Mexico, Argentina, 
Uruguay,” Republik Dominica, 
Ecuador, Cuba, Paraguay, Peru, 
Bolivia, Costa Rica, El Salvador, 
Chili dan Argentina, jaitu negara2 
jang dulu telah menjatakan pro 
penempatan masalah Irian Barat 
dalam agenda persidangan PKB. 

Dengan memperhitungkan: ke- 
mungkinan, bahwa- diantara ne- 
gara2 jang dulu telah menjatakan 
suara pro untuk memasukkan 
masalah Irian Barat dalam agenda 
sidang umum PBB, akan abstain 
atau tidak menjetudjui resolusi jg 
akan dimadjukan oleh Indonesia, 

jang 
Optimistis, Indonesia mengharap- 
kan sokongan dari kira-kira 31 
anggota PBB dalam Panitia Poli- 

"Itik dan Keamanan. 
Bja 3 . Jang menentang. | 

di Perlawanan — terhadap “Indonesiak 
akan dialami dari pihak negara2 
pendjadjah dar dalam hal ini sudah 
pasti pertama2 dari  Nederland.: 

Australia, Belgia, Perantjis, Inggris 

dan Afrika Selatan. Selain itu ke da 

lam golongan negara2 jg akan mem 
beri suara anti dihitung. pula ketiga 
negara “Skandinavia:  Denemarken, 
Sweden dan Noorwegen. Ketiga ne 
gara itu tidak termasuk golongan 
negara2 pendjadjah dalam arti ka- 
ta biasa jg kita pakai, tetapi telah 
menjatakan suara menolak, ketika 
tempo hari General - Assembly (si- 
dang umum) mengadakan pemungu 
tan suara untuk menempatkan ma- 

salah Irian Barat dalam agenda per 
sidangannja sekarang sebagaimana 

ig direkomendasikan oleh Steering 
Committee. 

Seperti diketahui Steering Com- 
mittee (Panitya Atjara) telah mene 

rima baik penempatan masalah Iri- 
an Barat dalam agenda dengan per 

bandingan suara 7 pro (Burma, So- 

vjet Uni, Ecuador, Tjekoslowakia, 
Syria, Muang Thai dan Cuba), 3 
kontra (Australia, Inggris dan Pe- 

rantjis) dan 5 abstain (Tiongkok 
Kuomintang, Columbia, Amerika 

Serikat, Iceland dan Ketua: Van 
Kleffens). 
Negara? Skandinavia tsb. diatas 

tidak punja kepentingan kolonial, 
ketjuali barangkali Denemarker ter 
hadap Groenland, sehingga sikap 
negara2 itu agak mengherankan. 
Alasan negara2 Skandinavia itu me 
njokong Belanda mungkin disebab- 
kan karena negara2 itu mempunjai 
hubungan ekonomi dan perdaga- 
ngan jg baik dengan Nederland, dan 
selain itu dari ketiga negara Skan- 

dinavia itu, Noorwegen dan Dene- 
marken bersama Nederland  terga- 

bung didalam Persekutuan Pertaha- 
nan Atlantik Utara (NATO). 

Dengap demikian negara2 jg akan 
mengeluarkan suara anti. terhadap 
Indonesia sudah terang ada 9 nega 
Ta anggota. Dalam pada. itu tidak 
tertutup kemungkinan, bahwa nega 
ra2 Skandinavia itu akan abstain di 
dalam Panitya Politik, meskipun di 

lah memberikan suara jg menjo- 
kong Belanda. Hal ini akan banjak 
tergantung dari isi, tudjuan dap si- 
fat resolusi jg hendak  diadjukan 
panti oleh delegasi Indonesia. - 

Menurut perhitungan, 16 negara 
anggota akan abstain, jaitu: Ameri 
ka Serikat, Canada,  Iceland, New 
Zealand, Columbia, Brazilia, Costa 
Rica, Haiti, Honduras, Panama, EI 
Salvador, Guatemala, Chili, Vene- 

zuela, Tiongkok Kuomintang dan 
mungkin Ethiopia ig seperti di se- 

but diatas ada kemungkinan pula 

MENTERI perburuhan Inggris, 
Sir Walter Monckton, dikabarkan 
pada hari Djum'at menurut rentja- 
na sudah mengeluarkan suatu state- 
ment tentang situasi pemogokan bu 
ruh pelabuhan, ig kini telah meng- 
hentikan pekerdjaan dari separo pe 
labuhan2 di Inggris. Pada hari Ke- 
mis Monckton telah mengadakan 
pembitjaraan pandjang lebar dengan 
perdana menteri Winston Churchill.   
hindari pemakaian 

dan  Monekton untuk sementara 
waktu kabarnja ingin sekali meng- 

pasukan2 guna 
muatan2 dalam ka- 

a dan Australa kepada dunia, 
im. Hal ini 

Sik PPA aan 

demikian dan dalam hal ini merek 
Jni dan aan Eropa Timur 

a” Sukrisno jang kin' sedi 
Irian Barat di PBB. Tind 

tan dalam Panitia Politik dan 
| Keamanan PBB nanti delegasi 
Indonesia pertama2 akan menda- | 

Irak, 

Aa an Pen BINA D 
elegasi India dalam sdang Ge- 
bangsa2 Afro-Asia memandang- 

mendapat  sokongan jang 

lainnja. 
lang me- 
jauannja 
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sia. Hal ini, tidak bedanja dengan 
Insgara2  Skandinavia tadi dan de- 
ngan beberapa negara lainnj 
tergantung kepada perkembangan 
nantinja, kepada power” politie j 1g 
terdjadi dibelakang lajar, kepada: ke 

  

|bidjaksanaan kita sendiri dan sudah 
tentu djangan dilupakan pula, bhw 
Belanda djuga tidak tinggal diam, 
tetapi sedang berusaha keras untuk 
mendapat -sokongan — sebanjak2nja 

baginja. Mena 

Kemungkinan diterima. Karena delegasi Indonesia ber. 
maksud hendak mengadjukan satu 

aa Indonesia mengandjurkan kepada Pagi me ang Bra ap 
lagi perundingan mengenai | 

nan resolusi Indonesia itu diteri- 
ma baik oleh Panitia Politik ada- 
lah besar. Akan sukar bagi PBB 
untuk menolak sesuatu resolusi 
jang bertudjuan mentjari penjele- 

    

  

   

perolakannja akan  bertentang 
sama sekali dengan seluruh « 
dan tudiuan Piagam PBB sen 

Hal ini tampaknja telah dis 
djuga oleh pihak Belanda jg kat 
nja telah mendekati pihak Indone- 
sia dengan sarap untuk  mengada- 
kan pembitjaraan - langsung dianta- 
ra Indonesia dan Belanda mengenei 
masalah Irian Barat ity dan mem- 
bawanja keluar dari PBB. Ini satu 
tanda, Belanda tidak suka sama se- 
kali,, bahwa masalah Irian Barat 
telah dibawa oleh Indonesia ke mu- 

Fisenhower 

rikut: 

1. Amerika harus terus berusaha 
mengadakap sjarat2 untuk perdama!- 
an jang terhormat melalui PBB dan 
djalan lainnja jang dapat diperoleh. 

2. Amerika harus memperkem- 
bangkan persatuan dan - kekuatan 
kolektif dari bangsa2 merdeka lain- 
rja. : 
F3 Amerika harus tetap mempu- 

njai kekuatan militer jang tjukup 
untuk mentjegah agressi dan mem- 
perkembang perdamaian. 

Dikatakan, bahwa soal melaksana- 
  

Delegasi K MT 
Dalam PBB 

Tetap Dianggap Mewakili 
Tiongkok 

DALAM sidangnja pada hari 
Kemis Madielis Umum PBB telah 
menjetudju! ditjantumkannia ke 
dalam agenda usul Tjekoslowakia 
jang menghendaki supaja propa- 
ganda jang tjondong kepada pem- 
bangkitan suatu peperangan baru 
dilarang. Keputusan diambil tanpa 
pemu an suara karena tiada 
satu pihakpun berkeberatan ter- 
hadap soal tsb. Selandjutnja Ma- 
die's memutuskan untuk menun- 
da selama 14 hari pembitjaraan 
mengenai usul Sovjet Uni - jang 
menghendaki, supaja tuduhan ten- 
tang adania agressi terhadav Re-   

dalam General Assembly mereka te 

  
“ 

publik Rakiat Tiongkok jang 
djuga mel'puti tanggung djawab 
Amerjka Serikat, ditiantumkan ke 
dalam agenda Madjelis. Kevutu- 
san untuk menunda ini diambil 
dengan perbandingan suara 49 
lawan 5 dan 1 blanko, 

Dalam sidang itu Madjelis telah 
pula mener ma baik. surat2 keper- 
tjajaan delegasi Tiongkok  Kuo- 
mintang dengan perbandingan 
suara 35 lawan 10 dan 3 blanko. 

Jang menentang ialah 5 negara 
blok Sovjet, India, Indonesia, 
Birma, Sweden dan Yugoslav'a, 
sedangkan jang blanko Denmark, 
Norwegia dan Israel. 

Pemungutan suara 'ini dilaku- 
kan terhadap laporan umum dari 
panitia urusan surat2 kepertiaia- 
an. Perm'ntaan Sovjet Uni supaia 
diadakan pemungutan suara ter- 
sendiri atas soal perwakilan Tiong 
kok itu ditolak. (Antara-UP) 

rapan. dapat menjelesaikan perseng 
ketaan tanpa tinda- 
kan istimewa. 

Seorang ekspert dalam soal2 per- 
buruhan mengatakan pada malam 
Dium'at, bahwa ada sematjam per- 
lombaan waktu panitya 
tan proklamasi keadaan darurat. 
Monckton kabarnja ' mengharapkan, 

bahwa panitya tsb. dapat memberi- 
kan konklusi2nja sebelum atau pa- 

da achir minggu ini. 
Pendapat White Hall” dikabar- 

kan pada malam Djum'at optimis 
tis tetapi berhati2. - Djika tak ada 
petundjuk2 tentang terdapatnja sua- 
tu penjelesaian “pada -permulaan 

mengadakan 

Wanaanay, 
| “ sig, Mananta saban 

siemenntssstan 9 

"UN aga 
aneh ( 

peer : schap 
- #t 

negara itu akan menjokong Indor.c-. 

  

  

   

'kan djalan ke-3 ini 

  

penjelidik 

  

appcl dari gadis Maisurj atas ke- | 
putusan perkaranja oleh pengadi- 
lan Rapat Ogan Ilir. Persoalannja 
adalah dsek'tar perkawinan gadis 
tersebut dengan seorang kijai tua, 
jang iidak dikehendaki oleh Mai- 
“1 sehingga dia melarikan diri 
Can kawin dengan seorang pemu- 
da jang ditjintainja. Maisuri telah 
dipaksa oleh orang tuanja untuk 
bersuamikan kijai tadi. 

Pengadilan Rapat Ogan Ilir 
membenarkan dakwaan kijai stua, 
tentang haknja atas Maisuri: Oleh 
karena itu Maisuri naik appel. 

Soal perkawinan paksa ini, se- 
karang sudah mendjadi persoal- 
an jang hangat dikalangan perge- 
rakan wanita Tg. Radja chusus- 
nja dan kota Palembang se-umum 
nja. Tanggal 24/10 j.a.d. untuk 
memprotes soal ini akan dise- 
lenggarakan sebuah rapat umum 
wan'ta, jang kabarnja djuga akan 
diikuti oleh wanita2 dari kota Pa 
lembang. (Antara). 

  

internasional, — karena 
kedudukan dan 

ka forum 
akan merugikan 
prestigenja. 

Perasaan tidak senang Belanda 
ini telah dinjatakan oleh Perdana 

Menteri Drees sendiri dihadapan 
Tweede Kamer Belanda pada tgl. 7 

Oktober jg lalu, ketika ia menjesal 
kan PBB membitjarakan masalah 
Irian Barat. Pembitjaraan masalah 

Irian Barat oleh PBB disebut oleh 
Drees sebagai hal jg tidak -pantas. 
Padahal Belanda sendirilah jg me- 
njebabkan masalah Irian Barat sam 
pa: kepada PBB, setelah ia meno- 
lak mentah2 permintaan Indonesia 
untuk membuka perundingan me- 

ngenai masalah Irian Barat itu ig 
oleh Indonesia tetap “dianggap ma- 
sih mendjadi satu soal pertikaian 

pala mempertahankan statement PIR tanggal 17 Oktober jang me nuntut 
sedang Wongsonegoro cs. menghendaki pentjabutan statement ter sebut, seh 

dibubarkannja kabinet, 
ingga berakibat 'petjah- 

nja Dewan Partai PIR dan 24 dari 45 orang anggauta Dewan Partai hari Djum'at kemaren itu 
djuga membentuk suatu Dewan Partzi PIR baru 
ketua serta memutuskan akan mengadakan kongres kilat dalam waktu « 
Wongsonegoro jang telah membentuk Dewan Partai baru seperti diatas itu hari Djum'at 
djuga disampaikan kepada perdawa menteri Ali Ssstroamidijojo 
Dewan Menteri jang dimulai djam 14.00 hari Dium'at kemaren. 

Djalannja rapat jg hangat 
Mengenai - djalannja rapat dapat 

dikabarkan, bahwa seperti rapat Ke 
mis pagi sampai sore, maka rapat 
hari Djum'at kemaren itu pun dili 
puti suasana panas” hingga perde- 

batan hampir. terdengar dari djalan 
besar, dimana  banjak 

sudah rapat tsb. selesai, golongan 
Tadjuddin Noor memberikan 

wartawan2 | 
menantikan putusan partai tsb. Se- | 

gai wakil perdana menteri I dan 
menteri perhubungan dan wakil 
perdana menteri Zainul Arifin 
merangkap sebagai menteri dalam 
negeri dan menteri kesedjahtera- 
an. 1 

2 

Sementara itu menurut wartawan 
Suara Merdeka” di Djakarta dapat 
melavorkan kesan?nja mengenai si- 

kete- | tuasi politik hari Kemis dan Djum- 
rangan pada pers dengan perantara at sbb.: 
dn Sjamsuddin Sutan Makmur, se- 

dang golongan  Wongsonegoro ke- 
mudian menjampaikan  maklumat 
tentang pembentukan Dewan Partai 
PIR jg baru ig didukung oleh 24 
orang dari 45 orang anggauta De- 
wan Partai seperti kita sebutkan di- 
atas tadi. 

2 Penjokong2 Wongsone- 
goro. 

Adapun jang mendukung De- 
wan Partai baru dibawah pimpi- 
nan ketua Mr. Wongsonegoro 
sebagai berikut: Sewaka, Soetar- 
djo Kartohadikoesoemo, Prof. Ir. 
Johannes, Mr. A. W. Soerjoadi- 
ningrat, Suleh, Moh. Sadak, Mr. 
Latuharharry, Mr.  Nitidipuro, 
Ir. Suradi Prawironegoro, Drs. 
Maladi Prawironegoro, Pangeran 
Purubojo, Pringgodullah Dirdjo- 
diprodjo, Tengku Idris, Prof. Ir. 
Rooseno, Abas . Soerjaatmadja, 
Ir. Dessauvagie, njonjah Joedone- 
goro, Wirawan - Wargahadibrata, 
A.S. Pello, Martad', Siregar, Sur- 
yahadiputranto dan njonjah Ad-   (disputo) dianatra Indonesia dan Ne 

derland jg menunggu penjelesaian- 
nja. (Antara). 

Berdjandji 

2 

Sina Amerika tidak akan di Ka | dunja bahwa perang Ame : pergunakan 
untuk memulai peperangan terhadap suatu negara dan hanja akan 
@'pakai bagi pertahann ,,dunia merdeka”. Eisenhower jang berbi- 
tjara dalam djamuan ,,50 dollar sepiring” berkenaan dengan ulang 
tahun ke-300 dari kolonisasi orang Jahudi di Amerika Serikat, se- 
terusnja mengemukakan suatu program dari 3 fatsal sebagai be- 

adalah positif, 
tetapi tidak menentang penjelesaian. 
Kekuatan militer Amerika dalam 
menghadapi bahaja jang senantiasa 

berobah2 di dunia ini, tidak akan 
statis. Tetapi kekuatan jang dipunjai 
oleh Amerika itu dalam keadaan ti- 
dak tentu dewasa ini harus diperta- 
hankan untuk menghadapi setjara 
effektif segala kemungkinan, demi- 
kia Eisenhower. 

Eisenhower undang lagi 
Sovjet Uni. 

Kemudian Eisenhower mengun- 
dang lagi Sovjet Uni supaja ikut 
serta dalam programnja jang ber 
tudjuan membatasi  persendjataan 
dan mengawasi tenaga atom. - 

Tetapi usaha untuk kesedjahte- 
raan manusia ini, kata Eisenho- 
wer selandjutnja, tak dapat me- 
nunggu keputusan Sovjet Uni. 
Amerika akan menjambut dengan 
gembira suatu pembatasan persen 
djataan dan persetudjuan tentang 
pengawasan tenaga atom. Djka 
beban persendjataan dapat dising- 
kirkan, pemerintah Amerika kini 
sudah bersedia mengadjukan per 
m ntaan kepada Kongres supaja 
menepati djandjinja tahun jang 
lalu jang hendak mempergunakan 
uang jang dapat dihematkan dari 
beban persendjataan tadi untuk 
suatu rentjana perkembangan se- 
dunia. 5 

Pintu utk berunding te. 
tap terbuka. 

Meneruskan pidatonja itu, Eisen 
hower mengatakan, bahwa — setjara 
positif ia men'okong PBB dan me 
ngandjurkan Sovjet Uni supaja ber 
buat begitu djuga. Amerika akan te 
tap membuka saluran? sekarang ini 
untuk mengadakan perundingan, ka 
ta Eisenhower, den akan mempergu 
nakannja bila ada harapan, bahwa 
perundingan itu akan berhasil. 

