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Selandjuntja, sesudah menjatakan 
optimisme dan perasaan gembiranja, 
Menteri Sunario menerangkan,. bah 
wa hal2 diatas itu menundjukkan 
adanja pengertian baik tentang claim 

l nasional kita terhadap Irian Barat, 
hal mana memberikan pengharapan 
bagi perdjoangan kita selandjutnia, 
dan ja mepgharapkan, agar dalam 
menghadapi persoalan-Irian Barat 
ini, kita dapat.memelihara persatuan 
nasional didalam negeri, — 

| Atas -pertanjaan, bagaimana pen 
| dapatnja mengenai pernjataan pihak 

PpUTUSAN 
mengenai Irian Barat, Menteri Sun 
rio menjatakan dengan singkat, bah: 

» wa dalam hal ini, ,sebaiknja kita 
tunggu sadja.” Pap 3 

        
1       

PM Nasser A- | 
kan ke Indon. 
Guna Menghadliri $ 

Konp. Islam Di Djakarta 
DIUMUMKAN di Kairo pada 

hari Sabtu bahwa P.M. Mesir | « 
Djamal Abdul Nassir bermaksud 
mengundjungi India, Pakistan, 
Afghanistan dan Indonesia pad: 
achir bulan depan. Pemerintah 
Mesir telah memberi tahu sekre- 
tariat Komperensi Islam di Dia- 
karta, bahwa let Pa Ab- 

dul Nassir akan meng kon- 
perensi itu. Dalam pada 
P.M. meringkag MEN 

“geri Afgha 1 pan 
hammad nu 
Kairo sebagai 
Mesir, Ja akan 
bitjaraan2 penting 
dan menteri luar 
Mahmud Fawzi tentang soal 
dja-sama antara disatu pihak 
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Indonesia. 

WAKIL Se . 1 

      

   
    

    

ti
k 

  

    
   
   

  

       

    
   

kin aa 3 it 
konsess2 kepada 6 
six jang memasuki 
na setjara gelap, asal 
suka berbuat begitu p 
orang2 Filipina jar 
sah memasuki : 

pina tang kini sed 
diari masalah itu, 
kemaren mentjoba 
satu penjelesaian bagi 
.menjangkut ki'ra-kir 
orang Indonesia m 
utara dan dengan 
merintah Filipina d' 
dan perkara Pa 

ratus orang Fif'pina 
iong keselatan dan diam 
Indonesia. Tg 

F 

Diplomat2 itu, menurut 
sedang menjusun satu perw 
akan menentukan siapa2 

tinggal dimana mereka 
siapa jg harus disuruh p 1g. Jg 

mendjadi soal pokok sekarang ialah 
lama waktunja orang2 | 
itu diam di Filipina, atau apakah 
mereka sudah menikah dengan wa 
nita Filipina. : 5 

Wakil Presiden    Garcia tidak mau 
memberikan kommentar tentang se- 

buah pesawat terbang Filipina jg di 
suruh pergi ke Indonesia untuk men 
dijemput enam belas orang Filipina, 
jg setjara tidak sah memasuki dae- 
rah Indonesia, dan karena itu men 
dapat hukum tiga tahun pendjara. 
Demikian U.P, dari Manila. 

(Antara), x 
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“ti salah mengerti terhadap tindakan 
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pembuatannja di Sura- 
adalah patung ,,Pemuda 

Puteri Erlangga”. 
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emas kening. Colombo 
Pl a n Aa 

- Tentang konperensj Colombo Plan 
|di Canada okh Menteri Sunario di 
.katakan, bahwa arti konperensi itu 
sangat penting, dan disana ia” telah 

| memberikan keterangan2 tentang ha 
sil2 usaha Indonesia dilapangan pem 
bangunan, pemberantasan buta hu 
ruf, perhubungan, meningkatnja pro 
duksi, a.l. produksi beras jg akan me 

mungkinkan kita selfsupporting, hal2 
mani mendapdt perhatiay besar da 
ri konperensi tsb. Dan seperti di 
New York, maka dalam konperensi 

| Cotorebo Plan jang berlangsung diko 
Ita Ottawa itupun saja selalu mem 
perdjuangkan peringanan soal2 em 
'bargo jang menurut pendapat saja 

rlu “ditindjau kembali, demikian 
kata Menteri Sunario selandjutnja. 

7 entang orang2 “Indonesia 

    
      

    

  

Selana 2 oleh Menteri dikata- 
kan, bahwa sewaktu ia singgah - di 

Manilla, melihat adanja suasana 
jang baik disana terasa adanja 

  

| goodwill dari semua pihak, baik pe- 
merintah “Pilipina ataupun pers, se- 
hingga dapat diharapkan, bahwa 'so- 
al orang2 Indonesia didaerah Pili- “an 

Pee annanan dengan 
nteri djuga menerangkan, 
ngan antara Pilipina dan 
aik sekali, hal mana da- 
dari adanja kemauan sa- 

ling membantu, misalnja, — didalam 
P.B.B. wakil Pilipina membantu In- 
donesia dalam persoalan Irian Barat 
dan -kita dari pihak Indonesia telah 
memberikan “bantuan mengenai  ke- 

Janggotaan' Pilipina dalam konperen- 
si Colombo' Plan di Ottawa. 

au 

  

   
AL g ai 

djengkelan para anggota delegasi 
P.B.B. seperti dikabarkan 

| Menteri Sunario mendjawab, bah- 
' tidak benar, dan kepa- 

|da negara2 anggota P.B.B. jang 
pada mulanja menarik 'kesimpulan 

djelasan2 jang dapat memperba'ki 
ta | keadaan sebenarnja. 

“— 

ri — Menurut Menteri selandjutnja, pa 
da waktu ini negara2 anggota PBB 
mempunjai pengertian jang beik ter 
hadap independent policy (politik be 
as) kita, termasuk pula politik jang 

hebas untuk menentukan sesuatu tin 
'akan terhadap orang2 asing seperti 
vemimpin Kuomintang, Tjong Hoen 
Nji, itu. 

| Achirnja dapat ditambahkan, bah 
vs kedatangan Menterj Sunario dila 

    
  

'Ipangan terbing Kemajoran Djum'at 
mendapat sambutan dari para 

»dnsbosar Kementerian Luar Nege 
ri, a.l. Sekretaris Djenderal Kemen 
erian Luar Negeri, sementara korps 
diplomatik dan lain2nja, sedangkan 
diantara Menteri2 tidak ada jang da 

    

5 tang kelapangan terbang, karena pa 
da sore itu kabinet belum selesai de 
ngan sidangnja untuk membitjarakan 
Imasalah2 disekitar tindakan partai 

IR. (Antara). 

'DIWAKTU JANG terachir ini te 
|lah beberapa kali dalam surat2 ka 

Indonesia bar dipersoalkan kapankah pemilih 
an Presiden akan berlangsung lagi. 
Seorang jang ahli dalam soal perun 
dangundangan menerangkan kepada 
Antara”. perkita'n bahwa pemilih 
an Presiden itu akan terdjadi S th. 

setelah pemilihan Presiden jg terdja- 
di di Jogja pida tg. 16 , Desember 
1949 Hu atanpun 5 tahun setelah Ne 
gara Republik Kesatuan berdiri (17 
Agustus 1950) adalah perkiraan jang 
tidak benar. Diterangkan selandjut 
nia, bahwa tempo 5 tahun bagi pe 
djabat Presiden adalah tertjantum da 

    

  

||AntaraP! 
(Mengenai Beleid ' : 
Keuangan Pemerintah - Ketentuan Su- 

sunan Kabinet Minggu Ini 
(Oleh: Wartawan Kita di Djakarta). 

SEBELUM SIDANG kabinet jang akan membitjarakan kedu- 
dukan kabinet pada hari Kemis dilangsungkan, situasi poli 
ditimbulkan oleh kehendak PIR untuk memaksa kabinet di 
kan, telah mulai mendjadi djelas. Sesungguhnja Bab aNN akan 
djatuhnja kabinet sudah mena ON semendjak partai2 Peme- 

an, bahwa kabinet memang tidak akan dibubarkan, a 
djutkan terus dan tuntutan PIR telah ditolak. 

. 
rintah memutuskan 
baja 

. tapi 

Persoalan jg timbul sesudah peno 
'lakan tuntutan PIR jg perlu di sele- 
saikan sekarang ialah tjara. bagaima 
na kabinet ini dipertahankan, apa- 
kah akan diadakan penggantian 
Menteri2 Perekonomian dan Keua 
ngan dengan orang2 dari partai lain 
atau hanja diganti orang2 dari PNI 
sendiri. Sangat mungkin sekali me- 
ngenai pergeseran “ini sudah diada- 
kan persetudjuan antara PNI dan 
Liga Muslimin, sebab seperti di ke- 
tahui Liga Muslimin dalam tuntu- 

tannja itu menghendaki: djuga per- 
baikan dalam beleid perekonomian 
dan keuangan Pemerintah. 

Tentang kedudukan Menteri Da- 
lam Negeri jg djuga termasuk da- 
lam tuntutan Liga Muslimin, dapat 
ditarik kesimpulan, bahwa dengan 

tidak turutnja PIR dalam kabinet. 
maka hal itu dapat diartikan bhw 
sebagian tuntutan Liga Muslimin te 
lah terpenuhi. Lain dari itu soalnj: 
sekarang ialah djuga, siapa jg aka 
menduduki kursi2 'jg ditinggalkar 
oleh PIR, jaitu kedudukan Waki 
P.M. pertama, Menteri2 Dalam Nc 
geri dan Perhubungan. 

Persetudjuan jg tertjapai antar: 
PNI dan Liga Muslimi, sebenarnj: 
merupakan - persetudjuan jg sangat 

penting dalam usaha mempertahan: 

kan kabinet, sebab sikap PSII da- 
pat djuga menentukan kedudukan 

kabinet. Dalam pembitjaraan2 pen- 
dahuluan jg dilakukan antara PN! 
dan Liga Muslimin telah tertjapa' 
kata sepakat tentang langkah? jr 
akan diambil untuk - mempertzhan- 
kan terus berdirinja . kabinet djik: 
PIR betul2 menarik menteri2nja. 

Ketentuan susunan Ka- 
binet minggu depan. 

Sementara itu atas pertanjaan m- 
ngenai situasi politik pada waktu 
ini dengan timbulnja- perkembangan 
baru dalam partai PIR, Menteri Pe 
nerangan Dr. Tobing menczrangkan 

kepada ,,Antara” bahwa adalah sz 
ngat prematuur sekali untuk pada 

waktu sekarang mendjelaskan sega- 
la sesuatunja mengenai perkemba- 
ngan disekitar kedudukan kabinet 
setelah adanja perkembangan baru 
dalam PIR. Menteri menambahkan. 
bahwa untuk melaksanakan usaha? 
jig menudju kearah perbaikan ke- 
adaan pemerintahan sesuai dengan 
tuntutan2 berbagai partai dan frak 
si jg mendukung pemerintah, kini 
telah dibentuk suatu panitya ig d' 
ketuai oleh Perdana Menteri dan 
Wakil Perdana Menteri II, sedang- 

kan anggota2nja terdiri dari ma- 
sing2 partai pemerintah seorang wa 
kil dan termasuk seorang Menteri 
ig non-partai jakni Menteri PPK 
Mr. Mohd. Yamin. 1 

Menurut Menteri selandjutnja, 
panitia ini ditugaskan merumus- 
kan langkah2 seterusnja dalam 
mengusahakan perbaikan serta 
memperkuat kedudukan kabinet 
sekarang. Senen ini pertemuan 
pertama dari panitia ini akan di 
langsungkan ditempat kediaman 
Perdana Menteri Mr. Ali Sastro- 

Jamidiojo. Atas pertanjaan Men- 
teri Penerangan achirnia menjata 
kan, bahwa dalam minggu ini 
sudah dapat dipastikan adanja 
suatu ketentuan tentang kedudu- 
kan serta susunan kabinet selan- 
djutnja ig sesuai dengan tuntutan 
serta harapan dari parta'2 pendu 
kung pemerintah sendiri.. Harapan 
baik ini menurut Menteri, ' mbul 
karena dalam pembitjaraan2 an- 
tara partai2 pemerintah beberapa 
hari jang lalu 'tu tidak terdapat 
hal-hal ,,mutlak-mutlakan”. 

, . | 

Kedjam: 
Baji Dikubur Hidup2an 

Hingga Mati 
T. T. TJAY seorang penduduk 

Tionghoa di Tj'ateul (Bandung) 
dan pelajannia seorang wanita 
Indonesia bernama nji M. Em., 
telah ditangkap oleh polisi Ban- 
dung, karena dipersalahkan telah 
membunuh baji, jang lahir karena 
perhubungan tidak sah artara ke-   dua orang tsb. Dalam pemeriksa- 
an ternjata bahwa T.T. Tjav dan 
nji M. Em. itu telah mengubur 
baji ita Wdup2 didalam lobang 
tempat sampah dibelakang rumah 
T. T. Tjav. Menurut pengakuan 
T.T. Tiay dan nii M. Em., baji 
itu adalah baji mereka berdua 
sebagai azk'bat perbuatan diinah. 
T.T. Tjay merasa malu mendapat 
anak dari seorang pelaiannia dan 
kemudian bersama nii M. Em. me 
ngubur baji itu hidup2 hingga 
baji itu meninggal. (Antara) 

lam Undang2 Dasar 1945 (pasal 7), 
tapi tidak lagi dalam  Undang2 

Dasar jang berdjalan sekarang, 

Pada waktu R.LS. akan dikubur 
dan Negara Kesatuan timbul kemba 
li berdirilah Ir. Sukarno sebagai 
Presiden R.L.S. dah Presiden R.I. Ja 

Oleh pemerintah R.I. dan pemerin 
tah R.LS. dalam Piagam Persetudju 
annja tg. 19 Mei 1950 disetudjui an 
tara lain, bahwa Presiden dari Nega 
ra Kesatuan jang akan dibentuk itu 
sialah Presiden Sukarno”, Persetudju 
an ini kemudian terbukti sesuai dgn, 

  

    

Perekonomian 

| Zainul Arifin sebagai - pel 
(ad interim. 23 

    

   

      

   

        

       

8 
“3 

jang 
ubar- 

itu djuga ab 
1 te- 

    

  

5, 

ganti2-nja. 3 
Sabtu siang bertempat di kan- 

tornja masing2 telah - d'langsung 
kan upatjara timbang teri 
ra Menteri2 PIR jang meng 
kan diri dari kabinet: ' 
Perdana Menteri Ali Sastrga 
io dan Wakil Perdana Men 

    

    

Seperti diketahui, djabatan Wa- 
kil Perdana Menteri I dan Men- 
teri Perhubungan setjara ad in- 
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Kes Dynamo 

“Ke Indon? . 

f25 Th PSSI Besuk 
April 1955 

z . 
SEBAGAIMANA diketahui, da 

lam bulan April tahun depan, 

pertandingan2 besar sepakbola, 

pikhan kesebelasan dari 

suvaja didatangkan kesebelasan 
Dynamo Moskow,  djuara 
Sovjet tahun 1954, 

Untuk maksud itu, salah 
orang anggota 

se- 
5 Pengurus -Besar 

PSSI sudah mengadakan hubu- 
ngan dengan pihak Kedutaan 
Besar Soviet di Djakarta. 

Dari 
Sovjet itu diterima  pernjataan, 
bahwa mereka bersedia menerus- 
kan tawaran PSSI kepada pengu- 
rus Dynamo Moskow, dan akan 
membantu melaksanakan maksud 
itu.   erm sekarang dipegang oleh 

Perdana Menteri sendiri, sedang- 
kan djabatan Menteri Kesedjah- 
teraan Negara dan Dalam Negeri 
kepada Wakil Perdana Menteri II 
Zainul Arifin. (Antara) . 

Mengenai atjara peringatan 25 
tahun usia PSSI itu, lebh djauh 
Uiperoleh kabar, bahwa hal itu 
akan dibitjarakan dalam kongres 
PSSI jang akan diadakan pada 
Hari2 "Natal jang akan datang di 
Djawa Barat. (Antara) 

  

Kerdjasam 

BACHMID, KETUA FRAK 
dengan perkembangan politik pa 
pztnja bahwa satu hal mengenai 

itu tak Jain dan tak bukan karena 
kabinet ini adalah tidak berubah, 

Suara2 tertentu jg menjatakan 
bahwa kini PKI mempunjai kekua- 
saan lebih besar dari jg sudah2, ini 
buat saja tak dapat di ,,ja” kan be- 
gitu sadja, sebab dari semila PKI 
ridak ikut serta dalam 1 
dan untuk  selandjutnja “ saja kira 
djuga tetap akan begitu. Kalau dari 
semula PKI menundjukkan penger- 
tian. bahkan  bantuannja terhadap 

kabinet ini, maka itu adalah hak 
PKI sendiri, diluar sesuatu perika- 
tan atau  perdjandjian jg manapun 

djuga. “Demikian Bachmid jg selan- 

djutnja mengatakan, agak: baiknja 
djikalan - orang menempatkan soal 
ini pada pfoporsi sebenarnja, dja- 

ngan diberikutka, sentimen2 jg me 

ngakibatkan interpretasi2 jg tidak2. 

Kemudian. ia tambahkan, bah- 
wa orang harus mengetahui ke- 
inginan untuk meneruskan kabinet 
Ali Sastroam-djojo ini bukan se- 
mata2 tidak boleh ' diganggu 
gugat,” malah adalah karena ke- 
pentingan? negara jang kini lagi 
dihadapi harus diutamakan. 

Kalau pada suatu saat kabinet 
'Ini tidak dapat tundjangan terbe- 
sar dari rakjat, maka  waktunja 
sudah tiba untuk berhenti, dan 

ni bukan soal jang luar biasa. 
Tentang. pengaruh PKI jang 

tersebut diatas tadi, Bachmid me- 
nerangkan 'atas pertanjaan2 bah- 
wa pembitjara memperingatkan di 
samping PKI jang berada diluar 
kabinet ada pula partai2 politik 
lainnja, jang duduk dalam kabinet 
iang sekarang ini jg sekurang2- 
nja memiliki arti titik-berat jang 
sama dan jang sama sekali tidak 
boleh dikesampingkan. 

Setjara relatif kalau hendak di 
bitjarakan tentang tambahnja pe- 
ngaruh PKI, maka adalah penga- 
ruh masing2 partai politik jang 
duduk dalam kabinet sekarang 
'nilah jang terpenting, dan untuk 
djatuh-bangunnja kabinet, maka 
semua partai2 politik pendukung 
kabinet ada mempuniai nilai jang 
sama besar. Ach'rnja Bachmid 
menegaskan, bahwa kerdjasama 
jang riil terdapat diantara partai2 
pendukung terutama jang duduk 
dalam kabinet sekarang ini, dan 
kerdjasama partai N.U. dan PKI 
mempunja! 2 dasar, ialah: 1. mak 
sud jang sama misalnia pemilihan 
umum supaja dilaksanakan sele- 
kasnias 2. common sense untuk 
melaksanakan keinginan baik jan 
ada, f 

Mempunjai Dua”Dasar Utk Melaksana- 
kan Keinginan Baik — Kata Bachmid 

pemerintah antaranja N.U. dianggap masih perlu diteruskan maka 

ig kuat untuk dinjatakan bahwa perbaikan2 dalam tindakan2 se- 
landjutnja masih dapat didjalankan oleh pemerintah sekarang ini. 

kabinet in 

Mengenai Rentjana Per- | mengadakan 

a NU-PKI 

SI N.U. di Parlemen, berhubung 
da waktu ini, menjatakan penda- 
kabinet ini kalau oleh partai2 

pertama program jg djadi dasar 
kedua kalinja, masih ada alasan? 

  

Satu Hasil 
Jang Besar 

Komentar Mr. Sudjarwa 

lutjutan Sendjata 5 
Negara 

WALAUPUN masih merupa- 
kan dasar fikiran jg masih perlu 
dilandjutkan dengan perundingan 
untuk mentjari persesuaian paham 
selandjutnja, rentjana resolusi ber 
sama jang telah tertjapai antara 
Kanada, Perantjis, Sovjet Unie, 
Inggris dan Amerika, mengenai 
perlutjutan sendjata merupakan 
satu hasil jang besar dan pertama 
anfara negara besar jang berten- 
tangan kearah perlutjutan sendja- 
ta. Persetudjuan fikiran diantara 
negara2 tsb. mengandung harapan 
baik bagi perkembangan selandjut 
nja dari keredaan politik interna- 
sional sekarang. Demikian kete- 
rangan Mr. Sudjarwo, wakil tetap 
Indonesia di PBB, ketika ditanja 

   
Utk Turut Merajakanj 

PSSI akan berusia genap 25 ta-' 
hun. Dari pihak Pengurus Besar | 
PSSI diperoleh kabar, bahwa ner-j 
istiwa tsb. akan diramaikan den. | 

dengan mendatangkan salah satu y 
kesebelasan dari Eropa. Mengenai | 

. Eropa | 
itu, kalangan PSSI menghendaki 

pihak Kedutaan Besar 

tjabang2 dan komisaris2 

Juangnja 4 korsi itu, 

TAHUN KE-IX No. 207. 
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. diudin mengadakan rapatnja di 

PIR-Wongso akan ber- 
konggres di Semarang. 

Perkembangan politik sesudah ter 
djadi perpetjahan dalam PIR seka- 

rang ini kelihatan, bahwa golongan 
Wongsonegoro didalam — parlemen 
hanja mempunjai 4 suara,  sedang- 
kan golongan Tadjuddin Noor mem 
punigi 19 suara. Mungkin sekali go 

lonely Tadjuddin ini akap menda- 
pat tambahan dari fraksi ,,Demo- 
krat” jg ternjata sedang  terdjadi 
perpetjahan. Akan tetapi, tjabang2 
PIR banjak jg berjihak kepada 
Wongsonegoro- Dengan demikian, 
Wongsonegoro dalam Parlemen ter 
lalu sedikit mendapat dukungan sua 

"ras tetapi dia mempunjai kekuatan 

“diluar parlemen. Sebaliknja, Tadjud 
din Noor lebih banjak — mempunjai 
penganut diparlemen, sedangkan di 
luar parlemen sedikit sekali. 

“Dalam hubungan ini dapat di 
tjatat, bahwa Mr. Wongsonegoro 
dalam waktu singkat akan meng- 
ladakan konggres darurat di S e- 
marang, dengan Pntgnadan 

se- 
luruh Indonesia. Mungkin kong- 
gres ini akan berlangsung bulan 
Desember. 

Memilih tempat di Semarang 
bagi kongsres darurat PIR mem- 
punjai arti jang penting. Pertama, 
bagi orang Semarang nama Wong 
sonegoro tjukup baik (ingat ketika 
proklamasi dulu): kedua PIR se- 
Djawa-Tengah berdiri dibelakang 
Wongsonegoro. Jang masih men- 
djadi teka-teki adalah golongan 
Tadjuddin Noor. Sekalipun demi- 
kian orang sudah menduga, bah 
wa golongan inipun akan segera 

konggresnja.- Malah 
sangat mungkin akan mendahului 
dar pada konggres jang diadakan 
oleh golongan Wongsonegoro. 