Menurut Fisenhower. sitap  Sov 
jet dan RRT tetap ,.bersifat agres- 
sif” walaupun mereka mengatakan 
hendak meredakan ketegangan dunia 
dan mempertahankan perdamaian. 
tetapj Eisenhower disamping itu me 
megaskan tentang suatu faktor baru 
dalam keadaan dunia dewasa ini, 
iaitu perkembangan jang tjepat dan 
achirnja mengandjurkan semua peme 
rintah. termasuk Kremlin,  supaja 

berusaha untuk memberikan kepada 

Tam PIR tidak berhasil 

  dunia. suatu perdamaian jang sedjati 
dan. abadi. (Antara-UP-AFP). 

minggu depan, pasukan2 mungkin 
akan dikerahkan pada hari Rebo 
atau. Kemis depan, untuk - melaku- 
kan pekerdjaan2 dipelabuhan, 

Sikap moderat dari kalangan? pe 
merintah sebagian disandarka, atas 
kenjataan, bahwa ada tanda? ten- 
tang kelunakan2 diantara buruh pe- 
labuhan jg tergolong buruh  tran- 

sport dan umum, ig tidak  menjo- 
kong pemogokan dan jg karenanja 
tidak menerima sesuatu upah pemo 
gokan. 

Menteri perburuhan Monekton 
tak begitu suka mempergunakan 
angkatan darat untuk  mengganti- 

akan 

  kan pemogok2 tsb., disebabkan oleh ' 

nan. 

Alasan” Tadjuddin Nzor cs 
Menurut Samsudin “Sutan Mak- 

mur ig termasuk golongan Tadjud- 
din Noor cs. ialah golongan jig mem 
pertahankan statement 17 Oktober 

tu berpendapat, - bahwa statement 
ini. adalah pelaksanan dari putusan 
kongres di Soloy  jaitu, menurut 

Samsudin Sutan Makmur, kongres 

menjetudjui. beleid Dewan  Pimpi- 

. Fnan' lama dan fraksi untuk membu 
barkan- kabinet: - A2 

Sementara. itu dikabarkan, bhw 

golongan jg menghendaki statement 

tsb. ditjabut, menurut Samsudin Su 
tan Makmur berpendapat, bahwa 
PIR harus berusaha sekeras-kerasnja 

menjempurnakap djalannja pemerin- 
tahan dan menganggap bahwa usa- 

ha ini harus diteruskan. 
Terhadap pendapat ini golongan 

ig mempertahankan statement  ber- 

pendirian berusaha untuk menjem- 
purnakan itu telah dilakukan, tetapi 

hingga sekarang tidak berhasil. Se- 

bagai tjontoh - dikemukakan oleh 
Samsudin Sutan Makmur ialah se- 

waktu mosi  Tjikwan  dibitjarakan 
dalam parlemen. sebenarnja fraksi 

PIR dapat membenarkan hal-hal jg 
dikemukakan oleh pihak oposisi, te 
tapi untuk mendjaga suasana kesa- 

tuan dalam kabinet fraksi PIR tu- 
rut menolak mosi Tjikwan itu. 

Sudah ditjarikan djalan 
tengah. 

Samsudin Sutan 
takan selandjutnja, 
kemaren dulu kedua 

Makmur menja- 

bahwa hingga 
golongan da- 

mentjapai 
persesuaian paham. Dan kemaren 
dulu diputuskan, supaja  Sutardjo 
Kartohadikusumo berusaha menge- 

mukakan djalan tengah untuk me- 

ngatasi impasi. Usul tsb. hakekat- 
nja menghendaki supaja terus di 
usahaka, menjempurnakan  djalan- 
nja pemerintahan oleh kabinet seka 
rang ini, artinja, menurut Samsudin | 
Sutan Makmur, Sutardio  Kartoha- 

dikusumo ingin — mempertahankan 
kabinet dan mengusulkan kepada 

rapat untuk mempertahankan state- 

ment 17 Oktober itu, tetapi batas 
waktu tgl. 25 Oktober dihapuskan. 

Usul Sutardio dikemukakan dgn. 
sjarat harus diterima dengan suara 

bulat. Dari pembitjaraan2 itu ter- 
njata, bahwa golongan jg mau mem 
pertahankan statement 17 Oktober 
tidak dapat menerima . dijalan te- 
ngah ini dan malahan ada ig mengu 
sulkan, supaja sebelum tgl. 25 Ok- 
tober menteri2 PIR ditarik dari ka 
binet, karena kabinet pada hari Ke 
mis malam sudah memutuskan ti- 

dak menerima tuntutan PIR. 
(Antara). 

3, Menberi PIR undur- 
kan diri. 

Sementsra itu dikabarkan, bah- 
wa kabinet telah menerima per- 
njataam dari tiga orang menteri 
PIR, jang maksudnja bahwa wa- 
kil perdana menteri I Wongsone- 
g0ro, menteri Dalam Negeri 
Mr, Hazair'mn dan menteri Perhu- 
bungan Prof. Ir. Roosseno meng- 
undurkan diri. Untuk sementara 
waktu perdana menteri Mr. Ali 
Sastroamidjojo merangkap seba- 

Pemogokan Inggris Minggu Depan Selesai? 
kechawatiran. — bahwa 

menimbulkan 
bang pemogokan 
ngan buruh kereta api dan 
distribusi bahan makanan. 
Sementara itu buruh2 pelabuhan 

di London, Liverpool, Hull dan 
Southampton tetap mogok, dan se- 
diumlah kira2 95 hingga 105 djuta 

pound terkatung2 dipelabuhan2 tsb. 
Banjak firma2 jg telah mempergu- 
nakan pengangkutan udara, tetapi 
batu-bara, gandum dan gula tak da 
pat mempergunakan — pengangkutan 
sematjam itu, dan semua - barang2 
itu adalah merupakan barang vital. 

(Antara—AFP), 

tindakan itu 
suatu  gelom- 

simpati di kala- 
buruh 

  

  

Persoalan jg lain lagi. 
Apa jang terdjadi disekitar kabi- 

net Ali ini, belum berarti seluruh 

persoalan sudah reda sama sekali. 
Sebab, sikap sidang kabinet . 
tanggal 21 Oktober malam itu baru 
jang mengenai ,,P.LR.” sadja, se- 

pada pak 

| dangkan jang mengenai nota politik 

   Nahdlatul Ulama dan - tuntut 
P.S.LI. masih merupakan perso 
tersendiri jang menghendaki penje- 
lesaiannja oleh sidang Dewan Mer- 
teri. Diduga dalam satu dua hari ini 
kabinet akan dapat mengambil ke- 

putusan. 
Dalam hal ini, baik N.U. maupun 

P.S.LI. hanja menghendaki suatu 
perobahan komposisi terhadap Men- 

    

awah pimpi nan mr. W. 

    

  

1 1gsonegoro sebagai 
singkat. Putusan golongan 

kemaren 
untuk dibitjarakan dalari sidang 

teri Perekonomian, Keuangan dan 
Dalam Negeri. 

Drs. Sunardjo (N.U.) Men 
teri Perekonomian. 

Sementara fihak mengatakan 
bahwa P.N.I. tidak bisa melepas 
kan portepel Perekonomian dan 
Keuangan. Tetapi ada fihak lain 
jang sudah merjebut2 bahwa P. 
N.L akan ichlas ,,mengorbankan” 
Mr. Iskag Yjokrohadisurjo. 

'Disebut2 bahwa bila Mr. Iskag 
akan meninggalkan kabinet, vorte 
pel itu akan diberikan kepada 
Nahdlatul Ulama, 

Djika portepel ini diberikan ke 
| pada Nahdlatul Ulama, maka N. 
U. akan mengadjukan Prof. Drs. 
Sunardjo jang belakangan 
ini mendjabat mahaguru pada 
Univers'tet Gadjahmada di Jogja. 
“Diika P.LLR. meninggalkan ka- 

binet, maka portepel Dalam Ne- 
geri akan diberikan kepada PSII 

Akan tetapi untuk membitjara- 
kan kemungkinan2 itu masih ter 
lalu diauh, karena P.S.LI, sendiri 
dalam pernjataannja mengatakan, 
bahwa sikap terachir dari P.SA.I. 
akan melihat reaksi kabinet atas 
tuntutannja. : 

  

Berkenaan dengan Hari Angkatan Perang jang baru lalu, di Manilla 
telah diadakan resepsi. Kelihatan dari kiri ke kanan: kapten dap njonja 
Ciriaco Montano, Let. Kol. dan njonia Latief (Let. Kol. Latief adalah 
atase-militer Indonesia di Manilla) dan sebelah “kanan sendiri adalah 

kapten dan njonja Darsono Kaslam. 

    
  

Madjlis Musjawarat Eko- 

nomi Nas.Sokong Kabinet 
Kabinet Sekarang Menudju Ke Kema- 

djuan Ekonomi Nasional 
PADA HARI KEMIS kemaren dulu dua orang utusan Ma- 

diclis Musjawarat Ekonomi Nasio nal telah menghadap P.M. Mr. Ali 
Sastroamidjojo untuk menjampai kan putusan rapatnja jang beriang 
sung hari Rebo jl. Dalam surat pengantar tsh. Madielis Musjawa- 
rat Ekonom! Nasional menjatzkan 

nia itu dapat merupakan sumba ngan 

pendorong bagi perdana menteri 
Be Ea ina 

Siasat Baru 

Rusia ? 
Tawarkan Konp. Ekono- 

mi Kepada Ujepang 

SUATU USUL Soviet untuk 
mengadakan suatu konperensi eko | 

romi antara pemerintah Sovjet 

Uri dan pemerintah Diepang te- 
lah diumumkan di Tokyo pada 
hari Djum'at. Pemerintah Soviet 

Uni menjarankan, supaja konpe- 

rens! itu diadakan d! Tokyo atau 
Moskow dalam triwulan pertama 
dari tahun 1955. 

Usul tsb. termaktub dalam se- 
buah memorandum resmi dari pe- 
merintah Sovjet Un' iang dibawa 

Ike Tokvo dari Moskow oleh Ka- | 
omi Fukunaga, seorang utusan 
dari dunia perikanan Djepang ig 
baru2 ini pergi ke Soviet Uni dng. 
versetudjuan pemerintah untuk 
merundingkan penjelesaian masa- 
lah2 perikanan antara kedua ne 
gara tersebut. 

Fukunaga menjatakan, bahwa me 
nurut kesan ig diperolehnja, Soviet 
Uni berpendapat, bahwa langkah 
pertama jg dapat ditempuh ialah 
menormalkan perhubungan2 antara 
kedua negeri tsb. dalam batas2 ke- 
mungkinan dan “dalam hubungan 
ini pihak Sovjet Uni menurut Fu- 

kunaga - menghendaki  diadakannja 
pertukaran misi2 perdagangan dan 
sembitjaraan2 mengenai — masalah2 
konkrit lainnja dalam suatu konpe- 
rensi ekonomi. 
Sementara itu dikabarkan . dari 

Washington, bahwa kalangan jg ber 
tanggung  djawab dikota tsb, pada 
umumnja merasa dihadapkan kena 
da suatu ..surprise” sewaktu mende 
ngar tawaran Sovjet untuk menga- 
dakan konperensi ekonomj dengan 
Djepang itu. 

Kalangan tsb. menganggap ,,.mo- 

inia terhadap 

i tsb. 

: sOkarn 
Pr SEKdLArra h 

  

harapannja, agar putusan rapat- ' 
sederhana dan mendijadi 

untuk menielamatkan kabinetnja. 

P.M. Ali dalam kata sambutan- 
putusan  Madjelis 

. Ekonomi Nasional 
menjitakan terima kasihnja 

atas sokonsan moril jg d berikan - kaum pengusaha jang tergabung 
dalam organisasi2 jang mendjadi 
anggat'an'a, jaag berarti mek 
nambah kejakinan bahwa kabinet 

harus dipertahankan untuk kepent'ngan nasional. 
Patut d'ketahui, ' bahwa Madilis 

Musjawarat Fkonomi Nasional itu 
terdiri. dari Ikatan Importir Nasio 
nal Indonesia, Badan Koordinasi 
Usaha Nasional, Ikatan Industri Na 
sional, Gabungan Perdagangan Be- 
ras Indonesia dan Ikatan Exportir 

Nasional Indonesia. Maksud surat 
madjlis tsb. dalah, bahwa dibawah 
pimpinan kabinet sekarang terbukti 
adania perobahan pokok ig menu 
dju kepada kemadiuan ekonomi na- 
sional, walaupun dalam pelaksana- 
annja didjumpai kekurangan2. Ber. 
dasarkan pendirian tsb., maka kabi 
net Ali-Wongso diharapkan tetap berdiri, setidak-tidaknja sampai pc- milihan selesai. (Antara). 

sh 

Musjawarat 

  

ASRAMA PEGAWAI WANITA. 

Tanggal 19 Oktober malam, rama Pegawai Wwan ta jang terle- tak di Dialan Tucu Bandiarmasin telah dibuka dengan resmi. Pada pembukaan in', antara lain hadir Gubernur Milono. Residen2 Siar kawie dan Afloes. Asrama pega- wat wanita ini. ialah untuk tem- 
bat nnagal pegawai wanita dari luar 'kota, lang belum mendapat tempat tinggal. 

as 

  Mean 

naan dengan kundjungan perdana 
menteri. Shigeru Yoshida ke Wash: 
ington pada permulaan bulan de- pan. : 

Sebaliknja kalangan tsb, djuga menganggap tawata, Sovjet. itu se- 
bagai Suattl siasat dalam rangka po litik bersama Sovjet/RRT ig dimak ve” ini sebagai usaha untuk mem- |sudkan untuk setjara — damai dan 

perkuat kedudukan Diepang dalam k lambat laun memisahkan  Djepang 
perundingan2nja — dengan Amerika dari persekutuan Barat, | 
Serikat jg akan datang, jaitu berke 

  

(Antara—UP).   
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Pertahankan 'Ka- 

res: 10 untuk Lerares. 

(01 DUA BAJI DIBUANG. 

    

   

  

   

Kemaren pagi antara — djam 

        

tanggul — Bandjirkanal Timur 
anatipa Smg. telah digemparkan 

  

|jang karena terkedjut melihat se- 
Orang anak baji berada dibawah po- 

ig Pa dja dil 5 5 dan rupa2nja baru sadja dilahirkan 

Bernjann Sa Pelb 

MENURUT  ketera 
Harian Partai Rakjat | 

wa Tengah dalam  sidangnj 
21-10-54 di Semarang, setel 
discusikay . sean ef ha 
tang situasi politik 
berpendapat: tidak 
kepada orang2 jg 

   
   

  

    

   
   
    
   

   

   

    

   

    
   
   
   
   

     

diketahui. Oleh beberapa wanita baji 
“Jiang masih hidup tadi kemudian di- 

| 'Itolong dan diserahkan pada Bekel 

an| desa tersebut jang selandjutnja di- 1 laporkan pada 11 PO 
.| Orang menduga baji tadi - sengadja ks Heal oleh orang tuanja. ' (Isutan lebih djauh sedang dilakukan 

leh fihak jang berwadjib day se- 
ntara ini baji tadi dirawat di 

RSUP- 

  
  

  

     

   

kan Kabinet Ali jo aa 5 3 : 
da dewasa at ja Ka-| | Selandjutnja pagi hari itu djuga biner pada dev 'akan| kira2 djam 10.30 didalam sebuah memperlambat » Ba-| selokan di djalan purwodinatan V 
rat ke wilajah R.. ewasal Semg. djuga telah diketemukan 
ini sedang diperdj h dele| majat seorang baji jang baru sa- gasi Sunarjo di PI Ihnja Ka| Ya dilahirkan. Majat baji itu ada 
binet dewasa ini berarti pula mem-|lah lelaki dan dibungkus dengan 
beri kesempatan bergerak terhadap | Kain, Orang jang pertama menge- |. anasir2 a-nasional “untuk memetjah tahui jalah seorang pekerdia jang b | uan rakjat Indonesia, | Sfdang membersihkan selokan itu. 
penghahtwan politik bebas dwi pe: Diuga pengusutan lebih djauh se: 
merintah R.I. sekarang dan terbe | Sang, d Hakukan oleh fihak ig ber- kelainja dan  urungnja pelaksanu- | " na lihan Umurg, PRI memper-) KEY UARGA SISWA PGSLP. tahankan Kabinet Ali “jg dikatakan| Para siswa dari PGSLP -Semarang 

     
   

    
    
  

kini telah njata k , ( da! . 5 aa Mehta, ppr Daru2 ini telah membentuk suatu or Jam, seoun Inpanaga Lu Na: P: - ganisasi kekeluargaan. Adapu, para 
Partatn Pen Sa di Dja-|pengurusnja jang tersusun pada tel, 

17 Okt. jl. adalah sbb.: Ketua Sdr. 
Margandi. Sekertaris sdr. Minan Su 
kojo dan bendaharanja Suwarni. 

karta, agar supaja Dewan Partai' 
berusaha supaja” Kabinet met of 
naa RaR harus terus aa 2. 
jalan walaupun ada" perobahan2| ” PASAR MALAM AMAL 1a1, kafir ane con Dewan|' Mulai tgl. 30 Oktober 1954 Are mena Ser antuk “selama 1 bujan di Karang: tang situasi Kabinet pada dewasa kimpul, Semarang Timur akan di ini. Achirnja PRI menjatakan me-| adakan Pasar Malam untuk amal, njokong Ali Sastroamidjojo. Ana pa pasar malam itu He ian ane Herdiri dari bermatjam2 pertundiu Selandjutnja DPT SBPI Semarang kan jang menda besaran ina mengeluarkan pernjataan jang mak-| rakjat, al. Wajang Orang, Ludruk sudnja tetap menjokong dan mendu-| at. Disamping itu bagi kanak? kung berdirinja Kabinet Ali sampai djuga disediakan pertundjukan? waktu pemilihan umum dan meng-| jang istimewa dan menarik. Har- adjak kepada organisasi2 massa dan! ga kartjis rata? Rp. 1.—, Untuk partai2 jang tjinta nusa dan bangsa dielasnja harap batja iklannja je tetap mempertahankan Kabinet Ali d'muat hari ini. “ 

sampai P.U. j.a.d. : 

   

  

  APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari inj Apotheek V. Gorkom 135 

dan Raihkamp Pekodjan 19 dibuka 
hingga djam 20.00. 