4 Korsi kabinet Ali ter- 
luang. 

Istilah kabinet ,,Ali Wongso” su- 
dah tidak ada lagi. Lajar babak per 

tama sudah turun. Sekarang lebih 

populer dengan sebutan kabinet 

»Ali-Arifin”. Dalam hal ini dapat 
djuga ditjatat, bahwa dalam kabi- 
net sekarang ini ada 4 korsi jg ter- 
luang. Jakni: Kesedjahteraan (Men- 
terinja Sudibjo jg sudah agak lama 
ditarik oleh partainja jakni PSID, 
Dalam Negeri (semula dipegang 
Prof. Hazairin), Wakil Perdana Men 
teri I (semula dipegang Mr. Wong- 
sonegoro) dan Perhubungan (semu- 
la dipegang oleh Roosseno). Ter- 

oleh Partai2   pendapatnja mengenai rentiana 
kelima negara jang pentng tsb. 

Sudjarwo menjatakan, bahwa ter- 
utama negara2 besar jg berkepenti- 
ngan perlu memusatkan segala fiki 
ran. jg konstruktif untuk mentjapai 
persetudjuan.. selandjutnja atas da- 
sar fikiran jg mereka telah setudjui 
bersama sekarang. Dalam pada itu 
semua negara Jlainnja, termasuk In- 
donesia, mempunjai kewadjiban pu 
la untuk memberikan -sumbangar 
(moral sebesarnja bagi usaha tsb. 
karena perlutjutan sendjata terma- 
suk larangan bom zat 'air dan sen- 
djata pembunuha, massa lainnja jg 
mendjadi dasar tudjuan rentjana re- 
solusi itu, merupakan usaha besar 
sekali bagi perdamaian dan kesela- 
matan seluruh ummat manusia. Per 
(lutjutan sendjata akan mempunjai 
effek ekonomis besar sekali bagi 
kemakmuran dunia. Demikian war- 
itawan kita, Sukrisno- dari New 
York. (Antara), 

  

Territorium VIII 
Djakarta Merupakan 
Territorium Tersendiri 
DIKABARKAN, bahwa Men-   | Dasar2 kerdiasama partai N.U. 

adalah dasar tuntutan Islam (aga- 
ma), rngkasnia bahwa partai NU 
hanja tidak davat kerdjasama dng 
kafir-harbi (kafir jang lagi berpe- 
rang terhadan kita). (Antara) 

PESAWAT DAKOTA TJATUH 
7 ORANG TEWAS. 

Sebuah pesawat Dakota pela- 
th milik polisi Pilipina hari Ke- 
mis djatuh dalam teluk Muang 
Thai. 5 Majat dapat diketemukan 
“dan diangkut ke Bangkok, sedang 
kan 2 lagi masih belum ketemu. 
Pesawat itu djatuh 600 meter dari   berikan pendjelasan atau komen- 

zeri Pertahanan Mr, Iwa Kusuma- 
sumantri tlh merentjanakan untuk 
menfjiptakan territorium tentara 
jang baru, sehingga Indonesia 
akan terdiri atas 8 buah territo- 
rium. Territorium ke VIII jang 
baru itu akan meliputi wilajah 
kotabesar Djakarta-Raya, Dalam 
kabar di sebut2 nama major Priat- 
na (kini di Atjeh) sebagai kepala 
stafnja. : 

Kalangan tentara di Bandung: 
hingga kini belum bersedia "mem-   pantai. 

Tempo Djabatan' Presiden Tak Ditentukan 
ketentuan dalam Undang2 Dasar ba 
tu jang dalam pasal 141 antara lain 
menentukan, bahwa pendjabat2 jang 
dipilih atau diangkat menurut peratu 
ran2 sebelum Undang2 Dasar R.L.S. 
dirobah, akan tetap memegang dja 
batannja sampai diganti jang lain 
menurut Undang Dasar baru. Itulah 
sebabnia, bahwa pada waktu berdi 
rinja Negara Kesatuan tidak ada pe 

milihan Presiden. 

Mengenai tempo djabatan Presiden 
tidak ada ketentuan jang menjebut 
kan tempo sekian tahun. Dalam kon   sepsi pemerintah RIS dan pemerin 

tarnja tentang benar-tidaknja be- 
rta tersebut (Antara), , 

oh R.I. makar Presiden tidak akan 
dikeni 0 blum Undang2 Dasar te 
tap d.bentuk oleh Konstituante Cihat 
Tambahan Lembaran Negara No. 
37, tahun 1950). Maka dengan itu 
pemilihan Presiden baru akan terdja 

karena mendjadi 

Pendukung Pemerintah telah diben- 
tuk sebuah Panitya jg diketuai oleh 
Mr. Ali Sastroamidjojo dan bertu- 

gas akan mempeladjari masalah? js 
bermaksud memperbaiki dan mem- 
perkokoh kabinet. 

Panitia ini, bersidang jg perta- 
ma pada hari Senen tg. 25 Okto- 
ber 1954. Dalam hal ini dapat 
ditjatat bahwa panitia tsb. tdak 
liberi batas waktu  bekerdianja. 
sekalipun tidak ada keterangan 
resmi, sudah dapat diduga hahwa 
Panitia jang dibentuk ini akan 
membitjarakan djuga kemungki- 
nan2 mener ma kembali Menteri? 
Wongsonegoro dan  Roosseno 
Akan tetapi, melihat djumlah sua- 
ra ig mendukung Wongsonegoro 
dalam Parlemen hanja 3 orang. 
sangat bisa djadi korsi jg diberi- 
kan kepada ,,Pir-Wongso” itu 
tidak sebanjak korsi jang lama, 
atau mungkin djuga tidak diberi 
korsi Wak'1 P.M. I. 

“ P.R.N, fraksi terbesar 
pendukung kabinet. 

Dengan perpetjahan dalam PIR 
“itu, melihat perimbangan suara da 
lam Parlemen, sekarang ini fraksi 
PRN "merupakan pendukung nomer 
dua dalam Parlemen. Dia mempu- 
niai II suara (seorang non actief 

Menteri  Kehaki- 
man). Agar hal ini dielas, baiklah 
ditjatatkan sekali lagi suara2 parle- 
men ini. PNI mempuniai 41 (non 
aktief 1 karena mendjadi duta be- 
sar di Irak dan Douwes Dekker be 
lum diganti). Djadi utuhnja 39 sua 
ra. PRN 11 suara (non aktief 1) 
utuhnja 10. PKI 17 (tidak mempu- 
njai wakil jg duduk dalam kabinet). 
PIR-Wongso 3. Fraksi Demokrat jg 
semuanja ada 8 sudah - petjah dan 
ig .mendjadi penjokong Pemerintah 
ada 6. Fraksi Progressip 10 (non ak 
tief 1) utuhnja 9. N.U. 8 (non ak- 
tief 1) djadi tinggal 7. 

. Buruh 6? (non-aktief 1) djadi ting- 
gal 5. Parindra 7 (no, aktief 1) ting 
gal 6. PSII 4. Sobsi 2. BTI 2. SKI 4. 
Perti 1, Tidak berfraksi ada 16 
non aktief 1 djadi Menteri PP & 
K dan inipun  terpetjah mendjadi 
dua, jg mendjadi pendukung  peme- 

Dalam Parlemen Tad 
IPIR Banjak Jsz Soko 

Wongso mengadakan rapatnja di rumah kediaman 
ada tanda2 bahwa fihak Tadjudin jg akan mempertahankan nama 

  rintah ada 6. Imbangan jg serupa 
ini, meerderheid dalam Parlemen 
masih difihak Pemerintah, jakni ter   di sesudah pemilihah umum  terse 

lenggara, sesudah Konstituante ber 
diri dan sesudah Konstituante ini se 
lesai dengan pekerdjaannja memben : 
tuk UUD baru bagi Indonesia, jang 
semuanja itu akan memakan tempo 
kira2 3 tahun. 
Demikian diterangkan oleh seorang ' 

ahli dalam per-undang2an itu. 
(Antara) 

paut Ik. 20 suara. Soalnja sekarang , 
lantas timbul, bahwa PRN sebagai 
pendukung kuat nomer dua dalam 
Parlemen,. mungkih akan ditambah 
korsinja.. Selandjutnja, terluangnja 
korsi2 pada kabinet Ali-Arifin seka 

|rang ini dalam pembitjaraan2 akan 
sendirinja tersinggung? djuga meng! 

Inai nota N.U, dan statement PSII 
ig menghendaki reshuffle kabinet, 
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DUA jakni jang 

jang sedang mengalami 
Sebabnja, soalnja djangan di 

— baik golongan pak Wo 

sekretariat PIR di Djalan Teuku 
pak Wongsone 

PN. menuang air da- 
lam anggur ? 

Kalau perkembangan politik da- 
lam Negeri dengan sendirinja akan 
dibitjarakan  djuga mengenai nota 
N.U. dap statement PSI, adalah dja 
mak. Sebab jg satu mempunjai hu- 
bungan dengan ig lain. N.U. dan 
PSII jg menghendaki agar korsi Per 
ekonomian dan Keuangan  diganri 
oleh orang ig bukan dari PNI, ada 
tanda-tanda akan dipenuhi. Dugaan 
ini tidak terlalu mleset, djika kita 
hubungkan dengan pendirian  PNI 
dan Partai2 Pemerintah jg akan 
mempertahankan berdirinja kabinet. 

Djika PNI melepaskan portepel 
ig penting (Keuangan dan Pereko- 
nomian), bisa diartikan bahwa PNI 
dalam hal ini terpaksa menuangkan 
air dalam . anggur. Tetapi tidak ter- 
lalu mengherankan, apabila kita ber 
sendi pada keterangan? 
PNI ig mengatakan bukan kabi- 
net untuk kabinet” tetapi ,/demi ke 
pentirgan “Nusa dan Bangsa. Dus, 

konsekwen. 
Apakah PNI akan mendapat gan 

ti portepel jg lain, soalnja masih 
akan atau sedang dibitjarakan oleh 
partai2 pendukung Pemerintah. 

gembong2 

. Pada umumnia s'tuasi politik di 
ibu-kota sampai pada hari Minggu 
malam tidak sepanas pada pekan 
1g lalu. Tetapi djustru konstellasi 
politik dalam negara k'ta masih 
sedemikian rupa, maka apa jang 
mustahil ada kalanja terdjadi, 
sedangkan jang tidak disangka? bsa kedjadian, maka baiklah ver kembangan2 selandjutnja kita 
ikuti dalam beberapa hari ini. 

P.J.R. Djatim hendak se 
| gera adakan kongores 

ist mewa. 
Sementara itu dalam pertjakapan 

dengan Sanusi Ketua Dewan Dae- 
rah serta ketua Komisaris? Daerah 
PIR Djawa Timur, ,,Antara” men- 
dapat keterangan, bahwa berita ten 
tang perpetjahan dalam PIR itu ti- 
dak di-duga2 akan segera terdjadi 
dan diterima sebagai 
menggontjangkan. Sebagai langkah 
pertama PIR Djawa Timur mengi- 
rimkan utusan ke Djakarta, dan 

sesuatu jg | 

2 EDISI POS. 

  

PIR-Wongso Akan Ber- II Moskow Akan| 
| kongres Di Semarang 

juddin Noor Menang—Tapi Tjabang2 
ng Wongsonegoro—Kursi Perekonomi- .an Dan Keuangan Mungkin Dilepaskan Oleh PNI 

(Oleh: Wartawan Kita di Djakarta) 

SESUDAH P.I.R. PETJAH MENDJADI 
Wongso” dan ,PIR Tadjuddin” sekarang timbul pertanjaan, 
dirinja ,,P.I.R.” Soal ini, baik bagi fihak : i 
banjak mempunjai arti jang penting. 
ikut pemilihan umum, nama dan tanda garabarnja sudah terdaftar. 
mempergunakan hak seperti ,,merk dagang”, tetapi bertalian dengan 
bukan merupakan soal jang bisa dianggap gampang. Sampai pada 
@ kerdjakan) belum ada salah satu fihak 
— jang menjatakan nama partainja. Jang terang, sesudah terdjadi 

terkenal dengan istilah ,,PIR 
golongan mana jang berhak menjebut 

perpetjahan maupun bagi orang 
xipakan bahwa partai2 jg akan 
Sekalipun nama partai itu tidax 
pemilihan umum, soal nama 

hari Minggu (diwaktu tulisan ini 
ngS0 maupun golongan Tadjudin 
perpetjahan, maka golongan Ta- 
Umar. Sedangkan golongan pak 
s0ro sendiri. Dengan demikian 
“P.LR.” jtu. 

Minggu petang semua  komisaris2 
dari tiap2 karesidenan jg djuga me 
rupakan anggota Dewan Daerah 
itu akan mengadakan pembitjaraan 
chusus disekitar perpetjahan dalam 
PIR itu dan putusan PIR tgl. 17 
Oktober. Utusan djuga membawa 
pesan minta segera dilangsungkan 
kongres istimewa. Dalam rapat ter- 
achir PIR ig berakibatkan petjahnja 
golongan Wongsonegoro dan Tadju- 
din Noor, Djawa Timur tidak di 
wakili, baik Budisusetyo sebagai 
konsul, maupun Sanusi sebagai ke- 
tua Dewan Daerah tidak dapat un- 
dangan. 

Angin Ribut 
. Mengamuk 

568 Rumah Penduduk 
bjonggol Ambruk 

BERITA terlambat dari distrik 
Djonggol (Lk. 50 km dari Bogor) 
menjatakan, bahwa pada tg, 5 
Oktober telah terdjadi angin ribut 
jang mengakibatkan 68 rumah 
rakjat dikampung Garungkepang 
desa Singadjaja ambruk. Lebih 
kurang 69 kepala keluarga terdiri 
dzri 477 orang kehilangan tempat 
berteduh.” Kerugian meliputi 
Rp. 100.000.— Banjak pohon2 ig 
rusak atau roboh. .. 

Djaw. Sosial dan Pamongoradja 
telah mengambil langkah untuk: 
meringankan beban mereka sela- 
ma belum  mempunjai tempat 
tinggal- Pun Badan Kontak Orga- 
nisasi Wanta Bogor (BKOWB 
Bag. Kesedjahteraan Sosial) ' di- 
pimpin ibu R.A.S. Kartadjumena 
telah menindjau tempat itu serta 
membagi2-kan kepada mereka se- kedar uang. Diwartakan selandjut 
N!a, bahwa ketjuali ditempat itu 
»un ditemvat lain terdjad' rumah? 
ambruk. ditisa tempat, tetapi be- 
um dapat.didaftarkan oleh nihak Pamonspradja, karena letaknja di daerah gerombolan ,,B.R.” 

(Antara) 

  
Inggris Hendak ,,Pan- 

tjing“ Indonesia? 
Kata Menteri Pertahanan Hezad: s-Indo- 
nesiaHarusDilindungi Thd, Komunismes 

MENTERI NEGARA Inggeris urusan 
Head, hari Djum'at menerangkan di 

1 pertahanan, Anthony 
Singapura bahwa keamanan Asia Tenggara terutama tergantung kepada keputusan Indonesia, Malaya dan Muang Thai untuk melawan dominasi »kaum Ko- ntunis”.. Dikatakan oleh Head dalam konperensi pers, bahwa se- kalipun Indonesia tidak 

Head. 

Konp. 4 Besar 
Diusulkan Rusia Untuk 
Bitjarakan Lagi Soal 

Djerman 

DALAM NOTA tersendiri te- 
tap: jang bernaskah sama kepada 
A.S., Inggris dan Perantjis diusul- 
kan oleh Sovjet Uni supaja dalam 
bulan November jad. diadakan 
lagi suatu konperensi antara para 
menteri luar negeri 4-Besar untuk 
membitjarakan unifikasi Djerman, 
dan soal2 penting Izinnia. Naskah 
dari nota2 Sovjet itu jang telah 
disampaikan oleh menteri luar 
negeri Sovjet Molotov kepada 
Charles Bohlen, Sir William Hay- 
ter dan Low's Joxe masing2 duta 
besar A.S., Inggris dan Perantjis 
di Moskow pada hari Sabtu telah 
diumumkan kepada para warta- 
wan dalam konperensi pers ke- 
menterian luar negeri Sovjet pada 
malam Minggu. 

Molotov menjerahkan - nota tsb. 
hanja beberapa djam sebelum di Pa 

'kut serta dalam perdjandjian SEATO, namun mendjadi kewadjiban anggota2 SEATO 
hankan Indonesia terhadap komunisme 
besarnja bantuan jang Indonesia bersedia 

untuk memperta- 
dengan memperhatikan 
menerimanja, demikian 

Tentang Malaya d'katakan oleh 
Head, bahwa ia mash belum da- 
pat mengatakan bila keadaan da- 
rurat di Malaya akan berachir, te- 
tapi ini adalah salah-satu soal ig 
harus d'selesa'kan sebelum ke: 
merdikaan dapat diperoleh. Achir 
nja d:katakan, bahwa Inggeris ha- 
rus menempatkan terus pasukan 
di Malaya 'ang merdeka berlawa- 
nan dengan kehendak rakjat Ma- 
laya, karena tidaklah baik mem- 
punja' kemerdekaan tanpa pa- 
sukan2 utk mempertahankan ke- 
merdekaan 'tu. 

Head ttg. pendirian Nehru, 
Dalam konperensi pers itu atas 

pertanjaan tentang pendirian perda- 
na menteri India, Jawaharlal Nehru 
jang mengatakan Timur dan Barat 
dapat hidup berdampingan  setjara 
damai, Head menerangkan — bahwa 
gerakan ,,kaum Komunis” di “Asia 
Tenggara tidak mendjadi tjontoh jg. 
bagus bagi hidup berdampingan itu. 
Djika ,,kaum Komunis” berbuat di 
India seperti apa jang mereka sudah 
melakukan ditempat? lain dari Asia, 
kata Head, mungkin pandangan Neh- 
ru tentang “hidup berdampingan itu 
akan sangat berbeda. Tentang kaum   ris negara2 Barat menandatangani 

persetudjuan2  terachir — mengenai 
soal persendjataan kembali  Djer- 
man. Dalam nota tsb. diusulkan 
unifikasi Djerman atas dasar jg de- 
mokratis dan bebas, dan diadakan- 
nja pemilihan umum setjara bebas 
diseluruh - Djerman, 2 hal penting 
lainnja jg dikemukakan dalam nota 
Sovjet itu ialah: 1. ulangan usul Mo 
lotov baru2 ini supaja semua pasu- 
kan2 pendudukan dari 4-Besar dita 
rik mundur dari. Djerman Barat 
dan Djerman Timur. 

2. ulangan usul Sovjet supaja di 
adakan suatu konperensi untuk men 
tioba mentjiptakan suatu perdjandji 
an keamanap untuk seluruh Eropa 
ig dihadliri oleh utusan? baik nega 
ra2 Eropa Barat maupun negara2 
Eropa Timur. Persetudjuan Sovjet 

gerilja di Malaya, djuga atas perta- 
njaan, Head mengatakan bahwa 
tiada bukti mereka mendapat alat 
sendjata glari luar negeri dan bahwa 
dewasa ini pemerintah Inggris tidak 
mempunjai niat untuk mengirim pa- 
sukan2 baru ke Malaya, YAntara- 
Reuter). 

| . 

untuk mengadakan pemilihan umum 
setjara bebas diseluruh  Djerman 
Itu. merupakan djawaban  chusus 
atas 2 hal ig telah dikemukakan da 
lam nota 3-Besar Barat tertanggal 
10 September jl. sebagai sjarat pen 
dahufuan suatu konperensi keama- 
nan seluruh Eropa tadi. Sjarat2 itu 
ialah: 1. pemilihan umum diselu- 
suh Djerman dan 2. penandatanga- 
nan perdjandjian perdamaian Aus- 
tria oleh Sovjet Uni, (Antara), 
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— — — — — Sesudah Dewan Menteri memutuskan menolak tuntutan 
P.LR, dan dengan ewan Menteri bekerdja terus, perhat'an 
Meng ing pleno Dewan Partai P.I.R. jang pada 
hari Djum'at jb an silangnia. : :    

     
   

  

   

  

   

    

tumbuk pada dead-lock. Dan pada hari Djum'at itu 
kan diri. Sa "3 hua 

mn 
sekarang dii 

  

     

dan 

  

        

   

      

——  —  — be 

masing-m: 
ialah an sehat. 
kepentingan da £0 23 

Seseran kabinet ini tidak 
ingat keterangan semer 
memberikan kementerian 
ngan i Aa ipeg: £ 
seperti jang kita sebutkan 
uangan ag ichlaskan” djuga, 

   

    

  

  
     

     

Aa —.— Dan soalnja sekarang ini ialah kabinet jang sekarang. 
-Ompong” mesti lekas diberi untu” lagi biar dapat mengunjah seperti 
biasa. Tegasnja dapat bekerdja dengan kekuatan biasa. Soal pandjang 
dan tidaknja umur kabinet jang dil 
waktu, keadaan dan tjara bekerdja kabinet sendiri. 

gan petjahnja Dewan Partai P.LR. jang i ta2 a | Orang menteri tsb., maka perhatian ' sangat berharga itu Pengurus P.W.I. kong oleh beberapa fraksi 
jang akan melengkapi susunannja se- | kring Solo .mengutjapkan banjak te ketjuali fraksi Masjumi, jang mengi 

a limenia. : 

van Partai P.I.R. pada hari Djuarat itu ter- 
“berakibat petjahnja Dewap EVartai P.LR. 

a tiga orang menteri P.I.R, mengundur- 

nota politik N.U. - 
keinginan serta pandangannja partai 

1 engenai kabinet ini, maka jang paling perlu dan penting Bai na jang paling utama ialah meninaketan WONOSOBO 

ini dapat dipegang teguh kiranja soal per- 
egitu sukar didjalankan. Apalagi, djika di- 

ak jang menegaskan, bahwa P.N.I. ichlas 
konomian pada partai lain. Djika ketera- 

ng kebenarannja, maka soalnja tidak begitu sukar, 
n diatas, 

" 

apalagi apabila Kementerian Ke- 

Le — 

' .SEBUAH LUKISAN UNTUK 
! BALAI WARTAWAN, 
| | Persatuan Wartawan hh 

ng Solo telah menerima . sebuah 

  

| bingkisan dari Panitya Penjelesaian Sidang DPRD Jogjakarta 
Pegawai di Surakarta, berupa sebu- 
ahlukisan tjat minjak jang dimaksud 
kan agar mendjadi perhiasan, bagi 
Balai Wartawan Solo. 
' Lukisan tersebut berupa sebuah da di Djakarta untuk 
lanschap berukuran 1 M Xx 0,80 M, 

Sutosundoro, jang duduk sebagai 
iketua dari Panitya tersebut. 