DJUMLAH PENGUNDJUNG 
KEBUN BINATANG. " 

| Kebun Binatang di Tegalwareng 
Semg. jang belum dibangun ae- 
ngan sesungguhnja, ternjata tidak 
sed'kit mendapat perhatian dari 
masjarakat. Kesempatan bagi pe- 
ngundjung pada umumnja diguna- 
kan pada waktu sore terutama pa- 
da hari libur atau hari Minggu. 
Djika tiap hari rata2 hanja 200 pe 
ngundjung, maka pada hari libur/ 
Minggu sampai 2.000 4 3.000 
orang. Menurut tjatatan, 
bl. Mei jl. tertiatat 15.000 pe- 
ngundjung. Sepeda jang dititipkan 
tertjatat ada 2.860 sepeda. Seba. 
ga.mana diketahu', titipan sepeda 
pada Kebun B'natang. pun diusa- 
hakan oleh Bala" Kota. Achirnja 

2 0 — 

Lebih djauh . pernjataan untuk 
mempertahankan - Kabinet Ali Sas- 
Iroamidjojo dikawatkan pula oleh 
BTI Semarang dan DPDB BTI Dja- 
teng kepada P.M., Parlemen, Presi- : 
den di Djakarta. - 

DGOKAN LOOPER PA- 
DA ,KUANG PO”. 

Mulai hari Rebo j.l. tgl. 20 Okt. 
il. pada harian ,,Kuang Po” Sema- 
rang terdjadi “pemogokan looper 
(pengantar2 koran). Pemogokan itu 
zda seba i desakan kepada direksi | 
.Keang Po” supaja mau menerim? 
kembali seorang looper jang telah 
diberhentikan. 2 £ 

Berhubung pemogokan itu, maka 
peegiriman harian tadi kepada para 
pembatjanja tidak berdjalan lantjar 
sebagaimana mestinja. Selandjutnja 
berhubung pemogokan itu masih ber 

langsung, maka pihak ,,Kuang Po” 
memutuskan TIDAK - terbit hari 
Djum'at ini dan mungkin pula hari 
Sabhara seperti telah szring kta kabarkan, 
aan Kebun B'natang tadi akan dimo- 

UDJIAN MODE. dern sir dgn biaja Rp. 3.5000.000,- 
Pada tanggal 25 Okt. '54 hingga 

tg. 29 Okt. '54 Jajasan Persatuan Se 
kolah Mode Semarang, akan meng- 
adakan udjia, jang ke X, dirumah 
makan ,,Lido” ruangan atas di Se- 
marang. Jang mengikuti udjian Lk. 
151 murid jaitu: 61 untuk cistumie- 
re: 60 untuk coupeuse: 11 untuk on: 
derwijzeres: 9 utk. aanvulling Lera- 

SUPAJA ADAKAN VERKOOP- 
CENTRAAL UNTUK TEM- 

BAKAU VIRGINIA. 

...Dari fihak Bag Sos'al Ekonomi 
pada Kantor Gubernur di Sema- 
rang diperoleh kabar, bahwa oleh 
Bagian tsb. akan diusulkan agar 
soal tembakau Virginia mendapat 

: : perhatan dari Pemerintah Dae- 
“Di Tegal akan diadakan pada tel | rah Dj wa Tengah. Dalam pada 

30 Okt. hingga 4 Nov. '54, jg meng) itu Aa bikan agar diadakan 
ikuti Lk. 47 murid jaitu: 35 untuk | pusat pendjualan (verkoopcen- 
Costumieres 9 untuk coupeuse: 1 unjtraal), d'mana para petani dapat 
tuk onderwijzeres: 2 untuk lerares. - | mendjual tembakaunja, dan  me- 
Di pengriang akan diadakan pada |ngadakan pengawasan terhadap 
tanggal 1 sampai 4 Nov. '54, jang|timbulnja omprongan2 jillegaal 
mengikuti adalah I.k. 27 murid, ja- |serta membantu para petani da- 
itu: 15 untuk costumieres 7 untuk| lam menanam tembakau Virgin'a 
Coupeuse, 1 untuk onderwijzeres: 4|setjara technis. Selandjutnja dite- 
untuk lerares. 5 rangkan, bahwa penanaman tem- 

2 3 #5 akau Virginia didaerah2 minus 
ALOKASI ULA JANG DI- |jang diselenggarakan oleh Djawa 
SANA Been NAN |tan Pertanian Kares. Surakarta 
Menjambung berita tentang per|hasilnja sangat memuaskan, se- 

hingga pada tahun jad. penana- 
man tembakau d'daerah2 minus 
itu akan diikuti oleh rakjat setja 
ra besar2an. 

fagu pipa kota kemarin, lebih 
jauh k'ta menerima -pendjelasan ' 

dari fihak Kian Gwan Semg. bah 
wa mulai bl. September jl. Kian 
Gwan menerima djatah 2000 00 ton 
gula pasir, sedang jang diterrma| 
oleh PPGI sebanjak 6000 ton. 
Adapun djatah dari Kian Gwan 
sedjumlah tadi dibagikan pada 
grossier2 d'daerah2 sbb: Solo 150 
ton, Kotabesar Semarang 350 ton, 
Pati 300 ton, Kedu 300 ton, Ken 
dal 200 ton, Demak 150 dan utk 
interinsulair 550 ton. Demikian 
pendjelasan fihak Kian Gwan. 

edaran gula di Djawa Tengah da 

SIAPA KEHILANGAN 
”RAY BAN”? 

Oleh sdr. Soebijoto telah diketemu 
kan sebuah katjamata ,,Ray Ban” 
di gedung bioskoop Gris, Bodiongs, 
Smg. pada tgl. 21 Okt. djam 7 ma- 
lam. Didalam tempat katjamata itu 
tertulis suatu tanda jang mungkin 
nama dari pemiliknja. Siapa jang 
merasa kehilangan katjamata tadi di 
gedung bioskoop tsb. dapat berhu- 

ba Sa MIN bungan dengan Redaksi ,,Suara Mer 
O.P.R. MENJUMBANG 2 deka”, Purwodinatan Utara Ila Se- 
EKOR ANAK MATJAN | marang. 

Oleh Kotapradja Smg. baru2 inif 
telah diterima 2 ekor aa 
untuk mendjadi penghuni Kebon Bi- 
natang di Tegalwareng. Binatang ita 
adalah sumbangan dari OPR didae- 

   @emgangagaamaan 

HARGA EMAS. 
Chusus ”Suara Merdeka”, 

   

rah Tegal: Dalam hubungan ini se-| Semarang, 22 Oktober 54: 
landjutnja @pdolete kala bahwa| 24 karat: djual ...... Rp. 50,— 
sebagai tanda terima kasih 2 an ben ON uda Rp. 49,— 
bangan itu, fihak Kotapradja Se-|22 karat: dijual ...... Rp. 45.— 
marang telah mengirimkan pula 30|- beli... Rp. 43,50 

  

putjuk belati untuk OPR tersebut di-f 
atas. Pengiriman belati itu dimak-| Djakarta, 21 Oktober '54 : 
sudkan sebagai tanda kenang?2an. 24 karat f'ap gr. Rp. 49,25 nom. 

——— |22 karat tiap gr. Rp. 48,25 nom. 

Medan, 21 Oktober '54: 
| Hari ini tidak diterima tjatatan 

| Surabaja, 

  

  

      

   

  

   

    
21 Oktober '54 : 

0 Nari ini tidak diterima tjatatan 

Spag 

  

   
nden, 21 Oktober '54: 
rga emas internasional menurut 

"perh'tungan dollar Amerika seba- 
- | va! berikut: 
|Emas Beirut tiap ounce 35.2! 

as Macao tiap ounce 37.55 
as Hongkong tiap ounce 37.80 

ers | Emas Bangkok tiap ounce 38.13 
(|Emas Bombay tiap ounce 48.31 

to, (Singapura, 21 Oktober '54: 
han | Emas Iantakan tiap tael: 

ri | Str. $ 149.-— beli dan 
"3 £tr. $ 155.— djual 

  

MAS 
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0... Siapa orang tuanja 2 | 

04.00 sementara penduduk disekitar | 
(Ka-| 

'oleh teriakan2 dari beberapa orang 

Baji itu adalah lelaki. PRO, Sa i 

) : PEKAN KANAK' KEPOLISIAN 
karena masih ada .ari?nja (plasenta). | — Bertempat dilapangan ,,K DM” 

orang tuanja baji itu belum| 

Pengu-f 

selama | 

:tasi Tengah bermaksud akap menje 

.ngan beberapa hal, terpaksa ditunda. 
'Ketentuan tanggal dan bulannja ma 

  

    
PEMALANG -  (BOLRA 

PEN. PEMBUBARAN UNIE 
SINPONENA: BELANDA 
Penerangan mengenai penghapu- |: 

san Unie Indonesia-Belanda dalam | Ke 
achir pertengahan bulan Oktober tej oleh 

Blora, pada tg. 19 Oktober jl. 
elah dilangsungkan pekan Kanak 

      

   
  

k. 250 orang terdri dari 

tan Penerangan Kabupaten Pema-|dan anak-anak. 1 
MI kep LN Pa 

Pada umumnja tjeramah ini men- AMBING JANG ANEH. 
dapat perhatian baik dari .masjara- x otg. 18 Oktober jl. seekor 

  

    

      

kat. Ini terbukti pada tiap-tiap tje 
ramah mendapat kundjungan memu 
tuskan dari wakil partai/organis 
dan instansi. Dalam  tjeramah 2 
pertanjaan2  banjak diadjukan olel 

   
    

angkle Ketj. Blora, telah mela- 

     

  

.muka . manusia. 
   hadlirin. , 

TUILATJAP | 
IMAM I.LH. AKAN PINDAH ? 
Imam I.I.H. Ronggo  Djatikusu- 

mo, jg bertempat tinggal di desa | 
Dawuhan Ajam-Alas (Kroja) menu-| “Panitia ' Pemilih ut kabar je dapur NDN MR aan ngan Panitia Pemilihan 

waktu singkat j.ad., akan pindah f san "keliling kedaerah, 

tumbuh kuntjung dan mulut- 
ja seperti. mulut ,,buta-tjakil”. 

F 

DAFTAR PEMILIH SEMEN- 

Pada hari Senen tg. 18 Okt. jll. 
Djawatan Penerangan bersama de 

Kab. 

  

     

   dengan 

ini ialah karena penduduk sekitar | jihan umum, al. tentang daftar desa itu sudah tidak senang pada| pem'lih sementara. 
Imam tsb. Perlu dikabarkan, bahwa Penerangan mendapat verhati- 
ditempat Ronggo Djatikusumo telah|an masiarakat didaerah Kabupa- 
pernah terdjadi suatu insiden, jakri| ten Blora. 
waktu diadakan upatjara kemaian| : 
1 Sjura beberapa bulan jl., dimana 4 — 
rumah Imam tsb. dilempari batu.| : Ani 
Kabarnja baru2 ini Imam  Ronggo- Pa REBON 
djatikusumo telah menindjau  Tjia- | mmm mm 
mis dengan maksud  mentjari tem-| 
pat, tang disana  kabarnja tidak 
mendapat sambutan jg diharapkan. 

32 ANGGAUTA Hg TER- 
3 TANGKAP 

Dari sumber resmi didapat kabar, 

  

  

USAHA PEMBERANTASAN 
“5 BUTA-HURUF, 

' Pemberantasan Butahuruf dikabu- 

djak beberapa bulan j.l. dengan gi- 
bahwa 2 peletoy TNI, dari Bn. 447 Jatnja kini telah menundjukkan hasil- 
jg bergerak baru2 ini pada malam|nja jang memuaskan. Guna lebih 
hari dihutan2 dekat desa Bodjong-| menjempurnakan usaha tersebut jg. 
sari (utara dari Djeruklegi) telah selain dilakukan dengan djalan kur- 

berhatsil menangkap  hidup2 32)sSus2 dan tjegatan2 maka oleh Dja- 
orang pengikut D.I. terdiri dari | Watan Pendidikan Masjarakat Kabu- 
orang2 lelaki dan perempuan. Me-| Paten baru2 ini telah diberikan se- 
reka tertangkap ketika sedang me-|banjak 6308 buah buku guna dipe- 
masak. Perlu diketahui, bahwa ke-|ladjari oleh penduduk 10 buah desa 
adaan 32 orang D.I. ini keadaannja diwilajah ketj. Tjibingbin. Selandjut 
sangat menjedihkan. Badan mereka/nja dikabarkan bahwa guna menge- 
penuh kudis2, kaki banjak jg beng-| ta na Ke 
kak2, pakaian2 sudah amat tjom-| djar penduduk  diwilajah tersebut, 
pang-tjamping. Diantara mereka ter Maka fihak  Djawatan Penerangan 
dapat seorang perempuan jg baru ' setempat, selama satu minggu telah 

sadja melahirkan anak. Menurut ymelakukan kontrole kesetiap rumah 

penjelidikan, orang ini berasal dari penduduk dan ternjata bahwa buku 
desa Sarwadadi (Kawunganten) dan jang bernama ,,KATA KUNTIJI" itu 
sudah lebih dari 2 th. mengikuti | dipeladjari sebaik2nja oleh mereka. 
gerombolan D.I. berkeliaran dihu- 
tan2. Mereka. sekarang berada da- RESOLUSI KONP. DJAMIJA- 

lam tahanan fihak militer disuatu u Ma NN Dp, 
t . ! i i i Oonperensi “Djamyatu 
mpat Nnguk dinrus" lebih Sandjut. Walhufadz daerah Karesidenan Tji- 

'rebon jg berlangsung pada tgl. 16 
s/d 18 Okt. jl. antara lain telah me 

  
  

PEKAN OLAH RAGA D.K.A. nelorkan suatw resolusi jg ditudju- 
EXPLOTASI TENGAH DI kan kepada Pemerintah jg bertang- 

SEMARANG. cung djawab terutama Kementerian 
'Agama dan Kedjaksaan Agung. Re 
solusi itu mendesak agar: menghen- 
tikan penjiara, Our'an jg salah tje- 
takannjai 
Agar segala Our'an jg salah 

Menurut keterangan pada permu- 
laan th. 1955 pegawai2 PKA Explo 

lenggarakan Pekan Olahraga Kere- 
ta Api dalam lingkungan Explotasi 

| Tengah di Semarang. Mestinja Pekan 
Olahraga tersebut harus sudah di- 
langsungkan pada bulan September 

jang lalu jang harus djatuh bertepa 
tan dengan hari peringatan KERE- 
TA API, akan tetapi berhubung de 

tjeta- 

jg.mengimport Our'an jg salah tadi 
supaja diambil tindakan. 4. Mende 
Sak. untuk mempertjepat adanja sua 
tu peraturan jg mengenai pertjeta- 
kan, penjiaran dan pendjualan serta 
pemasukan Kitab Our'an dari luar 
negeri. 

Resolusi ini diambil setelah kon- 
perensi mendengar 

Djamjjatul Ourro Walhufadz Tjb. 
Tjirebon jg telah menjelidiki adanja 
Ouran jg salah tjetak dan beredar 
dalam masjarakat. Selandjutnja da- 

sih belum dapat diumumkan, karena 
mulai saat ini baru diusahakan un- 
tuk mengumpulkan sokongan sukare 

la jang berupa sematjam PON-sen 
dan mendjual Surat Sokongan Ber- 
hadiah kepada para pegawai Explo   pat ditambahkan, “bahwa fihak jg 

berwadjib di Tjirebon telah meng- 
ambil tindakan? seperlunja. 

tasi Tengah chususnja. Beaja untuk 
keperluan tersebut diatksir mendeka 
ti Rp. 25.000,— dengan perhitungan 
jang sangat sederhana. Lebih landjui 
dapat dikabarkan djuga, bahwa Pe- 
kan Olahraga Kereta Api seluruh 
Djawatan akan brelangsung di Dja 
wa Tengah, kemungkinan besar di 
Semarang pada achir th. 1955, kare 

KOMPETISI PSIS. 

minggu ini sbb.: Sabtu tgl. 23: 

ian Blora, jg dikundjungi | 

Tah selesai dikerdjakan oleh Djawa-| Anggauta2 Kepoli ain, para isteri 

etina milik mbok S mah | | 
djanda, bertempat didesa | 

kan anak jang mukanja menje- | 
u Sedang | 

ja satu, diatas kepala 

PENERANGAN TENTANG 

lora, telah mengadakan penera- ' 
tempat ke Karangbalong (selatan ' memakai pengeras suara. 

Gombong). takes. Adapun penerangan jg diberi- | Alasan  rentjana — kepindahannja Ikan adalah meliputi soal2 pemi- 

paten Kuningan jang dilakukan se-! 

tahui sampai dimana kegiatan bela- dak akan melupakan untuk mengun 

kedalam - masjarakat. 2: 

kannja segera dibeslag. 3. Importir, 

lapuran2 dari | 

: fa Luxemberg, 

Atjara kompetisi PSIS dalam 

.menghadap walikota Semarang. 

a33 

T 

demikian djawab L.A. Lawalata 

hari Rebo siang j 
ya Surabaja. Ia aru berusia 24 

meninggalkan isterinja jang seda 

kaki dimulai dari depan 

Berlgundjung kemakam2 
p pahlawan. 