Untuk pemberian bingkisan jang 

rima kasih atas nama semua keluar 
ga P.W.I. kring Solo. 

Maan Mamasa MMR senRun aa - 

,KURSUS KILAT PEMBANGU- 
NAN USAHA TANI. 

“ Oleh Djawatan — Pembangunan 

Usaha Tani Insp. -Djawa Tengah penanaman tembakau setjara besar? mulai tgl. 21 Okt. telah dilangsung 
kan pertemuan “antara staf ahli/te- 

  

   

naga pembantu wanita darj Djawa- 
tan tadi ig bersifat kursus kilat dan 

ri pertemuan ini jalah untuk. 
nambah pengetahuan dan melan- 
tjarkan penjelenggaraan kursus2 ka 

me- i ,untu” baru itu tergantung pada 

  

    
Mentjari Persa- 
tuan Nasional 

Partai2 Pemerintah Dja- 
teng Bertemu 

      

ngah atas initiatief dari PNI Dja- 

PK aa 

- sama ini sungguh2 dapat dilaksa- 
nakan, maka orang akan tidak 
meragu2kan, bahwa persatuan na- 

SIDANG DPRDS K.B.S. 
Diperoleh kabar, bahwa sidang 

pleno DPRDS Kotabesar Semarang 

“der serta kursus2 keahlian bagi sek 
|si2 wanita dalam kerukunan tani. 
Pertemuan dengan diskusi serta kur 
sus tsb. akan berlangsung hingga 6 | Obat Kuat 

seminar di Wonosobo. Maksud da- 

| : "Je. Mete Karena Ingin Lekas-Dja- 

ninggal Dunias 
SEE (Oleh: Wartawan Kita 

| KALAU orang ingin mendjadi 
kwat badannja dengan tjepat2, 
tetapi tidak mengerti bagaimana 
fara2nja u'k mendapatkan kekua: , 
tan itu, maka orang itu akan men- | 
djadi korban dari keinginannja 
sendri dengan sia2. Beg'tulah se. 
orang bernama S. tinggal di Kp. 
Kubanglor Ambarawa, baru2 ini 
telah meninggal dengan menda- | 
dak sebagai korban keinginannja ' 
untuk mendjadi orang kuat. - Ia 
»dalah seorang pemain sepakbola. ' 
Untuk mentjapai keinginannia itu, ' 
ia telah menelan pil merk Ephe- 
drine sebanjak 9 butir dengan se- 
kaligus. Karuan sadja dengan 
tanpa ditawar2 lagi, badan S. se- 
ketika i'u djuga malahan mendia- 
di lemah dan kemudian terus 
meninggal. 2 

  

  

Adapun pil Ephedr'ns tadi dibsli 
oleh S..dari Pasar Ambarawa. Ke 

tika ja kepaser S. tertarik oleh “se 
orang pedagang obat jang sedang 
mempropagandakan obat2 jg didjual : 
nja, diantara pl tadi. S. jang me 
meng ingin sang”t. agar 
mend'adi kuat, kemud'an membeli 
pit tsb. tanpa- bertanja bagaimana 
aturan minumnja. Mungkin S. ber 
fikir. makin banjak mensian pil itu 
makin lekas orang mendiadi kuat. 
Setibanja dirumah, isterinja diuga j 

dipaksa untuk menelan pil tadi. Sej 
mula-si isteri tidak mau, tetapi te 
rus didesak oleh 'S. hingga achirnja 

  

  - akan dilangsungkan pada hari Re- 
bo tgl. 27 Okt. bertempat-di rua-' 
ngan sidang Balaikota Semarang. | 
Atjaranja a.l. melandjutkan pembi- ' 
tjaraan mengenai soal Anggaran ' 
Belandja th. 1954. Kalau pada hari 
itu belum didapat penjelesaian si- 
dang dilandjutkan pada har#2 beri- 
kutnja. aa i 

KIPAS MAIN MATA. 
| Dari Toko Mesip Djahit ..Sri” di 
Petudungan 34, Smg. kami telah me 
nerima sedjumlah kipas jang mungil 
dengan gambar kanak? dan. bina: 
tang2 jang matanja dapat bergerak, 

- hingga menarik sekali untuk dapat 
dipergunakan dalam upatjara? per- 
djamuan,  peringatan2 ulang tahun 
dls. Atas pengiriman tadi, dengan ' 
djalan ini kami mengutjap terima | 
kasih: “5 MERE 2 4 

   S1   
  

untuk memuaskan hatj suaminja. is 
"terinja menelan diuga I- butir. Sesu 

dah itu baru S. menelan 9 butir pil 
tadi hingga achirnia membawa aki 
bat sebagaimana kita sebutkan “di 
atas. Korban kemudian diangkut ke 
Rumah Sakit Ambarawa. Dan menu 
rut keterangan Dokter jang memerik 

sa korban tadi, dinjatakan, bahwa 
S. memang telah menelan pil mele 
bihi ukuran. Apalagi menelan 9 bu 
tir, menelan 7 butir pil Ephedrine 
sadja orang sudah danat meninggal 
dengan seketika, demikian kata Dok 
ter itu. 

  

Bantulah P.M.I. 
  

  
1 
1 

   

  

   
ea 

Ceas spanel :       

di 

hari. Guru2nja diambil dari DPUT 
sendiri. Menurut keterangan. kursus 
di-ikuti oleh 20 orang pegawai2 wa 
nita dari seluruh Djawa Tengah ter 

. 5 . 25 Haa tari ti di Kuat — Achirnja'Me- (masuk para pengadiarnja. Patut di, tambahkan, bahwa pertemuan sema 
tjam ini, baru pertama kali ini di 
adakan di Diawa Tengah oleh Dia- 
Watap tsb. diatas. 

TJILATJAP 
2 MAHASISWA GAMA AKAN 

. DATANG, 
Didapat kabar, bahwa dalam wak 

tu jg singkat 2 orang Mahasiswa 
dari Universiteit Gadjah Mada 
Dijokja akan datang di Tjilatjap: 
Maksud kedatangannja itu untuk, 

membantu pekerdjaan Panitya Pe- 
milihan Umum. Kabarnja, kedua 
Mahasiswa itu lebih dahulu mengun 
Gjungi daerah2 Brebes, ' Tegal dan 
Banjumas untuk keperluan seperti 
di Tjilatjap. £ 
PERLOMBAAN PEMELIHARA 

AN TANAMAN PADI. 
Setelah diadakan pemeriksaan sek 

sama oleh sebuah Panitya chusus, 
maka dalam perlombaan pemel'h:- 

  

Lraan tanaman 'padi saden di Maos 
baru2 ini, desa Maos Kidul keluar 
sebagai desa jg terbaik dalam usa- 
ha pertaniannja hingga terpilih se- 
bagai “djuara no. I dan dapat ha- 
diah uang Rp 3000,—, desa Mre- 
nek dapat hadiah. berupa 1 pompa 
penjemprotan...obat, DDT,.8 buah 

badannia .pentjakar tanah, 9 buah alat perg- 
garis tanah kesemuanja seharga Rp. 
500 dan. desa Kalidjaran mendapat. 
hadiah 1 pompa DDT, 2 buah alat 
pematu, dan 3 buah alat penggaris 
tanah seharga Rp. 300. 

PANDU LAUT MULAI 
LATIHAN 

Untuk pertama kalinja pada hari 
Kemis jl. Pandu Laut Tjilatjap te- 
lah mengadakan latihan?nja di ba- 
wah pimpinan sdr. Sugondo, sedang 
kan Sjahbandar Tjilatjap menjedia- 

kan dirinja sebagai  technikleider: 
Pandu Laut ini adalah merupakan 
seksi dari Pandu  Rakiat di Tjila- 
tjap jg berdiri sedjak Hari Angka- 
tan Perang jl. Djumlah  anggauta 
hingga saat ini berdjumlah 98 anak. 
dan latihan ditentukan seminggu se 
kali jalah tiap hari Kemis sore, Pe- 
mimpin Umum dari Kepanduan itu 
sdr. Tohirin dari Pendidikan Ma- 
sjarakat Kab. Tjilatjap. 

  

GEROMBOLAN MERAMPOK 
BAHAN MAKANAN. : 

Dari fihak resmi didapat kabar, 
bahwa gerombolan bersendjata ter- 
diri dari 20 orang berpakaian aneka 
warna, baru2 ini telah masuk ke: 
desa Ngargosari, Sukoredjo (Ken 
dal). Mereka telah melepaskan tem- 
bakan dan mengenai seorang ang- 
gauta OPR hingga tewas. Tetapi da- 
lam pengedjaras jang dilakukan oleh 
fihak jang berwadjib, seorang ge: 
rombolan telah mati tertembak dan 
seputjuk senapan serta 5 butir pe- 
Juru milik anggauta gerombolan itu 
dapat dibeslag. Dalam pada itu ge- 
rembolan telah merampok bahan? 
makanan milik penduduk desa terse- 

  

Indonesia SULTAN HAMENGKU BUANA | 
INTA SEGERA PULANG. $ 

pada 

  “Dim 
  7 

tg. 20 Oktober memutuskar untuk 
segera memanggil kembali kepala 
daerah Sulten Hamengku  Ruwono 

jang sediak beberapa hari ini bera- 
mengadakan 

pembitjaraan2 dengan 

“trialisasi. Panggilan tersebut dilaku 
kan berhubung dengan tuntutan da- 
ri anggota2 fraksi PNI jang diso- 

lainnja, 

nginkan hadirnja kepala daerah da 
lam sidang2 DPRD jang hendak 
membitjarakan. soal Jajasan Kredit 

“Tani. Oleh para anggota DPRD so 
'al itu dianggapnja sangat penting, 
'karena akan menjangkut beleid pe- 
merintah jang oleh sementara anggo 
ta DPRD dikatakan tidak dapat dite 
'rima, terutama jang mengenai sol 

an didaerah Jogjakarta. 
Perlu diterangkan, bahwa Pe untuk 

penanaman tembakau ini pemerin- 
tah pusat telah “memberikan kre- 
dit sebanjak Rp.13.000.000—. Da: | 
lam pada itu beberapa pihak dari 
kalangan DPRD mengartikan mak- 
sud panggilan kembali Sultan terse 
but, guna menghindari kemungkin- 
an tjampur tangan Sultan dalam so 
al2 politik, terutama mengenai ra- 
me2 disekitar kedudukan kabinet. 

Hal ini dianggap perlu, karena te 
naga Sultan sangat dibutuhkan un- 
tuk pembangunan daerah Jogjakar- 
ta pada waktu sekarang. 

SALATIGA 
| au MtAN DENGAN PINDJA- 

' 

MAN RP. 6.000.000 
Dalam rapat pleno jg. ke-XXXI 

dan dengan suara bulat D-P.R.D. ko 
ta-ketjil Salatiga telah memutus un- 
tuk mengambil pindjaman pada Pe 
merintah. Pusat uang sebesar Rp. 
6.000.000.— jang akan diperguna- 
kan untuk perluasan pasar, pembua 
tan setasiun-bis dan pemberhentian 
taksi/dokar di Salatiga. Rentjana, 
(ontwerp) untuk pekerdjaan itu te- 
lah diadjukan kepada Djawatan Pe 
kerdjaan Umum Pusat  Djawa-Te- 
ngah untuk diudji dan diberi penge 
sahan seperlunja. 
Pindjaman sebesar Rp.6.090.090.- 

itu akan diangsur dalam waktu 201 
tahun dengan pembajaran 2 kali ti- | 
ap tahun, sehingga besarnja angsu- 
ran tiap2 setengah tahun Rp.150. 
00 

| 1 an 2 | pemerintah 
buah tangan dari pelukis “Sumarno pusat mengenai sekitar usaha indus 

  

    
    

   

denga 
Hari, Djumahat . jbl. pemuda  Lawalata jang akan berkeliling dunia 

djalan kaki telah. mampir sedjenak didapur ,,Suara Merdeka”. 
Tampak sdr. Lawalata ditengah2 beberapa anggauta redaksi dan semen- 

tara pegawai2 pertjetakan berdiri didepan mesin rotasi jang mentjetak 
harian kita. Pada inzet kiri gambar sdr. Lawalata. 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

    
ana Da 

Hatta: $ Seluruh Indon. 

Mpemamranuane 

Adalah Tanah Harapan 

Land Van Het Verleden« 
- TIDAK BENAR apa jg dikatakan orang Belanda ,,/Maluku net 

land van verleden en Java, Sumafera etc. heg land van heden”. Se 
“Juruh, kepulauan Indonesia adalah tarah harapan. Demikian Wakil! 

Presiden Hatta terangkan tentang kesan?nja selama menindjau ber 
bagai pualau Maluku Tengah dan, nggara ketika tiba di lapangan 
Mandai Makasar djam 12.35 

“den dan Njonja Hatta serta romi 

|. Seterusnja - Hatta - menerangkan, 
bahwa persoalan  dikepulauan jang 
kaja raja itu, ialah, bagaimana me. 
ngatasi overproducte jang ada. Da: 

Ham hubungan ini disebutnja tentang 
hasil hutan, kaju, dll, jang berkelim- 
pahan sehingga bertahun-tahun tidak, 
diangkut. Rata? Hatta melihat ada- 
nja kesulitan dalam kekurangan ala 
pengangkutan dilaut dan kurangnj: 
'djalan2 perhubungan didarat. Misal 
nja pulau Kisar jang banjak sekali: 
menghasilkan djeruk, tetapi tak ada 
pengangkutan. Hasil utama pulau itu 
|djagung dan kalau panennja aaga! 
timbul bahaja kelaparan. Tanah2 d. 
Seram dan Halmahera subur dan ka- 
ja, Pertjobaaa sawah di Seram 
N ogtasilkan rata2 tiap ha 40 kwin- 
'tal, sedangkan di Diawa rata2 tjuma 
23 kwintal. Diuga dikedua pulau itu 
baik sekali. ditanami rami jang ber- 
|guna Sekali untuk bahan pakaian dari 

produksinja rata2 6 sampani 10-kali   — Bunganja ditetrpkan 
Pemerintah Pusat sebaniak 395 seta | 
hun, tiap2 kali dari djumlah pindja, 
man jang masih ada. : 

Berdasarkan penerimaan 
wasa ini dari kaartjis pasar, 
tempat dokar/taksi/opelet, langga 
nan2 otobis jang berhenti i 

  

oleh: ari produksi kapas setiap ha. 

3 Pendidikan xoperasi. 
“ Pendidikan koperasi perlu diper- 

giat karena keinginan dalam soal itu 
pada de besar sekali, sedangkan sekolah2 ba- 

sewa: 

1iPresiden katakan masih “karang dan 
jak. “Tentang kesehatan, . Wakil 

5 
, perlu Ten Begitu djuga 

bis, toko -templek dsb:, “dapat dihas dengan angan bidan. Perten- 
rapkan bahwa dengan terleksananja ' tangan politik dipusat tak baniak pe- 
pembangunan objek2 baru tersebut! 
diatas setiap hari aka, masuk kele! 
bihan uang pendapatan  (meerdere 
opbrengst) Rp.1.340 atau sebulan | 
40.200.— dan berarti sata tahun 12' 
X Rp.40.200 — Rp.482.490 
Dengan perhitungan ini, maka ' 

pembajaran angsuran dan bunganja 
pada tahun2 pertama akan dapat 
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah 
Kota Salatiga, bahkan tahun? beri- 
kutnja oleh karena pembajaran bu- 
nga berkurang, akan mendapat keun 
tungan pula. : 

ngaruhnja didaerah tersebut. Di Ter- 
natevmisalnja antara PN dan Ma- 

Sjiumi ada kerdia-sama jang erat se- 
kali. “Semangat - perdjuangan me- 
ngembalikan” Irian Barat dikatakan 
meluap2j terutama di Tidore. Tapi 
soalnja bukan dalam semangat se- 
mata2, tetapi kita harus banjak be- 
kerdja. Demikian Wakil Presiden 
Hatta.  Petangnja bertempat dila- 
pangan Karebosi diadakan rapat u- 
mum oleh Wakil Presiden. 

Sabtu pagi rombongan kembali ke 
Djakarta. (Antara) 

  

. Keset 
Smg. Me 

PADA UMUMNJA dapat 

katakan, bahwa kesehatan dari 
sangat memuaskan, Tanda2 mem 
rita penjaki typhus agak naik, 
berkat usaha2 pemberan 

sar Semarang dalam pertj 

tertjatat sampai sek 

2 -- "ak aka ditaksir sebesar Hay demikian menurut keterangan p. 714,80. 2 Peran TA Un metal Pan 
Sementara itu dikabarkan, bahwa selancjutnja disebabkan, karetia. Add 

beberapa hari sebelumnja-. peristiwa 
tadi, gerombolan bersendjata telah 
memasuki desa Tlogopajung,  Plan- 
tungan (Kendal) dan melakukan pe: 
rampokan terhadap bahan2 maka- 
nan milik penduduk seharga Rp. 
630,50. Dengan hasil ini gerombo- 
lan kemudian melarikan diri. 

KOREK API SIAPA? 
Telah disampaikan “kepada kita 

sebuah Korek Api merk ,,Ronson” 
oleh sdr. Sudarman. Korek api itu 
ditemukan olehnja dimuka sebuah 
warung didepan bioskoop” Orion. 
Aloon-Aloon Smg. pada  Djum'at 
malam kemaren djam 21.45. Pada 
korek api tsb. ditjantumkar sebuah 
nama jg. digraveer. Siapa jang me- 
rasa memiliki barang tadi dapat 
mengambil di Redaksi ,,Suara Mer- 
deka”, Purwodinatan Utara Ila Se- 
marang. i en BA 
PEROBAHAN HARGA2 TEKS- 

TIEL BEBAS. i 
Kantor urusan harga di Semarang 

mengumumkan,  berhuhjyng dengan 
peraturan baru tentang harga teks- 
tiel bebas maka para grossier dan 
pedagang etjerap tekstiel diseluruh 
Djawa Tengah paling lambat 15 No 
pember j.a.d. sudah mengubah har- 

| ga2 tekstiel bebas dalam toko ma- 
Sing2 sesuai. Surat Putusan Harga 
No. 526 pasal 6. Bagi mereka jang 

“Tidak berbuat demikian dianggap pe- 
langgaran dan bisa diantjam dengan 
hukuman. 

PERTANDINGAN BOLA- 
KRANDIANG. 

Hari Djum'at sore bertempat di 
lapangan R.S.U.P, Semarang telah 
dilangsungkan pertandingan — bola- 
krandiang antara Peladjar2 Djuru- 
rawat melawap. M.B, bag. staf. di 
Kodjong jang berachir dengan angka 
5-—-2 untuk Djururawat. 

ngat dari kedua belah fihak. 

Pertandi- fsehatan kota telah mendapat ha- 
ngan berdjalan dengan penuh sema-' sil, hingga penduduk di 

kalanja fihak Lurah2 tak actief da 
I:am membantu usaha untuk membe 
rantas penjakit typhus, cholera dis., 
demikian pula RT2. Tetapi kalau me 
reka ikut serta membantu, maka rak 
jat akan menaruh perhatian besar, 
Kini suntikan TCD tadi dilakukan 
diantara kalangan  murid2 Sekolah 
Rakjat dan Guru. Djumblah jang su 
Jah tertjatat ada 25.159 orang, Se 
telah inj selesai, kemudian datang 
giiwannja kantor2 dan perusahaan2. 

Angka kelahiran/kema- 
, tian. : 
Selandjutnja mengenai angka 

kelah ran/ kematian d:tegaskan, 
bahwa djumlah penduduk dalam 
kota Semarang jang tertjatat dim 
ch. 1953 ada 345.950 orang. Ang: 
Ka kelahiran ialah 11.596. atau 
3490 dan kematian 5838 orang 
atau 1796. Djumlah penduduk da- 
tam th. 1954 ada 342.096 orang. 
Dalam triwulan pertama jg lahir 
ada 3.218 orang atau 384, ke- 
mat'ian 1471 orang atau 1746. 
Angka2 tersebut dalam tr'wulan 
kedua mendjadi 3612 (kelah'ran) 
ataw 4249 dan 1239 (kematian) 
atau 144, 

Sebab2 tentang kematian ter. 
sebut d'katakan telah dialami oleh 
kanak2 dibawah umur setahun jg 
terserang penjak t batuk dan long. 
Pula tjara2  memberkan maka- 
nan2 jang kurang tepat, disebab- 
kan kanak tadi dibawah pengawa- 

isan lain orang karena ibunta be- 
“kerdja atau mentjari nafkah. Tu- 
runnja angka  kemat'an d'sebab- 
kan d'adakannja penerangan, kon- 
sultasi bureau jg banjak pengaruh-, 

Inia dan  d'dirikannia poliklinik2, 
| Ditambahkan, bahwa sedjak th. 
1950 usaha dari pada Djwt. Ke-' 

  
Sema- 

angka2 kemudian dituturkan tentang 
arang adalah 43.225. 

sedangkan pada th. 1953 angka tadi ialah 65.000 orang. 

Rakjat Di 
muaskan 

Suntikan TCD Agak Tak” Memuaskan: 
Rakjat Semarang Sudah ,,Dokter Min: 

ded”—Tarif Dokter2 Tak Tinggi 
dikatakan, bahwa suntikan TCD tahun ini tidak memuaskan, Tetapi sekal pun demikian dapat di- 

pada rakjat di Semarang umumnja 
ang ada bahwa djumlah pende- 

tetapi sebaliknja penjakit malaria ah antasan pada tahun ig lampau mendjadi tu- run, demikian al. dr. Soeparto, Kepala Djvt, Kesehatan Kota Be- 
dengan wartawan kita. D 

hasi12 suntikan TCD. Jang ' 
Orang di kampung-kampung 

minded”, tegasnja baniak kanak2 
dengan tidak  diragu2kan - kalau 
terserang penjakit dibawa ke 
konsultasi buresu. 

Pertanjaan mengenaj tarip dokter 
di Semarang, dr. Soeparto dengan te 
sas mengatakan, bahwa sebagian be 
sar dokter di Semarang telah pasang 
tarip jang kadang-kadang lebih ren 

dah dari pada tarip restitutie' dari 
| Pemerintah sehingga tarip dokter ti 
dak perlu dirobah. Dengan angka- 
angka kemudian dituturkan  tarip2 
dokter jang kalau dibanding dengan 
tarip dari Pemerintah memang harus 
diakuj tidak tinggi. 

Setandjutnja mengenai kebersihan 
dipelbagai. tanah. partikelir, dr. Soe 
1 menjatakan  kemenjesalannja 
lau kebersihan ditanah-tanah parti 

kelir umumnja tidak begitu diperha- 
tikan, terutama. selokan-selokan dan 
W.C.2 seperti Ympak di. BuluSta 
lan dar Kebonlantjung. Kalau Ru 
kun. Kampung dapat bergerak dan' 
membantu Pemerintah jang kekura 
ngan uang, ternjata segala sesuatu itu 
akal mendjadi beres, demikian, dr. 
Soepatro jang menjarankan selandjut 
nja.. mengenai pembikiran  kakus 
umum kalau dapat dikumpulkan 
uang setjara gotong rojong, pasti se 
djumblah uang akan dapat dikumpul 
kan dan soal tanahnja untuk keperlu 
an tsb. tentu mudah didapat. 