: Mendjawab pertanjaan kita selan 
djutnja ia menjatakan, bahwa mak- 
sud Ia mengelilingi dunia dengan 

“berdjalan kaki ini, jalah untuk me- 
nundjukkan kepada luar negeri bah | 
wa putera Indonesia mempunjai ke 
mampuan djuga untuk berdjalap ka : 
ki- keliling dunia. Disamping itu ia ! 
ingin melihat sendiri objek2 perta- 
nian dan pendidikan. dinegara2 jg 
ia akan lalui. Dikota2 dalam wila- 
jah Indonesia jg dilewati selama da 
lam perdjalanannja itu, Lawalata ti- 

  
djungi Makam2 Pahlawan jg ada di 
kota itu, sekedar untuk minta ber- 
kah pengestu. Djuga ia tentu mam- 

pir pada pembeasr2 setempat untuk 
maksud jg sama dan mohon nase- 
hat2 seperlunja guna ..morele 
stey 

“Berat badannja telah 
(000 kurang 8 Kg. 

| Atas pertanjaan mengenai keseha 
tannja sedjak ia berangkat dari Su- 
rabaja, Lawalata terangkan, bahwa 
kesehatannja selalu baik. Hanja be- 
rat badannja sudah mulai berku- 
rang. Sebelum -berangkat berat ba- 
dannja ada 52 kg, tetapi kini ter- 
njata hanja seberat 44 kg. Ia terang 

an, bahwa sebelum ia tiba di dae 
rah Tjepu, kakinja menderita sakit 
bengkak (opgezwollen), sehingga ti- 
dak “dapat berdjalan selama 2 hari 
2 malam. Tetapi berkat chasiatnja 
»parem beras kentjur”, maka beng- | 
kak kakinja itu dapat sembuh. Se: 
tiap djamnja ia bisa menempuh dja | 
rak rata2 4'km. Perbekalan ig di' 
bawa jalah sebuah ransel jg berisi 
2 stel pakaian (3 stel dengan jg di 
pakai), 2 pasang sepatu karet dan 
ibeberapa kebutuhan untuk keperlu- 
an sehari2. 

Lawalata akan meninggalkan ko- 
ta Semarang pada Senen 'j.a.d. dan 
iberangkat dari muka gedung Divisi 
:(Yugu Muda) djam 8 pagi, menu- 
dju ke Djakarta untuk lebih dahulu 

- menghadap Presiden. Rentjana per- 
“djalanannja jalah Singapore, Muang 
Thai, Birma, India, Pakistan, Irak, 

i Persia, Junani, Italia, Swiss, Frank- 
Belgia, 'Scandina- 

"via, Djerman Barat, Djepang, Cana 
'da dan Amerika. Sedangkan ' nega- 
ra2 lainnja 'jaitu a.l. Djerman Ti- 
mur, Rusia, RRT, Korea Utara dll. 

  

“Semarang ditempuhnja dalam waktu 10 hari. | "ah 
membatja reportase mengenai dirinja jang kita muat dibawah ini. 

Sana jamak lagi jang tertua berus'a 3 tahun, Start 

“kan ,,Good Luck !” 

na sangat dirasakan perlu untuk da 
pat menjelenggarakan Pekan Olahra 
ga Explotasi Tengah pada waktu jg. 
dekat ini, untuk sekedar mentjari pe 
ngalaman2 guna penerimaan Pekan 
Olahraga jang lebih besar itu. 

,HARTA KIMURA”, 

Pada tgl. 28, 30 dan 31 Oktober 
1954 j.a.d, atas usaha Ta Chung Sze 
bagian Kesenian Tonil ' Semarang, 
akan dilangsungkan pertundjukan 
Tonil dengan tjerita ,,Harta Kimn- 
ra” dalam empat babak. Pertundju- 

Union I — Poris I, Stad'on, 'Tja- “akan dipertimbangkan nanti setelah 
haja Sme. I — Polisi II, Kalisari ia sampai di Djakarta. Sebagaima- 
(Pol)., TOR II — SSS III, Pan- na telah kita kabarkan, rentjana per 
danaran: Uion NI — Romeo III, djalanan itu akan memakan waktu Ta Pesan Ba 24: aa Tamanja Ik. 10 tahun. 
zun L — Polssi I, Stadion: TOR Ti Turunan orang Perantjis. 
S3 Tan 1, Pan Mana Ip Interessant djuga Dak dikotak par IN Frid'aia IL “ Le Siapa sebenarnja sdr. Lawalata ini. 

“Pol 5 Union TV IA ee Iv KG Dalam suatu pembitjaraan chusus de 
an Le Na pani aa Lean sdr. Lawala 

SEPAKBOLA DI MRANGGEN., | 8 mengata an, ahwa| naman/a ini 
Tgl. 20 Okt. jbl. di Mrangsen di sebetulnja nama ,,baru”. Nama baru 

C jang mempunjai arti jang dalam. La 
#langsungkan pertandingan sepakbola : walata berarti ,,memudja Jawa2” atau 

Idalam gedung pertundjukan, 

kan tsb. dimulai pada diam 19.30 SATAKA “Kes. 

King Poon, sedangkar bertindak se- 
bagai Sutradaranja adalah sdr. Wah-: 

.judi. 
Dalam pertjakapan dengan warta- 

wan kita, sdr. Liauw Siang Yoeng 
sebagai Ketua Panitya Tonil tsb. me 
nerangkan bahwa, pendapatan keun- 
tungan bersih dari Tonil itu adalah: 
5076 untuk Rumah-sakit Tiong Hoa| kan Prioritet Pertama 
I Wan, dan 5040 untuk Ta Chung : 
Sze sendiri. Disampingnja untuk 
memberikan sumbangan kepada ba- ' 
dan amal, pun djuga Ta Chung Sze 

bagian Kesenian Tonil bermaksud "Ki Ihoelas - 
untuk memperkembangkan kesenian pat Kp al ae aa pada ta 
tonil amatir pada umumnja, serta dai 20.000 uan an 
untuk melatih para anggautanja jang, “ari hal orang. Na ae 
mempunjai bakat dan gemar akan "gan hal jang tersebut diatas, ma- 
kesenian tonil. Ma Pn met pe 

Para pemain dalam ,,Harta Kimu-| &a12 egeri mengam Kepu- 
ra” ini, demikian sdr. Liauw Siang! tusan sbb.: Untuk menghabiskan 
Yoeng menerangkan  selandjutnja, | Setjara berangsur2 sisa2 pelamar 
ada terdapat beberapa orang jang| dan tjalon hadji tahun2 jang lam- 
sudah berulang2 naik diatas pang-| Pau jaitu jang terdri dari pela- 
gung tonil,. misalnja sdr. Sie King| Mar2 hadji jang kalah dalam un- 
Poon dalam ,,Kodrat Alam”, sdr./ dian dan para tjalon hadji Yjang 

    

Pendaftaran 
Tjalon Hadji 

ma mengabarkan, bahwa pelamar2 
atau tjalon2 hadji jang belum da- 

sdr.2 Kwik Khing Poen, Kho Soei Sebagainja, tidak mengadakan pen 
Tjiang, Sie King Lok (jang torkenal, daftaran pelamar baru da- 
sebagai Pelawak Korea), dan Nj. lam tahun ini, : 
Tio King Tiong. Sebagai selingan2'” Oleh karenanja pelamar dan tia 
dalam tonil.ini, akan dipertundju- Ion hadji iang Jama, dipersilahkan 
kan dua matjam tarian Bali” jang diri kembali dan datang untuk me 
uniek. “minta surat keterangan jang diperlu 

Selandjutnja ' djuga diterangkan kan kepada Kepala Desanja masing 
bahwa anak2 dibawah umur J3 'ta- masing, dengan diwadjibkan memba 
hun dilarang melihat, serta untuk Wa surat2 keterangan pendaftaran 
mendjaga tata-tertip dan ketenangah buat naik hadji pada tahun2 jang 

tiap2, lampau. Kepada instansi2 jang me 
penonton jang datang terlambat da- ngurus soal2 hadii, diharapkan suipa 
ri djam pertundjukan jang sudah di- ja mulai menerima pendaftaran ula 
|tentukan, jakni djam 19.30 akan ti-|ngan pelamar2 hadji untuk musim 
dak diperbolehkan 

ga babak pertama sudah selesai. Le-|stansi2 dan badan2 jang bersangku 
bih djauh harap para pembatja se-, tan dengan soaj hadji akan disampai 
lalu memperhatikan iklan2nja jang kan dengan segera. Demikian Dja   

  
akan dimuat diharian ini, 

    

POM Mranggen lawan: 
kes, Adil dari Semg. jang berkesu- bertempat di Gedung Kesenian” Na Ta 

G.R.LS. Bodjong, Semarang. Alert Ta Ng Na Haa Pa 
Kimura” adalah gubahan sdr. Sie ntuk POM : SU 

Pelamar2'Jg Lama Dapat- 

DJAWATAN Penerangan Aga- 

Isly Kwik dalam ,,Malang Mignon”,' Menang undian) jang tidak dapat 
sdr. Sie Hwa Nio dalam ,,Gak Hoci”, berangkat disebabkan sakit dan - 

“memuljakan kelelawar. Memang ke 
Tuarga Lawalata menurut dongeng 
“kuno” (legende) pernah berhutang bu 
dj kepada binatang kelelawar. 

(- Begini tjeritan/a, Dulu, mendjelang 
“bad ke 17, datanglah serombongan 

dagang2 bangsa Perantjis di Paperu 
(Saparua) termasuk kepulauan Malu 
ku, dengan maksud untuk membsli 
rempah2. Memang waktu itu Malu 
ku sudah dikenal di Eropa sebagai | 
penghasil rempah2 (specerijen). En 

:|tah bagaimana asal mula2nja, kemu 
dian antara para pedagang Perantjis 

“dan penduduk daerah itu  terdjadi 
pertempuran. Para pedagang d'halau 
mundur teratur. Diantara mereka, 

terdapat seorang pedagang bernama 
D'Lafajeta. Ia terpisah dari kawan2 
nja dan achirnfa kesasar. Setelah se 
hari semalam berdjalan  menjusur 
pantai, djatuhlah ia tersungkur dipa- 
sir pantaj jang panas. Kehausan. Ta 

.pi mendadak, waktu ia sudah meng 
hadapi maut, datanglah berribu2 bi 
natang lawa2. Lawa2 ini membuat 
lubang didekat tempat tersungkur | 

“nja Lafajeta, lobang mana kemudian 
'mend/adi mata-air. Tertolonglah La 
fajera dari maut kehausan. 

Lawa2 pembawa rezeki. 
Lafajeta ini ' kemudian menikah 

    

Lawalata, pemuda umur 24 tahun dari Makassar ( kanan) jang hendak 
keliling dunia dengan dijalan kaki, waktu hari Kemis siang kemaren : 

Perdjalanan kaki dari Surabaja ke 
Lebih diauh harap 

(Gambar: NAPPHO) 

Lawalata — Pemudja Lawa? 
Dulunja Turunan Bangsa Perantjis D'Laf »jeta — 
Dimasa Ketjil Dimandikan 
Bawa Beras Kentjur Untuk Berkeliling Dunia 

4 (Oleh: Wartawan Kita Sendiri). 

»BERANGKATLAH ENGKAU demi kepentingan negara”, | 
atas pertanjaan kita bagaimana | 

kata isterinja ketika ia pamit akan ping $ 
keliling dunia dengan berdjalan kaki. Sebagaimana telah k'ta ka- 
barkan setjara Pb kemarin, Lawalata tiba di SAE La 

er 

»Air  Adjaib"— 

galkan selama 10 tahun 

. setelah berdjalan kaki sedjak tgl. 9 
tahun dan semula bekerdja pada 

Dinas apaan Tentera di Makasar. Ketika ia berangkat dari Ma- 
kasar ke Surabaja dengan kapal terbang pada tgl. 7 Oktober ia 

ng mengandung 7 bulan dan 2 
pertama mulai 

Pressroom Surabaja djam 8 pagi. . 
4 

minggu sadja. Telur ketjil pun ber- 
arti rezeki sedikit. Sedang kalau tak 
ada telur sama sekali, ini menanda- 
kap akan sepinja rezeki jang diha- 
rapkan itu. 

Mandi air Adja'b. 
Seterusnja dikatakan pula oleh 

sdr. Lawalata, bahwa memang se- 
mua keluarga Lawalata, terutama 
dikalangan kaum tua, mempunjai 
kemauan jang teguh. Kalau sudah 
mempunjai kehendak apa2, tak 
akan bisa dibelokkan lag'. Ini 
adalah akibat ,,air adjaib”. Kata: 
nja semua baji turunan Lawalata 
dimasa ketjil selalu  d'mandikan 
sair adjaib”. Air ini selain diberi 
.Gdjapa mantera” pun diberi ra- 
muan2 berupa petjahan bel'ng, 
paku2 dan bunga2an. Selain utk. 
menebalkan semangat, ini pun 
mendjadi ,.obat kuat”, Katanja se 
lama perdjalanan dari Surabaja 
sampai di Semarang, Lawalata tak 
pernah sakit. Sehat2 sadja. Hanja 
dekat daerah Tjepu kak'nja beng 
kak-bengkak jg diobati dgn ,.beras 
kentjur”.. Dan kini keampuhan 
»dir adjaib”nja diakuinja bisa di- 
tambah lagi dengan kemandjuran 
bobok ,,beras kentjur” jang baru 
ia kenal sekali ini. Malah kini utk 
bekal perdjalanan ia membawa 
sebungkus parem ,.beras kentjur” 
jang ,,mudjarab” itu, “demikian 
tjerita sdr. Lawalata chusus kepa 
da wartawan ,,Suara Merdeka”. 
Dari fihak kita tak lain kita utjap 

    

C.P.M. DJATENG MENANG 
1—0. 

Pertandingan sepakboia.  terachir 

antara kes. CPM Djawa Barat dan 
CPM Djwa Tengah jang berlangsung 

Kemis sore jbl. di Stadion Semg. ber 
achir denga, kemenangan 1 — 0 un 
tuk kes. CPM Djateng. Pertanding- 
an tadi berlangsung dengan seru 
dan masing2 fihak mentjoba membe 
lakan nama korpsnja. Dalam pertan 
dingan tadi dapat dikata, bahwa kes. 
CPM Djawa Barat bermain lebih 
baik dari pada dalam menghadapi 
kes. PSIS. Sajang jang kedua wings- 
nja tidak begitu litjin. Serangan? le 
bih banjak datang dari fihak CP 
Djateng, dimana kiri luar Wakidjo 
merupakan peranan penting dalam 
serangan tadi. Tetapi karena pembe 
laan jang dilakukar oleh Djawa Ba 
rat djuga kuat, maka antjaman Ra- 

bikin cs. atjapkali dapat dikirim kem 
bali. Pula keeper Simon pun dapat 
diandelkan. CPM Djabar zonder kee 

per ini jang dapat menduduki posisi 
spel baik pasti akan mengalami ke 

kalahan makin besar. Dalam babak 
pertama kedua belah fihak tak mam 
pu membikin goa!, hingga dengan 
angka 0 — 0 mereka beristirahat. 
Daiam babak kedua pertandingan 

pun berlangsung dengan - serunja. 
Achirnja Rabikin berhasil mentjetak 
goal dengan suatu soloren jang litjin, 
dimana keeper Simon pun dapat ter 
tipu. Dengan kemenanga, 1—0, ma 
ka pertandinga, jang dipimpin oleh 
wasit Yperen diachiri. 

HASIL PERTANDINGAN 
ANGGAR MEREBUT 
DJUARA DJAWA 

1 TENGAH. 
Bertempat di Gedung Sasono Suko 

Lodjiwetan Solo, baru-baru ini telah 
dliangsungkan Pertandingan  Ang- 
gar merebut Djuara Djawa Tengah 
selama dua hari. berturut-turut, jang 
hasilnja sbb.: 
Rombongan Pertandingan 

floret : 
Djuara nomer 1: Resimen Infanteri 
no. 15: Djuara nomer 2: Resimen In 
fanteri no. 13: Djuara nomer 3: K. 
M.K.B. Semarang. 

Djuara perseorangan floret puteri: 
Djuara nomor 1: Nn. Rahaju 'Se 

marang: Djuara nomor 2: Nj. Nga- 
diono Jogja: Djuara nomor3: Nn. Su 
kesi Jogja:  Djuara nomor 4: Nn. 

sabel/ 

“dengan seorang wanita penduduk Sa | Wellie Semarang: Djuara nomor 3: 
parua 
mendjadi warganegara penduduk si- 

tt. Nama Lafajeta ini masih terns 
dipakai sampai Belanda menjerah. 
Baru dizaman Republik keluarga La 
Jajeta berganti nama Lawalata, Se- 
lain ini bunjinja mendekati bunji 
Lafajeta itu, “pun karena memang 
untuk memuljakan binatang lawa2, 

jang bagi keluarga Lawalata meru- 
. pakan binatang ,,keramat”. Menurut 
(sdr. Lawalata jang akan keliling du: 
| nia ini, katanja ' dimasa2 kesepian 
|dan kesulitan, akan selalu datang 

masuk ruangan hadji tahun 1955 pada tanggal I No | binatang lawa2 jang akan mendjadi |15 Bintang 
serta harus menunggu diluar sehing- | pember 1954 ini. Instruksi kepada in | penundjuk djalan. Ini membawa tan Smj. Satam Res. Infanteri 14, 

“da. Kalau datangnja binatang lawa2 

ibaratkan akan. datangnja, rezeki jg. 

dan achirnja turun-temurun | Nn. Nani Trenggono Salatiga: Djua 
ra nomor 6: Nj. Muljono Jogja. 

Djuara perseoranga, sabel putra : 
Djuara nomor 1: Soetarto Solo: 

Djuara nomor 2: Lts. Soeparto Staf 
Resimen Infanteri 15: Djuara nomor 
3. Lts. Marwotosoeko K.M.K.B. Se 
marang: Djuara nomor 4: Lts. Noto 
koeworo K.M.K.B. Semarang: Djua 

ia nomors: Smj. Slamet Santosa Ma 
'gelang: Djuara nomor 6: Lts. Urip- 
kadin. K.M.K.B. Semarang. 

Bintang Anggar dalam sabel: Let 
Kol. Soeharto Kmd. Res. Infanteri 

Anggar dalam floret: 

  

|-berhalangan. 

TJATUR     

  

3x ru2 “ini, Arthur Bisgu 
| hasil keluar 
paksa mendudi 
Bisgu'er dan Evans 

   
    

     

      

   

Interzonale turnoi 
rowitz dan Dicamilk 

menduduki tempat nom 

turut    

   

     

djam untuk 50 zet. 

Amerika berharap dengan adanja 
tenaga2 muda ini djika nanti tahun 
muka akan diadakan ,,return-match' 
di Moskow akan mentjapai hasil jg ' 

lebih baik dari sekarang, ' Kekala- 

regu Russia jalah menjolok “dengan ! 

  

     

Djawaban Problim No. 5: 1. Pe2 
h5,”Mb7 X d5 2. Bdi X d5!, 

Pd8 X d5 3. Ph5 X f7 --, Pd5 X 

Achmad Noer (—), Liem 

ADIO 

"3 

br 

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 24 Oktober 1954: 

  

   
Disco Varia: 
dern: 08.30 Taman Kanak2: 

Hiburan Minggu pagi: 
09.00   

angka 20—12. Hasil lengkap ' dari Abdulkadir O—1, Cholis 

kedjuaraan USA adalah sebagai be- riendja O—1. 

Djawaban ditunggu selambat2nja tgl. 1 Nopember 1954 dan 

alamatkan kepada Harian ,,Suara Merdeka” dengan diberi tanda ,,tjatur”. 

NDONESIA A. Bisguier 

Djuara Tjatur Amerika: 1954 Jang 

' Paling Muda 
PoNenukk bea | tjatur Amerika 1954 ba- 

LDANA PERERUTAN jang Nana aa Paru La tahun telah ber- 

1 m ( —.d do 

Ta Lkavorka dalam pertandingan 
a'n2 "pertama seperti Reshevsky, Ho- 

Evans ter- 
Dengan demikan maka 

kedjuaraan ini karena 

Iran inter nasional Rossolimo hanja dapat 
mor Bata hal ini disebabkan fa sering 

dalam kesulitan waktu karena 'di Amerika orang bermain 22 

12. Carl Pilnick "3 
13. Paul Brands Ka 

14. Dr. Ariel Mengarini ,, 215 

Kelandjutan 7 Kamp. 
Hasil pertandingan 7-kamp jg se- 

dang dimainkan di Semarang, Pena 

han Amerika baru2 ini menehadapi ton 95 adalah sebagai berikut: 
Siang — 

Ha- 
Ronde 2: Ong Khwat 

Ronde 3: Darmadi — Ong Khwat ikut: : 
" L Arthur Bisguier nilai 10. Siang 1—0: Abdulkadir —  Tjoa 

2. Larry Evans 110 “Ging Hwie 1—0. 

1 “Seidr jasa 5 
7 Pi aa ih 31 Ronde 4: Abdulkadir — L. Ha- 

5. James Sherwin UG 16. riandja 1—0: Tjoa Ging Hwie — 

6. Sidney Bernstein 47 4 Darmadi I—1. 2 

7. Nicholas Rossolimo 7 Hingga ronde tsb. Darmadi dan 

8. Hans Berliner ». 1614 Abdulkadir nilai 3, Har'andja 2 

9. Saul Wachs 11612 Cholis 1, Ong,Khwat Siang. dan 

10. Fliot Hearst » 16 Tjoa. Ging Hwie 0. Pemain - Husin 

11. Karl Burger «54 dalam minggu ini baru turut. 

£ : 1 79 

No. 8 ,SEDJAK BERPISAH 
5 (Sumbangan : Thio Oei Siang — Pekalongan) 

— sn) 1), Bukan senang dan “ tidak 

gembira jang dialami ra- 
dja hitam kalau berpisah 
djauh dengan permaisuri- 
nja. Banjak rintangan jang 
dideritanja. Dalam keada- 
an demikian, harapannja 

hanja satu: ,,Bila bertemu 
kembali”. Begitulah kisah 

penderitaan radja hitam 
dalam problim sebelah. 

Putih: Rg?2, Pf2, pion b3, 

c2, f6 (S5 buah) 

Hitam: Rb4, Ph8, Mp3, 

pion a6, bS (S5 buah) 
Putih djalan dulu day me- 
nang. Nilai 3.   

di- 

Boen Kwan (7), R. Soebardjo (10), 

Tjoa Ging Hwie (10), Sarsono M.S. 
(4), Njoo Kok Lam (2), R.M. Soe- 

f7 4. Ke5 — d7 4 mat. karno (2), S. Roesdianto (2), R.S. 
Djawaban 'jg betul kami terima|Padmodipoero (2), SOLO: Moh. 

(disertai djumlah nilai): SEMA-| Chamdi (3), R. Soekarno Nino (9, 
RANG: A. Njaman (5), Soetahir|S. Soewito..(2), Srijoso (7), Kasdio- 

(6), Soetandar (5), -H.I. Soewitolpranoto, Bekonang (2), Widodo (2), 
Djaelani Martowidagdo (—),- Halim 
Husip (—), Walujo (2), BOJOLALI: 

Sukardjo (7), KUTOARDJO: S. No- 

| topawiro (10), KARTASURA: 'EE.S. 
Hadiwasana (2), TJIREBON: 
Moh. Saleh (5), Masduki 

Rd. 

(H, Su- 
ganda (2), TAWANGMANGU: Ka- 
| darisman (2), BLORA: Tjhie 

: 5 |GUBUG: Soenarto 
Djam 07.10. Perahu .Ladju: 07.25 Djoko Wadono (2), F. Abd. Ganie 

08.10 Tionghoa mo- (2), Harsono (2), TJILATJAP: R. 

Eng 
Siang (10), PEKALONGAN: Thio 
Oei Siang (10), DJUANA: Soejoso 
Tjokroprawiro (2), BATANG: Lim 
Pitt Giam (2), Liem Piet Sioe (2), 

2),- JOGIA: 

Somodjatmiko (7), WIROSARI: S. 
09.30 Den- | Adisabroto (2), Soemadi, Kuwu (2), 

dang Malaya, 10.00 Suara bersama: KENDAL: Muhamad Mused (2) 3 
10.30 Orkes Puspa Kentjana: 11.00j Saleh bin Sihoen, Tjepiring (2), 
Gamelan Studio Surakarta: 11.30 PURWOREDJO: R. Ristanto “2, 
Peladjaran Beksan, 12.30 Pekan da-jK. Hardjoprawiro (12), SALATI- 
tang: 13.15 Gesekan Jascha Heifetz, 
13.40 Aneka siang: 17.05 Orkes Me- 
laju Bukit Siguntang: 17.45 Orkes 
Studio Djakarta: 18.00 Tjahaja Ke- 
mala: 18.15 Orkes Studio Djakarta 
(landjutan), 18.30 Peladjarap njanji: 
19.30 Langgam dan Krontjong: 20.20 | 
Orkes Symph. National: 21.30 Da- 
gelan Mataram, 22.15 Dagelan Ma- 
taram (landjutan), 23.00 Tutup. 

Surakarta, 24 Oktober 1954: 

GA: R. Koesnijo (2), S. Soehardjo 
(2), PARAKAN: Tjan Khing 
Tjiauw (7), MAGELANG: R. Soe- 
rosewoko (12), Goenadhi (10), Su- 
nardi (8), M. Sosrowigoeno (10), 
S.N. Rahardjo (2). 
Dalam minggu ini kami sampai- 

kan sekedar hadiah kepada: 

1. Sdr. R. Soerosewoko, Djl. Ma- 
ngun 35 P.R. di Magelang (nilai   12). Nilai Sdr. kami hapuskan dari 
daftar dan mulai probl. no. 6 dimu 

Djam 07.15 Suara bersama: 07.45 lai Tagi baru. Selamat! 

dre Kostelanetz: 10.30 Lagu2 Kron- 

tjong Asli: 11.00 Instrumental: 11.15 
Klenengan Minggon: 13.45 Dari Wa 
nita untuk Wanitas 14.15 Dari La- 

jar Putih: 17.05 Disco Varia, 17.45 
Ruangan Pemuda Pemudi: 18.15 Pe 
ladjar dan Masjarakat, 18.30 Nja- | 
njian Sutji: 19.30 Lagu2 Indonesia, | 
20.05 Pembitjaraan Buku: 20.15 Hi- 
dangan OSB: 20.45 Pendidikan Ro- 
chani: 21.20 Gambjongan dan Kle- 
nengan: 22.15 Gambjongan dan Kle 
nengan (landjutan), 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 24 Oktober 1954: 

Djam 07.15 Tjeritera Minggu pa- 
gis 07.30 Soran pagi: 08.15 Missa 
Sutjis 09.15 Paduan Suara: 10.00 
Herijati meraju, 10.15 Lagu2 Maka- 
sar: 10.45 Irama Tarian Barat: 11.00 
Siaran Ulangan Panggung Radio 

| Jogja: 12.15 Klenengan Djawa: 12.30 
Ludruk Surobojo, 13.10 Ludruk Si- 
robojo, 13.40 Ludruk Surobsjo (las- 
djutan), 17.00 Taman Ksatria: 17.40 
Gending2 Dolanan Djawa: 18.39 
Krontjong Malaya: 18.15 Buah tiipt. 
J.S. Bach: 18.30 Njanjian Kristen: 
19.40 Mengenal Seni Pedagensan: 
20.00 Mengenal Seni Pedagangan 

| Gandjutan): 21.30 Sandiwara Radio: 

122.10 Aneka warna, 23.00 Tutup. 

  

  

Djakarta, 24 Oktober 1954: 

Djam 07.10. Minggu  sembira: 
08:10 Pekan datang: 08.30 Pilihan 
Pendengar: 09.10 Gamelan Bali: 
09.30 Tjeritera Minggu pagi: 09.40 
Piano Tunggal» 10.00 Dari Gedunu 
Artja Seni Sunda Studio Djakarta: 
11.00 Mimbar Katholik: 115 Mu- 
sik Klasik, 11.45 Orkes Krontisng: 
12.40 Lagu2 Maluku modern, '200 
Fenghantar santapan siang: 13.40 

Rumba dan Bolero: 14.00 Orkes Du 
pa Nirmala: 17.00 Taman Putra: 
17.30 Orkes Bambu Sangihe: 18.00 
Ruang Kepanduan: 18.390 Mimbar 
Protestan: 19.30 Musik ruangan: 
20.05 Ulangan 
21.15 Dwi Gitar: 
ke Hati, 21.45 Hammond Organ: 

(22.15 Kesenian Sunda Panggugah: 
| 23.00 Tutup. 

  
21.30 Dari Hati 

Semarang, 25 Oktober 1954: 
Djam 06.10 — 06-45 — 07.10 Sa- 

betan dan Siteran: 12.05 

13.40 Xavier Cu- 
14.00 Permainan Hammond: 

teri 15/Sub Terr, V Divisi Dipone17.05 Taman Kanak2: 17.40 Sendja 
watan Penerangan Agama, (Antara) | besar dalam wakut tempo beberapa goro, meraju, 

  

Panggung Merdeka: ' 

Permainan Orgen: 08.30 Taman In-” 2. Sdr. Ambar Adiati, Guru 
M draijs 09.00 .Rempah2 Akad pagi: SMPP di Pati (nilai 40 dari hasil 

09.15 Ludruk Surabaja: 10.15 An- tahun jl). 
3. Sdx. Soemartono Adi, Djl. Pa- 

sar 28 di Pati (nilai 40 dari hasil 
tahun jl). (Sdr. Soemartono Adi 
minta kabar, apakah sdr. sekarang 
jg berada di Purwodadi?) 

18.15 Langgam Krontjong: 18.30 
Dari Alam Parahijangan: 19.30 Bu- 
ah tjipt. Richard Wagner:, 20.30 Ru- 
djag Uleg Semarangan: 21.15 Po- 
djok Studio, 21.30 Dari dan untuk 
Pendengar, 22.20 Dari dan untuk 
Pendengar (landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 25 Oktober 1954: 
Djam 06.03 Indonesia gembira: 

06.45 Tapanuli dan Maluku: 07.15 
Edah dan Rubiah: 07.45 Ethel Smith: 
12.03 — 12.45 — 13.45 Klenengan 
Gadon: 17.05 Gelanggang Kepandu- 
an, 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 The Halle Orch.: 18.15 Seni 
Karawitan: 19.30 Indonesia popiler: 
20.30. The Koppel Ouartet: 20.45 
Mimbar Budaja: 21.20 Lagu2 O.H. 
Penghibur Hati, 22.15 Krontjong 
Asli, 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 25 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Akordeon dalam Or- 

kes, 06.40 Musik Menghias Angka- 
sa: 07.15 Lambaian Pulau Hawaii: 
07.30 Lagu2 Hindustani: 07.45 Joe 
Loss dengan orkesnja: 12.05 Lagu2 
Timur Instrumental: 12.15 Suara 
Farry Como: 12.45 Jasin dan Julia, 
13.10 Orkes Andre Kostelanetz, 
13.50 Hiburan siang, - 17.00 Dikala 
minum teh: 17,40 Rajuan2 sore: 
18.30 Sedjenak di Solo: 19.40 Rhap- 
sodie Seni Sastera: 20.15 Barat po- 
puler: 20.30 Hiburan malam: 21.15 
Untuk Kesedjahteraan Keluarga Ki- 
tas 21.30 Langen Mondrowanoro: 
22.10 Langep Mondrowanoro dan- 
djutan): 24.00 Tutup. 

, Djakarta, 25 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Seni Sunda 

Djakarta: 07.10 Lima Serangkai: 
07.30 Lagu2 Krontjong: 12.00 Ra- 
juan Tapanuli: 12.40 Trio Irama: 
13.00 Orkes Malajus 13.40 Orkes 
Biola: 14.00 Empat Sekawan: 17.00 

Seri Djawa Studio Djakarta: 18.00 
Varja Nusantara: 18.15 Keselamatan 

Studio 

| : Orkes Kron Kerdja: 18.30 Tunas Mekar: 19,30 
tjong, 12.45 Musik Akordeon: 13.15 Mutu Ilmu dan Seni: 

Pertandingan tersebut diselenggara Njanjian Rubiah, 
ini membawa telur besar, ini meng-'j kan oleh D.P.D.A.D: Resimen Infan gat: 

20.40 Orkes 
Sasando Timor: 21.15 Ketjapi Su- 
ling: 21.30 Orkes Studio Djakarta: 
22.15 Musik 'Tziganas 22.45 Lagu2 

18.00 Ruangan CPRAD: Langgam, 23.00 Tutup,    
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Ribut? Lagi 
9, (Orang A 
Belanda Lu a2 
Surabaja Setudj 

REBO PETANG 
djedjal2 itu di Surab: 
batkan 5. orang ang ringan, sebuah ka 

     

derita kerusakan? | 
keterangan jang h 

Diantara orang-orang ang 
sak dun berdjedjal2 “ine 
naik pagar milik ba 

suk dalam bar d 
barang dan" Belanda 
mendapat pukulan? 
derita luka2 ringan, A 
den — demikian 
da itu — kemudi 
tolongan polisi d 
Bung Tomo dengam p 
redakan kembali kea 
landjutkan, dan 
wa oleh polisi un 
ngobatan. Djuga pr 
buar. Taka an      

ratusan orang mei lagj masi 
dalam bar, Ketika polisi menjatakan: 
,Saudara2, diangan “melanggar hu 
kum”, diantara jang mendesak itu 
ada jang berteriak: ,,Polisi melindu- 
ngi Belanda”. Orang2 jang ada diba 
gian depan, sudah ' menundjukkan 
niat hendak kembali keluar, tetapi 

   

        

mereka didesak madju kembali oleh hun 1951: 
Orang2 jang masih dibelakan akang. De 
ngan demikian terdjadi lagi keribu 
tan. Polisi jang melakukan kewadji 
bannja dipukuli, sehingga ada helm| 
polisi jang petjah, karaben telah di | 
rebut, tapi kemudian terdapat kem: 
balj dalam keadaan rusak. : 

Pada ketika kepala polisi seksi TITf 
melihat ada seorang anggota polisi | 
jang direbut pistoln,a, ia datang me 
nolong dan dapat merebut pistol 
itu, kemudian Nan beta 
itu sebagai peringatan. Kepala poli 
si itu aman hendak dikerojok, se 
hingga ia terpaksa — menjelamatkan 
dirinja kekamof Gubernur. Tetapi 
tidak Tama kemudian polisi dengan 
Bung Tomo dapat menenteramkan 
keadaan kembali. Sebuah bar lagi 
disampingnja mendapat djuga sedikit    kerusakan. Szorang diantara jang me 
njerbu itu dapat tertangkap. Orang 
ini menurut pihak polisi pada suatu 
ketika telah berteriak2: ,,Aduh2, sa 
ja dipukulj orang!” Kini jang berwa 
djib menjelidiki dengan seksama, apa 
kah ada provokasi jang disengadja 
untuk menimbulkan kegaduhan itu. 

Dibar jang rusak itu antaranja ia 
lah pick-up, medja2 bola sodok dan 
tiang lampu. (Antara). 

         

   
   

  

  

4, 

Di Surabaja 
Polisi Dan Seorang| 
    

    

   

    

  

    

  

    

    

   

   

    

        

    

      

    

berapa Kota Di Djer- 
an Earat Tambah : 

— Katjau 

K. DJERMAN BARAT 
sd Woche” menulis: 

     

   
    
    
     

    

    

  

   

      : a jg 
unjai “penduduk. 650.000 
jaitu suatu kota jang se- 

besarnja. 

tjatatan resmi di tahun 
m triwulan achir tahun 

lakukan 70 kedjahatan di da- 
lam satu hari. Ini berarti bahwa di 

Ikota ini — meskipun orang beker- 
dja dengan keras — hampir 3 ke- 
djahatan dilakukan didalam satu 
djam, atau 25.550 setahun. Di da- 
lam tahun 1953 “di Essen terdapat 
2333 “penjurian besar (di tahun 
19512 1761: ditahun 1952: 
dan 5667 pentjurian ketji2an 
| 5100: “ditahun 1952: 
5573)- Perampasan berdjumlah “di 
tahun 1950: 846 day ditahun 1953: 
1542. | 

| 

(di ta, 

Mengenai pemalsua, dan pen'pu- 
an, naiknja lebih hebat, masing? itu 
naiknja didalam 3 tahun dari 847 
djadi 1789 dan dari 1852 djadi 
5199. Ditahun 1950 terdjadi $ pem 
bunuhan, ditahu, 1953 berdjumlah 
14. Perampokan. bersendjata naik 

hun 1950 berdjumlah 494: ditahun 
1953: 668. Mengenai jg achir ini su 

|dah terang bahwa banjak kedjadian 
|didiamkan sadja sehingga tidak ter 
masuk dalam statistik. 