UDJIAN PBH DJANGLI. 
Hari Kemis jbl. oleh ranitya Pen- 

didikan Masjarakat daerah 1 Sema- 
rang Selatan telah dilangsungkan 
udjian PBH jang pertama  kalinja 
di Djangli-Tlawah. - Udjian diikuti 

oleh 30 orang diantaranja 2 wanita, 
dan hasilnja 10096 lulus. Udjian tsb. 
disaksikan pula — olehy para wakil2 
Pamogn Desa dan organisasi setem- 
pat. Dapat ditambahkan, bahwa desa 
Djangli kini mempunjai 4 buah kur-   rang sekarang sudah dokter sus dengan 130 orang pengikut, 

tengah.hari Djumaat. 

| Wirabuana, Gubernur Sulawesi, Walikota Makasar, 
| Ier asing, serta kalangan terkemy ka di kota Makasar. 

Wakil Presi 
ngannja disambut oleh Pangiima 

Corps Cunsu 

Peraturan 

Textiel 
Segala Matjamnja Dike- 
nakan Peraturan Faktur   
DIDALAM suatu pertemuan dgn 

para importir, grosir dan pendju:l 
pengetjer di gedung 'Tiong Hoa 
Siang Hwee Surabaja hari Rebo' 
Siang Kepala Kantor Urusan Har 
ga Surabaja Mintarum didalam ' 
memberikan keterangan sekitar 
pendjualan tekstil sesuai dgn pera 
turan baru jg bertalian dgn kepu 
fusan Menteri Perekonomian tg. 8 
Oktober jl. menerangkan bahwa ' 
karena barang? tekstil kini dita 
ruh dibawah pengawasan peme   rintah, maka tidak sadja barang2 
Tekstil jg berkwalitet tinggi, tapi 
djuga jg berkwaliet rendah dikena 
kan peraturan faktur tahun '52. | 

Dengan demikian segala pendjua- | 
lan djenis tekstil oleh importir kepa- 
da grosir atau dari grosir kepada ! 
pedagang-pengetjer haruslah disertai 
dengan faktur pendjualan, dimana 

harus ditulis nomor, tanggal, nama 
dan alamat pendjual, nama dan ala- 
mat pembeli, matjam barang, harga | 
pendjualan dan harga pengetjer pa- 
ling tinggi. Untuk mengisi harga pe- 
ngetjer harus ditulis dengan angka 
jang pasti. Barang? tekstil dari se- 
gala djenis jang didasarkan, harus 
pula ditempeli kartu harga pendjua- 
lan dengan menjebut nomor dan 
tanggalnja faktur. Persediaan tekstil 
lama ditangan grosir dan pengetjer 
dimuka tanggal 8 Oktober jl. boleh 
terus didjual dengan memungut ke- 
untungan jakni' untuk grosir 755Y, 

dari harga pembelian dan buat pe- 
dagang pengetjer 9Y, dari harga 

pembelian. Djika dibeli langsung 'da- 
ri importir, hanja dibolehkan memu- 
ngut keuntungan paling tinggi 17 V2- 
Yo- Sisa atau stock barang lama ka- 
lau pada penghabisan bulan Okto- 
ber 1954 belum terdjual habis, maka 
dalam pendjualan selandjutnja dibo- 
lehkan memungut keuntungan menu- 
rutrangka baru, jaitu grosir dengan 
pedagang penaetjer dapat memundut 
keuntungan tidak lebih dari 171204. 

(Antara) 

MALAM PERPISAHAN, 
Dengar bertempat di R,M. Lido 

Bodiong, Djumahat malam ibl. 
diadakan malam perpisahan okeh 
£3 Garam/Soda Negeri Djawa Te- 

ngah dengan Kepala Djawatan di 
Semarang sdr. Roemambi jang tidak 
lama pula hendak meninggalkan Se- 
marang, karena kepindahannja ke 
kantor Pusat di Djakarta. Djuga per 
pisahan diadakan dengan sdr. Bar 
kah jang mulai bulay Nopember di 
pensiun. Sdr. Barkah sudah bekerdja 
3S th. Malam perpisahan tadi ber- 
langsung dalam. suasana meriah. 

Setelah malam perpisahan tadi se: 
Tesai, kemudian diszdakap pembuka- 

an konperensi SBGSN  Diawa Te- 
ogah jang berlangsung dari tgl, 23 
s/d 25 .Oktober di Semarang. Kon- 
perensi tadi dihadliri oleh 9 tjabang 
dari 22 tjb. diseluruh Djateng dan 
2 orang wakil Kom. Daerah “akan 
membitjarakan soal formasi pega- 
wai, politik kepegawaian (herschik- 
king, herwaardering, ranglijst, pemin ' 
dahan pegawai da nrechtszekerheid). | 

  

  

HARGA EMAS. | 
Chusus ”Suara Merdeka”, 

Semarang, 23 Oktober '54 : 
24 karat:  djual...... Rp. 49,— 

Be Rp. 48,-— 
22 karat:  diual ...... Rp, 45,— 

Be Rp. 43,50 
' | 

Dizkarta, 22 Oktober '54 : | 
24 karat tiap gr. Ro. 49:— nom. 
22 karat tiap gr. Rp. 48,:— nom. 

Medan, 22 Oktober '54 : 
Har ini tdak diterima tjatatan 
arga, : 

Surabaja, 22 Oktober '54 : 
Hari ini tdak diterima tjatatan 
Targa, 

Londen, 22 Oktober '54 : 
Hari ini tidak diterima djatatan 

,. harga emas, 
Singapura, 22 Oktober "54 : 
Emas lantakan Gap tae!: 

Sfr, $ 149.— beli dan 
Str. $ 155e— djual 

- Yuda 
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Jg Mau Bikin Katjau : 
  Keterangan" Panitia 

  

jeramah Bung To- 
mo Mengenai Keributan2 Di Surabaja 

Pada Hari Rebo 
BERHUBUNG TERDJADINJA 

bakan pada bar didekat lapangan Ja) 
rabaja ketika diadakan tj 
Pan da Tjeramah penga 
dialannja tjeramah tersebut rn 3 taranja sbb: Sebelum tanggal 20 
rapau) kepada panitia telah diberi tak hu 
jang akan menghalang-hatangi € 

Panitya sendiri berpendapat, bah 
wa pengatjauan tsb. mungk n akan 

peristiwa penjerbuan/peru- 
an Taman Kebudajaan Su- 

sung Tomo Rebo petang, 
tg bertanggung djawab atas 

      
    

    
         

       
       
  Cg 

  

» 2 SEN age e c 

datang duri pihak-pihak jang tidak VPiringTe bang 
menjukai usaha gotong-roiong untuk 
membangun ekonomi nasion setja 
ra. Monkrit jang akan. diselemggara 
tan oleh para pengendara betiak. 
Pendjagaan. diadakan sebaik-btiknja, 
dengan bantuan istimewa dari: pihak 

pol.si. Sebelum. rapat dimulai “uda 
pengundjung2 tjeramah jswe djalan 
dihclaman kamar-bola (bar) jang ber 
ada dibelakang tempat rjeramah. 
Mereka jang berada dihalaman ka 
mar-bola itu kemudian ditegur/ dip? 
ringatkan oleh “beberapa orutg “kur 
lit putih untuk menjingkir Oi situ. 
Tiara orang-orang kulit puth itu me 

njuruh menjingkir tsb. memarj ku 
rang sopan dan tidak bidjaksana, se 
hingga menimbulkan kemarahan rak 
jat. 

Rakjat segera bertindak sendiri? 
terhadap mereka jang dianggap ber- 
sikap sombong dan tidak scpan itu. 

Setelah Bung Tomo naik ke mim- 
maka olehnja segera d'minta 

supaja para pengundjung ijeramah. 
terutama jang berada disekitar ka- 
mar-bola tenang kembali. Perminta- 
an Bung Tomo itu segera dipenuhi 
oleh rakjat. Suasana “pada waktu 
Bung Tomo berpedato tenang sekali 
dan hadliriy nampak gembira. 

Setelah Bung Tomo' 'mengachri 
tjeramah dan pertemuan bubar. sc- 
mua tnkang betjak jang mengundiu- 
ngi tieramah dengan tenang mening- 
gaikan tempat rapat. 

Tiba2 datanglah orang2 jang ti- 

dak mengundjungi tjeramah (tidak 
membawa undangan) --kemuka ka- 
mar-bola.. Orang2 tersebut sebelum 
itu melihat djalannja rapat dari atas 
viaduct kereta api. Djadi'terang bah 
wa mereka itu bukan pengendara2 
betjak jang membawa undangan. Me 
reka itu segera menjerbu kamar- 
bola jang sudah kosong dan meru- 
sak barang2 jang berada “disitu. 

Beberapa orang anggauta polisi 
jang mendjaga disitu tidak dapat ber 
buat lain, ketjuali menjatakan ke- 
pada penjerbu2 tersebut bahwa me- 
reka harus mengindahkan “hukum2 
jang berlaku. Beberapa anasir jang 
nampaknja memang hendak menim- 
bulkan kekatjauan kelihatar berusa-j 
ba untuk mengadu-domba rakjat de-, 
ngan Polisi. Untung sekali pihak 
polisi bersikap bidjaksana dan seba- 
gian-besar- rakjat -memundjukkan .di- 
siplin jang kuat, sehingga usaha 
orang2 jang akan mengatjau itu ti- 

dak membawa hasil sebagaimana jg. 
mereka fjita?2kan. 

Setelah Bung Tomo. datang sen- 
diri ditempat insiden dan minta su- 
paja rakjat suka meninggalkan tem- 
pat, maka dengan spontan rakjat 
pulang ketempatnja masing2. 

Bung Tomo pun minta supaja rak 
jat membantu pihak 'Polisi didalam 
tugasnja mendjaga keamanan.  De- 
mikian a.l. keterangan itu. (Antara). 

TJIREBON 

15 BUAH RUMAH RAKJAT 
DIBAKAR HABIS. 

Baru2 ini gerombolan: bersendjata 
Ig tidak diketahui djumlahnja telah 
membakar habis 15 buah rumah 

penduduk, berikut isinja di kam- 
pung Djambu, desa dan ketjama- 

tan Kadugede (Kab. Kuningan), se 
hingga dikampung tsb. kini hanja 
terdapat 8 buah lagi jg masih ber- 
diri. Pada peristiwa pembakara, iri 
tidak terdapat korban” “manusia jg 
djatuh, sedang kerugian seluruhnja 

belum lagi diketahui dan masih da 
lam penjelidikan jg berwadjib. Sebe 
lum bantuan datang, gerombolan 
sempat. melarikap diri kearah 
nung Tjiremai. 
Sementara itu berita lain dari Ku 

nirgan mengabarkan bahwa belum 
lama ini TNI ig bertugas didaerah 
ketjamatan - Tjiniru telah berhasil 
menangkap 2 orang anggota cerom 
bolan- masing2 bernama £. dan W. 
dan berasal. dari. desa  Tjikareo 

(Kab... Madjaleagka) dan - Pinara 
(Ketj.. Tjiniru). Mereka ditangkap 
sewaktu mendjalankar rolnja. 

GEDUNG S.R. DIBANGUN 
RAKJAT. 