1711 ),' ketjuali membenarkan pendapat In- 

djadi 80. Pelanggaran susila di ta- jdgn. segera mengambil tindakan? jg. 

  

Tidak P 
mis kepada perskonferensi   Selandjutnja mengenai soal Irian 

ia tidak mau -memberikan komentar 

Onesia, jaitu bahwa Irian Barat itu 
adalah sebagian dari Indonesia. Di- 
tanja tentang soal ganti kerugian pe- 
rang terhadap Djepang Menteri Lu- 
arnegeri Indonesia mengatakan bah- 
Wa pemerintah Indonesia mengharap- 
kan akan segera dimulai lagi perun- 
dingan2 mengenai masalah ganti ke- 
rugian perang tsb. Menteri Luarne- 

  

(Surat kabar itu mengachiri lapuran 
nja: Djika pemerintah federal tidak 

dalam, kota2 di Djerman Barat ma 
kin lama makin merupaka, Chica- 
go. (Chicago adalah kota di Ame- 
rika jg dulu mendjadi sarang ban- ' 
aa 

  

“Pembatasan 

Oleh: John Rickard — 

'Djepang Mengandjurkan 

   
Penanda tanganan naskah persetudjuan, | Suez-kanal oleh tentraa Inggris. Kelihatan disini, P.M. Mesir, Kolonel 

sedang menanda , tangani 
Mesir dan Inggris, jang a.l. ditetapkan bahwa dalam 20 bulan jad. ten- | tara Inggeris seluruhnja akan ditarik 

| Indonesia, Sunarjo, dan mereka 

essimistis 
Kesan Sunarjo Mengenai Tuntutan 

Indonesia Terhada 
MENTERI LUAR NEGERI Indonesia, Mr. Sunarjo, hari Ke 

menjatakan di Manila, bahwa dia ,,tidak 
pesimis.is” mengenai tuntutan Indonesia, jaitu Irian Barat jg de ' Wasa ini masuk atjara PBB. Sunatjo jang 
perdjalanannja pulang ke Indonesia setelah menghadiri sidang Ma 
djelis Umum PBB di New York selandjutnja mengatakan bahwa tun tutan Indonesia mengenai Irian Barat itu mendapat o lari blok Asia-Afrika” dalam PBB itu, 

  
Kelahiran! $ 

Obat2 Pembatasan Kelahiran Dibagi2kan Kepada Rakjat”Djepang — Pemerintah Djepang Menghada- 
pi Kepadatan Penduduk — Kalau Terus?an Begini 

Akan Dibutuhkan Daerah Baru 
Chas ,,Suara Merdeka”) « 

3 “enrabaja 2 ena DEWAN MASAALAH PENDUDUK di Tokio mengandjur- Rentjana Bung Tomo kan, bahwa pembatasan kelahi m adalah satu2nja penjelesai: ig Bt sp tetek! Sraba:|Perhanen ats kerutan? x, tmibul dari, djumbah, penduduk “Di dalam rapat raksasa Rebo sore di- het 3g diperbantukan ke Kn sn an ja Ke 
lapangan Jajasan Taman Kebudaja- 
an Surabaja setelah mendengarkan 
uraian Bung Tomo tentang rentja- 
nanja untuk mengadakan ,/Gerakan FP. 1 
Ekonomi Sopir Betjak” untuk mem- 
perbaiki nasib mereka dengan djalan |» 
mengumpulkan uang sebagai modal 
dari para pengendara betjak tiap 
minggu Rp. 2,— guna kemudian di- 
dirikan paberik sabun, dengan suara |y,y, ekspor, atau memperoleh bulat telah menjetudjui rentjana ter- | 
sebut. Dengan 

Surabaja, maka dalam waktu 1 ta- 
hun dengan tiap minggu tiap orang 
menabung Rp. 2,— akan dapat di- 
kumpulkan uang sebesar Rp. 214: 
djuta. Bung Tomo mengatakan bah- 
wa rapat tersebut djuga membawa 
maksud untuk memperingati djasa? 
para pengendara betjak dalam me- 
nunaikan tugas perdjuangan kemer- 
dekaan tahun 1945, baik jang telah | 
gugur maupun jang n hidup. 

  

perhitungan djumlah atau sebaliknja. Tidak ada satupun 
pengendara betjak 25.000. orang di |dari kedua djalan ini, 

L 

  

     
-Kemungkinan2 lainnja, kata de- 

wan tersebut, ialah menambah djum 
. dae- 

tah2 baru, dengan djalan perang 

kata dewan 
itu lagi, akan memberikan lebih da- 
ripada bantuan buat sementara wak- 
tu dan djika seandainja pembatasan 
kelahiran atau pemasukan lebih ba- 
njak baha, makanan dari Iuar ti- 
dak dilaksanakan, maka pengluasan 
daerah tidak dapat dielakkan lagi. 

Kenaikan djumlah pen- 

' Prospek2 “tentang keadaan di 
Djepang dalam-tahun 1970 djika   Bahwa pengendara 1 . tia Pa 

orang2 semb betjak 

sebagai tjontoh oleh: Bung Tomo sekarang, adalah akan sedemikian bahwa Major Abdullah, sec 
wira jang telah gugur di - 
angan menua MN di Am 
adalah seorang pengendara betjak 
jang tak dapat membatja dan menu- 
lis. f KRS Pala 

Bung Tomo ..membantah adanja 
desas-desus jang terdengar diluaran 
sebelum rapat, jang mengatakan bah- 
wa Bung Tomo mengadakan rapat 
ini untuk mentjari teman Tea 
berhubung pemilihan umum. Dik ta 
kan oleh Bung Tomo bahwa suara? 
itu adalah propokasi dari lawan 
Bung Tomo jang bermaksud meme- 
tjah persatuan Bung Tomo deng: 
para pengendara betjak. .. 

Dulu rakjat Surabaja banjak jang 
mengungsi dan meneruskan pe: dj 
angannja dipedalaman, tapi diant: 
mereka jang ikut -bi 1 

kini banjak jang hidupnja melarat 
sedangkan jang dulu tidak ikut 
kelihatan Le Ia 1 
ing itu, mereka jang pulang « 

Dengan lalu kehilangan 
pentjaharian dan terpaksa : 

      
   

  

   
  
  

  

   
     

   
     

    
    

ngan, . dikemukakan tambah 

- dari pembesar2 Djepang saking 
1 Ibingungnja hendak mentjoba me- 

| duduk sepang telah mentjapai 

Idiak perang berachr. Dalam ke- 

ai jepang telah Kenalan 40 Ke 
|dari daerahnja. 

un / HA gian obat 
pembai “kelahiran setjara tju- 
ma2, Masaalah Penduduk 

pula kepada 
  

penduduknja masih tetap ber- 
ah dengan djumlah seperti 

kebanjakan hebatnja — sehingga 

  

lupakan sadja sama sekali — sam- 
pai penjelitikan tentang djumlah 
penduduk jang akan dilakukan 
telah diumumkan. 

Menurut dugaan djumlah pen-   

      

    

      
   

   
    

  

a 88,000,000 djiwa pada tel. 
juli 1954, jang berarti kenaik- 

n sebanjak 16,000,000 djiwa se- 

    

     

haikan  djumlah penduduk ini 
termasuk 6,000,000 serdadu, pe- 

pemerintah dan orang2 
ah dinosikan dari Repu- 
'Rakjat Tiongkok, Rusia dan 

Korea. Sebagai akibat kekalahan- 
a dala : jang lampau, 

  

    

     
   

  

sy . Obat anti kelah'ran. 

| pemerintah untuk membuka kan-   ngendara betjak jang hidupn 
nabi menjedihkan, Keadaan 
tjam ini tak dapat « 
karena seorang pe 3 
tak akan tahan Kn en 2 
betjaknja sampai 3 t un, dan pekei 
djaan itu merusak badannjas 
kian Bung Tomo jang se 
ngatakan bahwa keadaan 
mendorong dirinja untuk $ 
Gerakan Ekonomi Sopir | 

ini. Pidato Bung Tomo jang ber! 
sung selama kira2 114 djam 'itu' 
achiri dengan pekik »Merdek kz 
bertafakur terhadap para pah 

   

    

   

   
   

  

    

  

   betjak jang telah gugur dalam per- 
djuangan revolusi. . (Antara) 

  

     

   
KONPERENSI AGRARIA SF- | 

LURUH INDONESIA. 
da ba 

    
   Pada achir tahun ini di D 

ta akan diadakan konperensi. 
nas Agraria | 
atas Jmaba Kementerian Agraria. 
Konperensi itu akan dihadiri ole 
djawatan2 jang ada sangkut-paut 
nja dengan 
dari daerah2. , 
ngan jang didapat, Presiden 
versitet Gadjahmada akan me 

  

Menurut  ketera 

  

     

  

3 

  

   engi 
dakan preadvies dalam soal2 jang 
menvenai agraria. Demikian sur 
ber resmi 

   
    

    

     
   

pa for 

Iga2 
van Mane anakan obat pembatasan 

Tiang memberikan 

seluruh Indonesia 

agraria dan utusan jseorang pembesar, ,,hahwa kita te- 

ng akan memberikan ke- 
gan2. mengenai pembatasan 
hiran. Dit kannja pula 

upaja kepada rakjat ditanamkan 
keinsjafan mengenai ,,kegenting- 

| keadaan” sehingga mereka 
a menerima pembatasan 

hiran itu 
6) 

      

  

n Rakjat telah mengadakan kam- 
anje, terutama ni Tn 

na biasanja terdapat keluar- 
'ga2 besar, supaja lebih banjak 

        

    

    
lahiran atau djalan2 lain untuk 

itu, Tapi kegiatari kementerian 
ini selalu terwalang disebabkan 
kekurangan fonds. 
Dari djumlah 93,938 suami isteri 

| djawaban atas 
.pertanjaan2 jang diedarkan  diber- 
bagat wilajah Djepang baru2 ini, se- 
ertiga mengatakan bahwa mereka 
elah . mempraktekkan — pembatasan 

kelahiran. sri membuktikan”, kata 

bi 

   
    

lah mentjapai beberapa hasil — tapi 
asil itu belum bisa dikatakan tju- 

2) 

sedjahteraan Rakjat, mengandjurkan kepada pemerintah Di pang untuk membag'-bagikan obat2 untuk membatasi Kebab Png juma2 kepada orang2 miskin. Pa angan bitung memikul be- 1 harus memberi makan kepada 20,000, djiwa rakjatnja de- 
an bagi 5,000,000 orang peng 2 

luar negeri dan mentjarikan 

an. Disamping itu dimasa perang ke 
pada kaum ibu diandjurkan “ untuk 
mempunjai banjak anak ,supaja me- 
reka dapat »menjumbangkan putera2 
kepada tanah air” dan Ijita2 jang di- 
tanamkan kedalam djiwa mereka di- 
masa itu sulit untuk dilenjapka, se- 
karang. 

Dikampung2 menentang 
pembatasan. - 

Dikampung2 baik suami mau- 
pun asteri sering2 menentang 
pembatasan kelahiran itu. Hal 
ini terutama terdapat pada kelu- 
arga2 tani dimana setiap anak 
dipandang sebagar sumber pen- 
tjarian dimasa depan. 

Walaupun menurut taksiran 
setiap tahun  terdjadi kira2 
1,000.000  pengguguran kandu- 
ngan, namun djumlah- penduduk 
Djepang masih sadja menundjuk- 
kan tanda meningkat. Dan wa- 
en angka kelahiran sudah 
ber 
tian semakin berkurang lagi. 
Djumlah bersih penambahan pen- 
duduk ditahun ' 1953  iklah 
1,260.000 djiwa. 

Dengan angka kena'kan seper- 
fi sekarang, maka diharapkan 
djumlah penduduk Djepang akan 
mentjapar 100,000,000 djiwa di- 
tahun 1968 dan tetap tinggal da- 
lam angka itu selama 50 
berikutnja. 

D.belakang angka taksiran ka- 
sar ini, tergambarlah bahaja 'ke- 
laparan — pada waktu ini menu- 
rut penjelidikan pemerintah su- 
dah ada 2096 penduduk Djepang 
jang kurang makan,  kekatjauan 
umum dan perselis.han2 -perbu- 
ruhan. 

Menurut taksiran pula maka 
setelah djumlah penduduk men- 
tjapai angka 100.000,000  djiwa, 
maka tiap tahun kira2 700,000 
|orang jang akan mentjapai umur 
dewasa dan. tiap untuk bekerdja. 
Untuk sebag'an besar dari mere- 
ka mungkin tidak akan tersedia 
pekerdjaan. Djepang tidak per- 
nah kekurangan tenaga buruh. 
Bahkan dalam djaman gemilang 
keradjaan Djepang sekalipun ma- 
sih sulit untuk mendapatkan pe- 
kerdjaan, Apa lagi sekarang un- 
tuk mendapat mata pentjarian 
djauh lebih sukar lagi. 

Kira2 7096 dari peladjar2 jang 
tamat sekolah tahun jang Jalu bi- 
sa mendapat pekerdjaan. Tahun 

'ini diduga hanja 50 sampai 60x 
akan merasa beruntung mendapat 
pekerdjaan. 

Bahaja pengangguran, 
Dalam bulan Desember tahun jg. 

lalu kira2 310.000 orang jang dima- 
sukkan dalam daftar  ,,tidak mem- 
punjai pekerdjaah sama sekali”. Da- 
lam bulan April tahun ini sudah ada 
516.000. jang dimasukkan dalam 
daftar itu dan dalam bulan Mei 
djumlah ini meningkat  mendjadi 
580.000 orang. Sebuah laporan pe- 

| merintah jang diumumkan baru2 ini 
mengatakan, bahwa dalam bulan   | Tinjok sekali wanita2 desa di Dje 

ipang jang pertjaja kepada tachjul 
dan menentang pemakaian obat atau   mengabarkan kepada 

” 

, Antara Ijara lain untuk membatasi kelahir-! 

Maret ada lebih kurang 5.000.000 
orang ,,jang mentjari pekerdjaan ba- 
ru atau mempunjai niat untuk ber- 
buat demikian.” 

urang, namun angka kema- 

tahun 

Ika itu tdak 

  

| jang mengachiri pendudukan 

perdjandjian Suez-kanal antara 

mundur dari daerah Suez-kanal. t 

el ! 2 

! 

p Irian Barat 

singgah di Manilla dim. 

»Sokongan p   geri Sunarjd jang berangkat dari 
Manila menudju Djakarta pada hari ' 
Kemis telah bertemu dengan Wakil ' 
Presiden merangkap Menteri Luar- 
negeri Filipina, Carlos P. Garcia, di- | 
kementerian luarnegeri hari Kemis. | 

« (Antara) 
Menteri Australia tentang 
pembitjaraan2 informil de 
ngan Menteri Indonesia. 

Tuntutan Indonesia mengenai kali 
New Guinea Belanda akan sangat 
mungkin diperbintjangkan dalam 
bulan jang akan datang oleh 
panitya i P.B. Bi.de 

Australa, Richard Casey, 
Kemis mengatakan. Casey jang 
telah mengundjungi Indonesia 
dalam bulan September jl. menga- 
takan bahwa dia telah melangsung 
kan pembitjaraan2 setjara infor- 
mil dengan Menteri Luarnegeri 

   
   

   

berdua itu telah sefakat bahwa 
hubungan antara 2 negeri mere- 

akan dipengaruhi 
oleh tidak ada kata sefakat mer 
ngenai New Guinea Belanda. Se- 
landjutnja Menteri Luarnegeri 
Australia itu mengatakan sekali- 
pun Amerka “Serikat tidak akan 
merat.fikasi perdjandjian perta- 
Yanan Asia Tenggara hingga per- 
mulaan tahun 1955, suatu s'dane 
Dewan SEATO ig representatif” 

  

SmokkelEmas ' 
!& Obat Bius 
4 Orang Organisator- 

nja Ditangkap 

BERITA tentang  penjelundu- 
pan heroine dan mas jang meng- 
gemparkan itu kini ada ekornja. ' 
4 Orang Tionghoa d'tangkap oleh 
jang berwadjib di Surabaja. Me- 
reka dituduh mendjadi organisa- | 
tor daripada penjelundupan2 dari 
Hongkong jang menjangkut he- 
roine dan mas dim djumlah dju- 
taan rupiah itu. Pihak jang ber- 
ba belum banjak melepaskan 

eterangan2 tentang ini, tetapi 
ge sma saat Ini Mn 3 tidak 
itemukan adanja gedjala2 j mempunjai latar belakang ik 

Bukan mustahil, bahwa penang- 
kapan itu akan disusul oleh pe- 
namgkapan2 lainnia .Antara). 
Penjelundupan Barang? Lux 

Meningkat 5 
Sementara itu berita UP dari Si- 

gapura menjatakan, bahwa penjelun- 
dupan barang2 lux antara Singapura 
dan Indonesia kini meningkat. Ba- 
rang2 jang diselundupkan 'itu antara 
lain ialah camera, radio, nylon dan 
pick-up Gramapun dil.nja jang diba- 
wa oleh  penjelundup2 dengan 
mempergunakan tongkang. Barang2 
tsb. ditukar dengan lada dan kopi 
jang berasal dari daerah2 Banda dan 
Padang. Diduga bahwa beberapa 
penjelundup itu  djuga berusaha 
memperdagangkan madat. (Antara) 

  

Kenaikan  djumlah pengangguran 
itu sebagian adalah disebabkan aki- 
bat rentjana penghematan perekono- 
mian jang didjalankary “oleh peme- 
rintah, hal mana- telah menjebabkan 
banjak perusahaan2 djatuh bangkrut 

| dan pemetjatan setjara besar2an pa- 
da banjak perusahaan2 industri ter- 
'djadilah. Sebab jang lain ialah ada- 
nja kira2 100.000 orang jang tam- 
mat dari sekolah setiap tahun. 

5 |. Butuh pulau baru. 
Harian Djepang jang terkemuka 

»Asahi Sinbun”, baru2 ini memberi- 
kan. ulasan sbb.: 

,Ada orang jang mempunjai pen- 
dapat ' bahwa tidak ada faedahnja 
untuk mempraktekkan pembatasan 
kelahiran oleh karena hal itu tidak 
akan dapat mengurangi penganggu- 
ran untuk masa 15 atau 16 tahun 
lagi. 

» Pandangan 
sangat pitjik. 

»Biarpun rentjanag ekonomi apa 
sadja jang didjalankan untuk men- 
tjapai self-sufficiency (tjukup meng- 

sedemikian — adalah 

  

  

pki, pada permulaan abad ke-19, 

:hammad Ali (keturunan 

diri dari Turki dengan gelar ,,khe- 

-Itetap dibawah suzereinty Turki. Ta 

Mesir sebagai. protektoratnja, 

Inggris, dan diganti dengan Hus- 
sein Kam I, djuga dari dynasti Mu 

akan dilangsungkan dalam tahun s 
“ni (Antara). 

ngapura menjatakan, bhw penjelun- 

' 

| Lembaran 
| Dihapus 
Riwajat Singkat Pendjadjahan Asing 

| Abad Ke 16 Jang Kini Sadah Diacbiri 

   

  

   

Di Mesir Sedjak 
Dengan Perse- 

tudjuan Penarikan Pasukan2 Inggris Dari Suez 
(|. PENARIKAN KEMBALI pusan Suez akan menutu 
riode dari pengaruh Inggeris dida dalam tahun 1882 — 

p satu pe-asukan2 Inggeris dari Daerah Ter 
waktu na-erah Timur T engah, jang dimulai .Sional sme Mesir mulai berkembakemudian, karena api nasionalis- ng — dan lenjap pula 72 tahun 

1e Mesir jang membakarnja. Te 
mengach'ri pula persengketaan jas 
persengketaan ini banjak peristiw 
demikian pula sekurang2nja 53 a 

Inggris 
dalam babak2 
menteri Mesir 
Mesir mengalami revolusi, 

terachir 

akan jang mengachiri zaman dynasti Muhammad Al, 

| Dengan penarikan kembali pasu-| 
kan2 Inggris ini, berachir pula a-'! 
man pendjadjahan asing di Mesir. 
Sedjak abad ke-16, Mesir didjadjah 

ialah Mo- 
Albania) 

pada hakekatnja telah melepaskan 

Pasha Turki di Mesir, 

“dive”, tapi Mesir waktu itu masih 

:hun 1882 rakjat Mesir berontak me 
lawan Inggris-Perantjis jg mengawa 
si keuangan Mesir. itu: peristiwa ini 
didjadikan alasan oleh Inggris utk. 
menduduki Mesir dan ' menguasai 
pemerintahannja, Sesudah petjah Pe 
rang Dunia I, Inggris menjatakan 

dgn. 
alasan bahwa khedive Abbas Hilmi 
bersikap pro Djerman dan pro 

Turki. 1g 
| Abbas Hilmi diturunkan oleh 

“ 

  

  hammad Ali, dengan gelar sultan. 
Penggantinja adalah saudaranja, 
Fu'ad mendjadi radja (Malik) 
Fu'ad: tapi pasukan2 Inggris ma- 
sih tetap ada di Mesir: kepenti- 
ngan Inggris di Mesir terutama di 
dasarkan atas pertahanan Terusan 
Suez. 

Ingger's berimaharadjale- 
la di Mesir. ' 

Selama 72 tahun ini, waktu 2i 
i perang dunia mengantjam 

Mebantinoan? Inggris didaerah Te 
rusan Zuez, Inggris telah menge- 
Juarkan berdjuta-djuta pound ster 

igling untuk membentuk sistim per 
'|tahanan, jang strateginja meliputi 
seluruh daerah Laut Tengah ba- 
gian timur. . 

. Induk s'stim pertahanan ini ia- 
lah pangkalan militer Tell al Ka- 
bir, jang biaja pembuatannja sa- 
dja memakan uang  sebanjak 
.£400.000.000, dan merupakan 
bangunan militer jang terbesar di 
seluruh Commonwealth, kalau 
tidak diseluruh dunia. 
“Tell al Kabir (,,Tell”, kata serda 
du2 Inggris) adalah tempat pbrtem- 
puran dalam mana pasukan2 « Ing- 
gris dalam tahun 1882 mengalah: 
kan pasukan2 Mesir dibawah Ah- 
mad Arasi Pasha, setelah Inggris 
bersama2 Perantjis membasmi pem- 
berontakan disatu tempat lain di 
Mesir. 
“Inggris &  Perantjis maksudnja 
waktu itu ialah melindungi Terusan 
Suez, jg dibuat oleh insinjur' Peran- 

zjis Ferdinand de-Lesseps dalam ta 
hun 1869 dengan seidzin khedive. 
Terusan ini 5096 dikuasai Inggris: 
PM Inggris  Disraeli beli 295.000. 
026 saham dengan harga £ 4.000. 
000, dari djumlah saham seluruh- 
nja 652.000.932. 

Pasukan2 Perantjis pulang, pasu- 
kan2 Inggris tetap tinggal. 

Perdjandjian 1936. 
Dada tahun 1922 Mesir mer- 

deka dari pendjadjahan Turki, te- 
tapi pasukan? Inggris masih tetap 
ada diwilajahnja. Pendudukan Ing 
gris di Mesir ini diresmikan dlm 
perdjandjian antara kedua negara 
ini dalam tahun 1936, jang menu 
rut rentjana akan berlaku selama 
20 tahun. Menurut perdjandjian 
ini, Mesir memberikan daerah se 
luas 5400 mil2 untuk pangkalan? 
militer Inggris dan daerah2 latih- 
an, dan djumlah pasukan Inggris 
jang ditempatkan didaerah ini ter- 
batas sampai 10.000 orang sadja. 
Kebanjakan dari mereka ditempat 
kan Yidaerah Terusan Suez, tetap 
sebagian. ditempatkan pula di 
Kairo, Iskandarah dan di Mersa 
Matruh (dipadang ' pasir Barat). 

:. Walaupun pada hakekatnja Me 
Sr diduduki oleh pasukan2 Inggris 
adania serdadu2 asing ini tidak 
menjinggung perdamaian di Me- 

   

Ferdinand de Lesseps, seorang insi- 
rjir jang telah membangun terusan 

Suez dalam tahun 1859. 

Nasicmalisme bangkit: 
Pasukan2 Inggris mun- 

i dur dari Kairo. 
“Tetapi, waktu peperangan ma- 

sih Kekar di Padang Pasir Ba- 
rat (melawan pasukan2 Dierman 
Hitler dan Italia), tumbuhlah se- 
mangat nasionalisme baru dibe- 
lakang front2 pertempuran. Sege- 
ra sesudah perang berachir, tim- 
bullah insiden2 jang achirnja me- 
njebabkan keruntuhan sedjumlah 
besar impin politik dan Radja 
Farouk. Pertumpahan darah an- 
tara Mesir dan Inggris. 

Inggris sadar akan nasionar's- 
me baru ini, dan dalam tahun 
1946 Inggris bersepakat supaja 
perdjandjian 1936 itu difndjau 
kembali, 10 tahun sebelum masa 
berlakunja habis, dan setudju pu- 
la untuk tarik kembali segala pa- 
sukannja dari Delta Ni ke dae- 
rah Terusan Suez seluruhnja. 

Pada pagi hari dalam bulan 
Mei 1946, bendera Inggris ditu- runkan dari tangsi Kasr an-N'I di 
Kairo dan pasukan2 Inggris ber- 
baris keluar. Tetapi peristiwa ini 
baru merupakan permulaan sadja 
daripada berachirnja pendudukan 
Inggris: kaum nasiona''s menun- 
tut supaja IX is meninggalkan 
sama sekali Lembah" Ni, 

1947 — 1950 usaha2 
gagai. 

PM Mesir Sidky Pasha - tahun 
1947 pergi berunding ke London 
dengan - mendiang Ernest Bevin, 
menteri luar negeri Inggris. Sidky 
Pasha pulang ke Mesir dengan 
membawa satu dasar bagi persetu- 
djuap baru Mesir-Inggris, ialah: pe 
narikan kembali pasukan2 Inggris 
dari Daerah Terusan Suez dalam ta 
hun 1949. 

Menurut rumus ini, saham Mesir 
dalam 'laba .Compagnie Universell- 
du Canal Maritime de Snez” (Kong 
si Terusan Suez) akan diperbesar 
mendjadi 796, dengan minimum ig 
terdjamin sebesar £ 350.000 se- 
tahun. 

Tetapi usaha2. ini gagal,  herhu- 
bung dengan. masalah Sudan: Sidky 
Pasha meletakkan djabatannja. 
Mahmud Fahmy Nokrassy Pasha, 

pengganti Sidky Pasha sebagai PM, 
bermaksud berseru kepada PBB su- 
paja Inggris diperintahkan mening- 
galkan daerah Terusan Suez karena 
merupakan antjaman bagi keama- 
nan Timur Tengah. Dewan Keama- 
nan menjatakan, bahwa sengketa 
ini harus diselesaikan antara Mesir 
dan Inggris sendiri. 
Nokrashy pulang ke Mesir, di ma   sir, sebelum Perang Dunia TI. ha ia disambut dengan laporan bah 

  

Perkemahan militer Tel el Kebir, 

perkemahan dan bangunan 

  

« jang telah dibangun oleh Inggris de- ngan beaja 400 djuta pound. Menurut tjatatan, perkemahan ini termasuk 
militer jang terbesar sedunia. 

  
  

dari wilajah Mesir ini tapi penarikan kembali pasukan2 
daring pahit antara Mesir dan Inggris 

telah dibumuh,a telah terdjadi: Seorang perdana 
pergonggota angkatan perang Inggris: 

3 wa. gerakan ,Iehwanul Muslimin? 
bermaksud menjerbu Kairo. Nok- 
rashy, melarang gerakan ini. Desem 
ber 1948 Nokrashy Pasha dibunuh 
di Kairo: perundingan dengan Ing- 
gris dikatjaukan karena persengke- 
taan didalam negeri Mesir. Semen- 
tara itu, dalam bulan Mei 1948, Me 
sir ikut berperang melawan pasu- 
kan2 Jahudi di Palestina, hingga Me 
sir untuk sementara memalingkan 
perhatiannja dari Inggris. 

Tapi dalam tahun 1950 Partai 
Wafd — jg tadinja memboikot pe- 
milihan?2 ' di Mesir — menang da- 
lam pemilihan, dibawah perdana 

“menteri Mustafa Nahas Pasha. 
Nahas Batalkan perdjan- 
djian 1936. 

Dengan mendadak, pada per- 
tengahan buan Oktober 1951 PM 
Nahas mengumumkan pembata- 
lan perdjandjian 1936, dan de- 
ngan demikian menjatakan tidak 
sah adanja pasukan2 Inggris di- 
daerah Terusan Suez. Mulai ke- 
esokan harinja, pasukan2 Inggris 
boleh dikatakan mendjadi ..tawa- 
nan” didalam tangsi2 mereka 
sendiri: selama tiga tahun terdja- 
di perusuhan2, tembak-menem- 
bak, pembakaran, 42 serdadu 
Inggris, 4 anggota RAF, tewas: 
1 orang Inggris lagi hilang. 

Kerusuhan2 merembet dari 
daerah Terusan Suez ke Kairo. 
dan meledak disana pada tel 25 
Januari 1952 (Sabtu Hitam”) 
setelah pasukan2 Inggris di Isma- 
ilia menembaki polisi Mesir. Pe- 
tang harinja Radja Farouk me- 
merintahkan supaja tentara Me- 
sir bertindak terhadap mereka 
jang mengatjau. 

Revolusi: Fas achir pen- 
dudukan. 

.Mesr ,terus bergolak. Farouk 
dipaksa turun tachta oleh revolu- 
Si jang dipimpin oleh Kol. Djamal 

  

1 Hitam ,,Tell al Kabir" - 
ari Sedjarah 

  

Bg 2 T    
Djuga Napoleon ' pernah memimpi- 
kan akan membuat terusan Suez di- 

tahun 1789. 

Abdul Nassir, Djend. Muhammad 
Nadjib dll. 7 

27 Djuli 1954 dimulai lagilah 
perundingan dengan Inggris: de- 
legasi Inggris dikepalai menteri 
angkatan darat Anthony Head, 
Mesir oleh Kol Abdul Nassir. 

Pasukan2 Inggris didaerah Te- 
rusan Suez, jang senfentara itu 
telah tumbuh mendjadi kira2 
80.000 orang, tak lama kemudi- 
an mulai ditarik kembali: menu- 
rut persetudjuan jang telah ter- 
tjapai, Inggris diberi waktu 20 
bulan untuk menjelesaikannja. 

23 September 1954 Inggris ki- 
rm Anthony Nutting ke Kairo, 
untuk mulai berunding lagi jang 
berachir “dengan  perdjandjian 
jang ditandatangani sekarang ini. 

Kesulitan terbesar dalam run- 
dingan 'ini ialah soal akomodasi 
bagi tehnis2 Inggris jang “akan 
memelihara bangunan? didaerah 
Terusan Suez, Bertalian dengan 
soal ini, Nutting kembali lagi ke 
London pada tgl 10 Okt. j.l., un- 
tuk mendapat instruksi2 selan- 
djutnja. 

Tanggal 15 Okt. Nutting ter- 
ang lagi ke Kairo dan tertjapai 

lah persetudjuan terachir, dalam 
pertemuan dengan menteri luar 
negeri Mesir Dr.. Mahmoud Fawzi 
pada malam Selasa j.l, 

  

Bahwa impian untuk membuat terusan jang menghubungkan laut Merah dengap Laut Tengah itu sudah ada sedjak djaman dulu, terbukti dengan adanja gambar2 pahatan batu jang dibuat dizaman purbakala ini. Tam- pak gambar Pharao Seti I didiaman 1380 tahun sebelum Masehi sedang melihat rentjana sebuah terusan jang akan dibuat. Rentjana terusan iini digambarkan dengan dua garis vertikal sebelah kanan. 

Belanda Hendak Me- 
mantjing Di-Air Keruh 

Menggunakan Kesulitan2 Kabinet Se- 
karang Ini Uotuk Memburuk2an 

Nama Baik Indonesia 
BERKENAAN DENGAN diumumkannja nota protes Belanda kepada Pemerintah Indones'a oleh Den Haag pada tanggaj 20/10, maka hari Kemis pukul 12.30 Pemeri 

kan pula nota balasannja jang isinja menolak 
Ngia protes Belanda jang disam 
hakekatnja adalah ulangan dari nota-protesnja 

Indonesia mengumum- 
protes Belanda itu. 

paikan pada tanggal 19/10 itu 
tanggal 14 Djul 1954 jang berisi tuduhan2 seolah2 polisi Indonesia melakukan penganiajaan terhadap 13 orang tahanan Belanda, jang wab dengan nota Pemerintah Indonesia tanggal 

lalu, bahwa tuduhan2 
dasarkan kebenaran. 

telah didja- 
9 Oktober jang 

itu menurut penjelidikan ternjata tidak ber. 

nota-protesnja itu, antara lain dite- Harj Kemis pukul 12. 39 Komisarisgaskan pula oleh kalangan tersebut Agung Belanda dipanggiy ke Kernententang tidak pernah adanja kolam 
terian Luar Negeri untuk men?rima fisuatu. tempat, jang menurut tudu- djawaban Pemerintah Indonesia atashan Belanda dipakai guna »mendje- 
Mota-protes Belanda itu. 
tsb. djranjbaikan oleh Kepala Di 
rektorat Eropah Mr. Nazir Pemon 
tjak, dengan dihadiri oleh Sekretaris 
Djenderal Kementerian Luar Negs 
ri Roeslan Abdulgani. 

- Belanda langgar adat. 
Patut dikabarkan, hahwa kalangan 

Pemerintah Indonesia terkenjut ka- 
rena adanja pengumuman nota-pro- 
tes itu oleh Pemerintah Belanda di 
Den Haag, karena mennrut aderke- 
biasaan seharusnja ada persetudjuan 

| terlebih dulu. Karena sikap day tin- 
' dakan Belanda jang dersikian itu, 
kalangan tersebut tjenderung “ urtuk 
mendapatkan kesan, behwa pihak 
Belanda bermaksud mengcunakan 
kesulitan2 jang kini dihadapi oleh 
kabinet Indonesia untuk membusuk2 
kan nama baik Indonesia diluar ne- 
gcri,  tentunja ada hubungan pula 
dengan tuntutan. Indonesia di PBB 
mengenai Irian Barat. Mengenat tje- 
robohnja tuduhan2 Belanda dalam   

Djawabanblos2kan” tahanan didalamnja. (An- 
tara). 

  

REKORD DUNIA BARU TER- BANG TINGGI DGN HELIKOPTER, 
Rekord dunia ter tinggi 

pesawat2 helikopter telah dipe- 
tjahkan oleh seorang . 1 
Amerika Serikat dengan menge-. mudikan sebuah pesawat helik 
ter type Sikorsky SXH 39, Demi- 
kian daumumkan oleh kementerian angkatan darat A.S, hari Selasa 

enerbangnja bernama R1! Webster Ia  berhas Na tinggi 7.500. meter dengan demi- kian melampaui reWord Tama da- lam th. 1953 Han bana 800 meter, Webster djuga memegang rekord dunia ter! tjepat de- ngan pama helikopter, jaitu de. 
ngan ketjepatan 251. | sedjam, 

    hasilkan keperluan sendiri), 

sebuah rentjana baik tidak akan da- 
pat dilaksanakan dengan berhasil se- 
lama penduduk masih tetap bertam- 
bah sebanjak 1.200.000 djiwa setiap 
tahun”, 

Tahun jang lalu, sebuah panitya 
jang diperbantukan kepada kantor 
Perdana Menteri, menaksir bahwa 
Djepang akan memerlukan sebuah 

pulau baru jang sama besarnja de- 
ngan Kyushu, salah satu dari empat 
pulau jang terbesar di Djepang, da- 
lam masa 10 tahun ini djika tingkat 
penghidupan jang sekarang hendak   dipertahankan, 

  

namun | 
penduduk Djakarta, pantas ditjontoh. 
Hari Senin dia telah menemui wali 
kota Sudito dan menawarkan, akan 
memberikan sumbangan sukarela un 
tuk membangun sebuah gedung seko 
lah rakjat dari 6 ruangan, asal fihak 
kotapradja suka menjediakan tanah 
dan menundjukkan dimana sekolah 
an itu harus didirikan. Djiauw Pok 
Kie sudah pernah pula membuatkan 
sekolah di Djatinegara jang diberi- 
kan tjuma2 kepada Mohamadijah. — 
Kota Palembang telah menerima 
2000 kotak pemilihan. Tapi djumlah 
ini masih djauh dari mentjukupi ke 

Kesadaran Djiauw Pok Kie, seorang butuhan daerah Sumatera Selatan — 
Kabar2 jang menjatakan, bahwa dne 
tah Surakarta terantjam bahaja keku 
tangan makanan adalah tak benar, 
demikian. keterangan. bupati Sujoso. 
Jang terang perlu diperhatikan ialah 
|perlunja lapangan kerdja bagi masja 
rakat desa, Kini pemerintah telah 
mengeluarkan ' uang sebanjak Rp. 
200.000,— untuk memperbaiki salu 
tan Tangen. Djuga Rp. 50,000,— 
untuk perbaikan djalan di Sukohar- 
djo. Dengan djalan ini kekurangan 
kerdja dapat sedikit diatasi —- Tam 
bang Timah Bangka akan mentjapai   

  

produksi melebihi didjama, Belanda 
dulu. Malah hasil tahun 1954 ada 
2000 ton lebih banjak daripada jang 
direntjanakan semula — Kota Pu: 
san di Korea jang dulu menderita 
akibat perang, hari Senin malam dan 
Selasa pagi telah menderita lagi aki 
bat amukan kebakaran besar jang 
menghabiskan 481 buah rumah. Me 
nurut dugaan, kebakaran ini diterbit 
kan oleh adanja sebuah tjorong asap 
jang terlalu panas dan kemudian ke 
na hembusan angin lali mengobar-   kan api —, Orang2 komunis Prantjis 
malam Selasa telah mengadakan ra 

  

pat2 protes dan demonstrasi2 menen 
tang persendjataan kembali Djermap Barat — Pemerintah Muang 'Phai 
hari Selasa melarang dengan keras 
semua hubungan antara rakjat Thai dengan pasukan2 Muang Thai jang 
masih tinggal di Birma, Ini dimak- 
sud untuk mentjapai hubungan baik 
dengan Birma — Amerika Serikat 
hari Selasa telah menjerahkan 2 bu- 

Ini adalah bantuan bagi angkatan laut Djepang, jang menurut fihak Amerika katanja aksn mendjadi sa-   saran pertama dari intrise komunis 
Internasional, 

      

  
ah kapal perusak kepada Djepang. . 
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| Para tamu dari luar kota : 
Seruan untuk umum: 

Awas!!Awas! Itu'Tanda Merah - 

Pasar-Malam-A: 

sid 

narik dan memuaskan, 

Bandjirilah, beramai-ramai 
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Sebelah Wetan djembatan Kaligawe Semarang: | 
Timur, djauhnja hanja '/ km. 
Mulai tg. 30 October 1954 

tg. 30 November 1954 nu | 
Pertundjukan2—Istimewa, kegemaran anak2 se- || 
gala matjam hiburan bagai umum sangat me- | 
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Rata-rata Rp. 1.— 

Djangan kwatir Hotel-Hotel dif Kota Semaran gi 

tjukup tersedia. ad : :        

  

menghibur-diri de- 
ngan ber-amal jang tidak terasa.” 
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Iperseroan Terbatas »Pelajaran Nasional Indonesia” (PELNI) me- 
manggil pelamar2 untuk dididik sebagai 

Ha MUALIM atau 

I. Tempat pendidikan di Djakarta 
a, Akademi Ilmu Pelajaran (A.I.P:) 
b. Sekolah Pelajaran Menengah-(S.P.M.) 
Selama .dalam pendidikan peladjar2 diberi asrama, 
'kapan tjuma2 dan uang saku. 

Sjarat2 penerimaan : 

Warga Negara Indonesia/Laki2. 3 
Umur 18 — 25 tahun. 
Belum pernah kawin. 
Berbadan sehat dan berkelakuan baik, 
a. Untuk A.LP. harus mempunjai idiazah S.M.A./B 

atau S.T.M. Bagian Mesin. : 
b. Untuk S.P.M. harus mempunjai idjazah S.M.P./B 

atau S.T. 4 tahun (bagian mesin) dengan ditambah : 
pengalaman berlajar 2 tahun. 5 

Sanggup ditempatkan dimana sadja. 
Sanggup mengadakan ikatan dinas selama 6 tahun mulai 
tanggal sesudah lulus dari Pend'dikan, 

Tjara melamar : 

Lamaran2 hanja setjara tertulis dengan disertai : 
Riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
Salinan idjazah dan daftar nilai angka udjian terachir, 
Surat keterangan berkelakuan baik, serta belum pernah 
kawin dari Pamong Pradja/Polisi. 5 
Surat keterangan kesehatan dari dokter SETEMPAT, 
Untuk mereka jang sedang bekerdja, surat idjin dari Ke- 

Mereka jang memenuhi sjarat2-nja “akan dipanggil dengan surat untuk diudji. 

pala Djawatannja. 

. Segala biaja perdjalanan kapal/kereta api 
dikeluarkan oleh mereka jang dipanggil, 
PELNI. - 

Mereka jang dapat panggilan untuk diudji, harus tinggal di- 
asrama dan harus tunduk kepada peraturan asrama. 

Mereka jang berhubung tidak memenuhi sjarat2-nja/ tidak 
lulus dalam udjian, akan dikembalikan ketempat dari mana 
mereka dipanggil, atas perongkosan PELNI. 

- 

Semua surat lamaran hara 
jaran Nasional Indones'a”, 
kan, 

  

»Pelajaran Nasional Indonesia” 
" (PELNI) 

| PENGUMUMAN 

p dialamatkan kepada P.T. »Pela- 
ne Bagian Pegawai/Urusan Pendidi- 

Djalan Angkasa Kemajoran, Djakarta. : 5 

2-E/10-54.-171. : 

Pa aan | ——— Mana asin 
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Sekarang Sudah Terbit: 

& Primbon mBah Njata 
      

  

te $ Extra Matinee di ,,L U X” Saban 

Sabar: pagi “bisa 'pesan tempat di .GR AND 
1 H ar — | . 

5.00 - 7.00 - 9.00 

Kissah Permaisuri Maja 

INI MALAM 

“ (Tidak terima dengan telepon) 

INDRA INI MALAM PREMIERE 
PAULINA ROBOT — MIEN SONDAKH — 

S: PONIMAN — M. ARIEF — SALIM HAMID 

stUNJEN BIDADARI 
l jang mempunjai-seorang anak perempuan tiri ! 

Si MAWAR PUTIH jang mendjadi Permaisuri Radja ! 
-“ 

Par aa 7 | DITERBITKAN OLEH : 
” 

untuk kelas I dari djam 

(u. Segala umur) 

    

2 Wedjangan, Ilmu, Kias, Pusaka 

£ Dari Paduka Suhu: 
Tan Swie Hong Toodjin 
emarang 

Satu buku tebal 187 halaman, 
tjetakan ke 2 harga Rp.10.— 

Per-Pos tertjatat tam- sk 
Ben et SA ee Ne Peng TU 

  

DJUGA BISA DAPAT PADA AGEN: 
SEMARANG: ” KENG” Bookstore, Dil. Mataram 133, 

HAK SIAN TONG, Dil. Gg. Wolff 339 A, 
!  Astanabuku "ABEDE”, Dil. Mataram No. 11. 

| PEKALONGAN: Lauw Thiam B'e, Grogolan No. 5 t 
Toko Buku "LUX”, Keplekan 191. 

SOLO: Agen M.T, Tan Tjing Siang, Pasar Legi 43. 

1.50 

            

   
   

   

  Pasar 
Besar 76 
Surabaja 

| 

, 

  

    

  

  

  

dan Besok malam KE: 1 are 
(u. 17 tah.) 5 5 

Royal $ 1 
5.00 - 7.00 -9.00 
Tjerita dari 1000 

  

  

      PENGUMUMAN P 
Pada seluruh penggemar Bulutangkis umumnja serta achli2 

Bulutangkis chususnja, bahwa Bola Bulutangkis merk "G A J A. M” 

ANA NLANN 

ENTING 

  

I—a Silahkan Hubungan Dengan 
Agent? ,SUARA-MERDEKA” 
Sdr. ABDOELDJALIL .. 
'» S. HARSONO . 

». LAUW TJIEN GWAN 
bo SOEKARDIO. 

Ni. SOERATIE d/a Soedarno Mantri Pol'si Wonosari Brebes SERESAEBANY (oa Dj. Renville 17 Kebumen »  HARDJOPRAJITNO -- Bupet Stasiun Kedungdjati » M. ROMDON -..... Ne ....Pekauman Kendal 

see Djekulo Bareng (Kudus) 
Dj. Tampo 22 Bandjarnegara 

Eks Dj. Raja 729 Batang 
Djw. Penerangan Kota Bojolali 

  

    

. .SOEWANDI ae Se Timur Bui 26 Kutoardjo 
». KOO YONG TIWAN ...... Dj. Raja 31 Muntilan 

    
        

meme aag: 

  

IRANOL—— 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta? ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 
lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
PEN Sa Benti panen Rp. 30,— Pil Gumbira «........... Rp. 15,— Minjak Tang- 
En Pen t Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihag So 
Rp..25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... 
Rp. 20,— No. 2 ...... Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 
kan noda2 hitam .......... « Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak luntur 2 gram, Rp. 10,— dan 5 gram.......... Rp. 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10,— Minjak 
pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, 
kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) 
Rp. 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka? “sandi 
Pil Diabetes (sakit gula) ........ .... Rp. 50,— Pil Entjok Linu .....i.i.. 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1599 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di: 
luruh Indonesia. 
4GEN - AGEN : f 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kuduss Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
owidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Teng, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Togia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 

#0... 

so..o...c.. 

...oKorom.. 

  
| Djl. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat 

Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat 

| Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
| Hoc, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, 

»Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 
Semarang 

         

  

  

ROXY  5007009.00 INI malam & B 
ROOSTYATI — DJONI SUNDAWA — NURHASANAH — BISSU — 

»KEMALA DEWA-DEWI” 
KOTJAK ! — BUTJU ! dan MENGGEMBIRAKAN ! 

Akan datang: R.A. TITIEN SUMARNI - CHATIR HARRO - SRIMULAT 
sSPUTRI SOLO PONIMAN — KUNTIUNG 

denga 

Tanggal 22 s/d 26 Oktober 1954 

5 PERKELAHIAN NEKAD DAHSJAD 

5 TEMBAK-MENEMBAK DERAS HEBAT 

dalam superwestern-film t 

THREE YOUNG TEXANS? 
' Jeffry Hiinter — Mitzi Gaynor — Keefe Brasselle 

8 TECHNICOLOR 

WIFE YEARS AGO, WHAT MAKES 
YUR THINK SHE'LL GRUBSTAKE 
US, SPECKZ 59: 

HIPPO? 1 CAN ESOK malam (u. 17 tah) va 

BUSTAMI — 
KUNTJUNG 

Menarik — Memikat ! 

gg 

— Djika kamu telah meninggal- 

kan isterimu beberapa tahun ig. lalu, 
apa kamu kira dia mau membanu 

n kita, Speck? 

— Hentikan pertanjaanmu jang 
begitu banjak, Hippo! Saja dapat 
menjuruh dia bekerdja apa sadja! 

  

    MAKE BIG BERTHA 
20 ANYTHINGI 

  

  

Lampu 1g dib tata" 81 productie terbaru jang istimewa tentang kwaliteit dan kekuwatan- tan pn deh 3 nja, serta enak dipakenja. Sudah dapat dibeli di Semarang pada ngun DIPAK Bk Toko THE SPORTING HOUSE Dj. Seteran 45 Semarang. “ MAHAL ! : & Bola "GAJAM” telah diterima perbaik serta di-idzinkan Saksikanlah TJIN- untuk dipakai dalam kompetisi2 dan pertandingan2 resmi oleh ang- TJIN Gaib! — gauta2 Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia di Djakarta. — Tentara Ke 
Dikeluarkan oleh: 

Rupa? peristiwa The ,GAJAM" SHUTTLECOCKS FACTORY Ma 
DJALAN BENTENG 49 — TEGAL. gani enuh sen- Kkrs ' sa Mat na ma satie! Adjaib! dan Mo AI IL Djakarta 7 "Our TO Wivle TN Mengherankan! ON DUR AA aa EA YA DA La ANA 

SHE'S TRAININ' FOR HEK 
WKESILIN' MATCH! YOU 

STAY HERE AN' KEEP 
OUTA 

MX, Rose! 
ja Dan, 

       
— Saja akan menemui “ 

Willie . O@'Dooley 
minta keterangan  dima- 
na dia beladjar  pertan- 
dingan gulat! Kamu ting- 
gal disini dan herdjaga2 
kalau ada bahaja! 

dan 

MI RoGERs, DO YOU THINK THERE!S 
A CHANCE THIS SANFOKD GAL 
WILL GET BACK HER MEMORY SOON Array 

THE DN SHE! RESTING | WeLk, IF SHE!S ABLE 
POCTOR AT WILLIE TO RECALL WHAT TH 
SEEMS TO | O'vooLeyis Y Two PoLecATs WHO 

KJ piace. TM | RAIDED HER CAMP , 
HEADING Arxrur LOOK LIKE, 

| THERE LET ME 

| 
M
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I
E
a
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DeNeN APA TAN, Pa uh 
— Rogers, apakah ada kemungki- 

nan anaknja Sanford sadar kembali 
dengan segera? 

— Dokter mengira begitu! 

— Dia masih beristirahat di- 
tempat tinggalnja Willie O'Doo- 
ley. Saja akan kesana sekarang! 
— Baik, diika dia dapat me- 

ngenal dua pendjahat jang te- 
lah merampok  perkemahannja, 
harap beritahukan saja! s 

ROY ROGERS — No, 26 
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“kenjataan untuk 

PENGENDARA SEPEDA 
— JANG BIDJAKSANA 
agar diingat ... : 

Diseluruh dunia le- 
bih banjak orang 
berkendaraan me- 

ban Good- 
year dari pada lain 

  

: A Rorsan 

NN 

Sekarang tidaklah masuk diakal 

Tuan bahwa ban jang sangar 

memberikan kepuasan kepada 

kebanjakan orang adalah ban jang 

Tuan harus beli? 

GOOD/YEAR 
DISTRIBUTIR2: 
BAN HONG LIONG & co.. 
ULINDETEVES N.V. dan N.V. TRIMURTI. 
Selandjutnja Agen? diseluruh In do nesia. 

  

              - 

  

| Jajasan Kas Pembangunan Kota 
Salatiga e 

Memanggilf ' 2? 
— Para AANNEMER 
| jang ingin turut memborong mendirikan Perumahan Rakjat | 

| di Kp. Djetis dan Benojo Salatiga sebanjak 20 buah rumah. | 

| 
Rentjana gambar dan bestek dapat diambil dikantor Pe- 

SE Age 3 

| kerdjaan Umum Kotapradja Salatiga mulai tanggal 22 Ok- 
| tober 1954. 

Selambat-lambatnja tanggal 30 Oktober 1954 penawaran- 
| penawaran harus sudah masuk di Sekertariat Jajasan d/a 

| Kotapradja Salatiga. 
| KETUA 

| JAJASAN KAS PEMBANGUNAN 
M. SOEDIJONO   

td 

Ss 

      
  

INI MALAM D.M.B. 

ORION P3 9 AT ARI 
    

EXTRA : SABAN SORE diam 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 terang?an ! 

  

  

INI MALAM D.M.B. 

FEX Sa Tu O.—a (17 th) 

  

EXTRA: SABAN PAGI dj. 10.- 

Chorles B Kisah tjinta antara seorang pen-' 

DIETRICH - BOYER 

GARDEN in the ' 
DESERT” 

Color by Technicolor 
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melarikan diri dari masjarakat 
ramai di gurun sahara jang pe- 
muh keseraman dan roman:ik se- 
perti kita kenal dari tjerita 1001 
malam ! 

Penuh gambaran watak, 
penuh persoalan hidup ! 

  

INI MALAM 

PREMIERE (17 th) ko” 
“ 79 TES OL rai 

»G K I S TERUN H 

5.00-100-9.00” ID Gtoroe RAFT 

Sebuah film drama ira BENNETT 
tjinta segitiga jg. PRODUCTION WALTER PIDGEON 
memikat dimain- 1 $ 
kan oleh bintang2 satin LLoYp NOLAN $ 

bar ANN ah THE HOUSE ACROSS THE BAY TA PS 
Lihat bagaimana seorang suami 
orang jang dipertjajainja memfit 
sangat tjintaidia. 

DJAGALAN INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (u. 13 th) 
. ROOMAI NOR i 

SIPUT SERAWAK'»M N g kara Murka” 
Film Malaya terbesar dengan 9 lagu2 —-. tari2an — 

Jack 

jang djudjurpun bisa djadi ganas kalau 
nah dia dan mengganggu isteri jang ia 

- Lemah  gemalai ! 

Akan datang : 

Constance Smith Byt. Palmer/ Joan Leslis — Forrest Tucker   Palance (ea DATANG : 
,MAN in the ATTIC" SELIGHT NURSE" 

deta jang melarikan diri dari 4 
bara dengan seorang wanita jang 4 
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Ya
 

(Pesan. tempat: Pagi 9.- — 12.) 5 
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