Baru2 ini penduduk desa Manda- 
la ketjamatan Sumber (Kab.  Tjirc- 
bon) telah berhasil: menjelesaikan 
pembangunan sebuah gedung Seko-: 
lah Rakjat 6 tahun berukuran 6 ka 
li 48 meter terdiri dari 6 ruangan 
beladjar. Gedung sekolah itu di ba 
ngunkan - sedjak tgl. 17 Agustus jl. 
dan sampai selesainja telah mene- 
lan biaja sebesar Rp 40.000. B'a'a- 
nja sebanjak Rp. 12.320 didapat da 
ri kas desa, 8680 rupiah dari pa- 
mongdesa dan penduduk jg berada, j 
sedang selebihnja 
djalan gotongrojong. 

PERSEMAJAMAN 14 RANG- 
KA DJENAZAH PAHLAWAN, 
Pada tgl. 22 Oktober ibl. dimulai 

djam 9 pagi eleh DPPT/ST/RI-9/ 
IU di Tjirebon telah diadakan 'per- 
semajaman kembali dari 14 rangka 
djenazah pahlawan. - bertempat di 
ruangan. tengah” KMK  Tjirebon. 
Persemajamap ,itu berlangsung satu 
hari satu malam, dan selandjutnia 
14. rangka djenazahwpahlawan atdi 
dimakamkan kembali di 'Tamen Pah 
jawan Kasenden Tjirebon. 
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ALAMAT JANG DAPAT | 
DIPEKTJAJA 
HR 3 

Muinby 

R 

   
  

  

diusahakan dgn. | 

(07.10 Gamelan ' Tjirebonan, 

na: 20.40 The Muani 
Empat 

Djatuh Didekat 
Bodjonegoro ? 
Tapi Setelah Diteliti 
'Tjuma Berupa Batu 

—. Meteor 

TENTANG adanja hana ter” 

bang jang diduga piring . terbang 
Sa Pa Uijaa Ti- 

ur, lebih djauh Harian Umum 
Sea keterangan dari pem 
batjanja di Bodjonegoro bahwa 
dilbta tersebu: pun terdengar le- 
dakan2 dari benda2 ita. Menurui 
pemberita itu diterima lavoran 
dzri kawedanan- Kaktdu bahwa 
borang jang berfjaha'a itu diatuh 
€ muka rumah Manteri Kehuta- 
nan desa Pradjekan. ket'ima an 
Ngasem. dan masuk kedalem ta- 
nah kira2 1 meter dalamnja. Jang 
berwadjb segera menggalrja dan 
jare terdapat terna'a sebuah ha- 
tu hitam tak tertu ben'nknja 

(bendjol2) besarnja kra2 sebesar 
buah kelapa iang telah d'ikunas 
dan beratnja kira2 514 kw. Kini 
henda tersebut mash dis man 
d'kanfor pol'si Kabupaten Bndio- 
negoro, untuk seterusnia d kirim 
pada jang berwadib bust dsel- 
dk: lebih djauh (Antara). 

    

Kedutaan Ge- 
lap RRT? 

Kini Dibuka Di Djepang 

HARIAN Djepang ,, Yomiuri” 
mewartakan pada malam Sabtu 
bahwa di Djepang kini bekerdia 
»sudtu kedutaan gelap” dari RRT, 
Dikatakan selandjutnja bhw me- 
nurut keterangan jang didapat da- 
ri kalangan kepoksian Djepang 
kedutaan tsb. dip'mpin oleh Kang 
M'n Shin jang di Tok:o mendja- 
bat presiden Federasi Kaum Pe- 
dagang Seberang Lautan. Dalam 
penerbitannja pada tanggal 4 Sep- 
tember jbi. harian Peking Jen 
Min Jih Pao” telah mewartakan 
bahwa Kang oleh Kongres Rakjat 
Tiongkok baru2 ini telah diang- 
kat mendjadi ,,wakil rakjat” di 

Djepang. - 
Kang kini baru sadja kembali di 

Tokio dari Peking. Kang bersama 
Lin Ping Sung jaitu pemilik ,.Inter 
national Chinese. Merchants Jour 
nal” di Osaka dan jang dalam kedu 
taan tsb. bekerdja sebagai ,.komisa 
ris Ikeuangan” berkewadjiban menga 
dakan kontak dengan kalangan? Die 

pang untuk mempererat perhubung 
an antara Djepang dan RRT dan da 
lam pada itu bertindak sebagai peng 

hubung antara orang2 Tionghwa pen 
Guduk Djepang dan Peking. Demiki 
an , Yomiuri?”. (Antara). 

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 26 Okt: 1954: 
Djam 06.10 Instrumentalia: 06.40 

Bing Crosby: 07.10 Dendang Teru- 
na: 07.45 Rachman dan Julia: 12.05 
Tri Irama, 12.30- Lagu2. Malaju: 
13.15 Njanjian Abdulgani dan Rum- 
tani: 13.40 Konsert Siang: 17.05 
Gending2 Semarangany 17.40 Gen- 
ding2 Semarangan (landjutan): 18:00 
Serba Serbi A.P.5 18.15 Ramlee dan 
Asiah: 19.30 Orkes Hawaiian Putri 
Maluku, 20.30 Siaran Penerangan: 
20.45 Suara Atty day Rozano: 21.15 
Laras Madya: 22.20 Hiburan Ma- 
lam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 26 Okt. 1954: 
Diam 06.03 Dari Timor: 06.15 

Sam Saimun, - 06.45 Lagu2- India: 
07.15 Joe Loss “dengan orkesnja: 
07.45 Irama Waltz: 12.03 Disco Va- 
ria 12.45 Dari Djawa Timur: 13.00 
Bali: 13.15 Lagu2 Malaya: 13.45 
Suara Bersama: 14.00 Lagu2 Dari 
Maluku: 17.05 Dunia kanak2: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.00 Permai- 
nan Harpsichords - 18.00 Tjeritera 
kanak2, 18.15 Rajuan Sore: 19.30 
Pilihan Pendengar: 20.30 Wajang 
Orang, 22.15 Wajang Orang (lan- 
djutan), 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 26 Okt. 1954: 
Djam 06.10 Musik Ringan: 06.30 

Taman kanak2: 07,15 Orkes Gesek: 
07.30. Petikan Piano: 07.45 Dari 
Film Malaya, 1209 — 13:00 — 
13.40 Gadon Siang, 17.00 Donge- 
ngan untuk kanak2: 17.15 Lagu2 
Malaju: 17.40 Njanjian Petang: 
18.15 Siaran untuk A.P.: 19.40 Ma- 
luku Manise...: 20.15 Empat Seka- 
wan, 20.30 Buah Tjipt Harry Sing- 
gih: 21.15 Obrolan pak Besut: 21.30 
Konsert Malam: 22.10. Tembang 
Sunda, 22.45 Renungan — Malam, 
23.00 Tutup. 

Djakarta, 26 Okt. 1954: 
Djam 06.10. Orkes Haw Teruna: 

06.30 Orkes “Haw  Semenandjung: 
07.30 

Orkes Belaian Sajang: 12.00 Lagu2 
Pepuler dan Minahasa: 12.40 Per- 
mainan Piano: 13.00 Orkes Kr, 
Irama Masa: 13.40 Andalas Pesisir: 

|. 14:00 Orkes Melati: 17.00 Kwartet 

Sudharnoto: 17.30 Orkes Hawaiian 
Rame Dendang: 18.00 Varia Nu- 
satnitata, 18.15 Sekar Galih Pantja- 
watriay 19.30 Orkes Chandra Kira- 

Boys, 21.15 

Serangkai: 21.30 Pilihan 
Pendengar, 22.15 Orkes Krontjong, 
23,00 Tutup,   
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RRT. Menjerang wilajah Taiwa n, 
| Taiwan Menjerang Daratan Tion gkok. $ 
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» K oya san oa Ea Se TAN 7 . e , 23 ja 

Terima Kasih 
ilang ke Hadlirat Tuhan Jang Maha Esa dengan 
nteram kami jang tertjinta: 

. Wongsohartono Terhadap 1 
    , 

U.S.A. — U.S.S.R. saling Protes!!! 
(3 Nato dan Seato, dua-duanja berachir dengan ,,TO” ! Sg AN Bagaimana dengan soal IRI AN BARA T???! 3 Riwajat Pendjadjahan harus T A MMAT! 

     
        

     

  

    

  

        
    
        

         

    

   
       
        

" 7 AG | Nan Tea Ingin tahu PEDOMAN itu, bukan ?' 
gali Kekajaan a Hen TAN ia 65 tahun, pada tgl. 17 Oktober 1954, pada djam Batjalah Buku : Mn BA na EP oh ATA oanjangaa i Rumah Sakit Surakarta. Ni 

Fe. “. hak pamongpradja pada Dr. Sartono, Dr. Supait, para djururawat R. S. 8 U R A EF 9 N | 
Pemuda bahwa di Muntilan oleh eh Surak serta Bapak2, Ibu2, dan Saudara2 atas perawatan 5 2 A | 

tjajaan Adam Ma'rifat al an berupa apapun djuga, kami mengutjapkan : Fe ae Je m4 1 : | La 1. berupa TE juga, kami mengutjapkan ui Bahasa Indonesia Oleh : Sapphire 
aan . » Ni PN LAPAN Ta Mahan 1 berduka tj'ta : Isinja al. “ Bangunnja Bangsa2 Kulit Berwarna, a.I.: ,/,The white F an dengan beaja s : ON YA n 5 — SARDUJATMO f man, like King Canute, seats himself upon the tidal sands and bids 
injak | Kp. 250.000,—, ,,Pran | 3. JIN : 0 SIWYONO the waves bestayed. He will be lucky if he escape merely with wet shoes. — Bangsa Kulit Pu- 

    

  

   tih, seperti djuga Radja Canute, duduk diatas pasir pantai laut jang akan tergenang air, sambil memohon supaja gelumbang air pasang itu tetap tenang. Pada hal 'ia akan lebih beruntung dji- 
ka hanja mengangkat kaki dan menjingkir dengan tjuma sepatunja sadja jang agak basah.” Ra- malan ini kini merupakan pedoman jang djelas bagi kaum pendjadjah untuk mengangkat kaki dari tempat djadjahannja, sebaliknja mendjadi pegangan jang kuat bagi fihak terdjadjah untuk memperdjoangkan Kemerdekaannja. Pun soal IRIAN BARAT tak terluput pasti kembali kewi- 

  

   

    

    

     
   

SIWI RAHARDIO          

    
Pudji an || 
Terima kasih banjak kami utjap- 

Utjapan2 
kepada pemuc 

bangsa”, ,,bung 

— usaha lain jg berguna bal ak 
1 negara, -karena) 

              

       
   
    

  

   
    
   
      

   
     

    
     

  

   

    

  untuk itu tidak eh « aa 5 : $ Bea : : HN - kan, atas pertolongan Sdr. R. M. lajah Republiek Indonesia!, — “ Ramalan Tiongkok dalam 3.000 tahun: — “ Diokolo- 3 ata 2 - , j : 1 £ 2 : 2 , ahun f O- gainja Oleh Sabang" , meluk Adam Ma : DARMOTJARITO - H. H. KA- dang (Ronggowarsito), a.l.: ,,Hulatan kongsi bisa kenangguh, geledahen kang sajekti, telitimen atau sandjungan Sa “pula, bahwa banjak | Pt untuk menangis terhadap Tu-| . WARNO, Tab'b Occultist di Wi- hajwa kliru, larasen sadjroning hati, den tumanggap dimen manggon, — Iehtiarlah sehingga ter- da, akan te n2 politik sekarang 'ini | han. Direntjanakan, bahwa djalan| duran - SOLO. (Muka Ged. Bios- tjapai, kupaslah dengan sungguh2, periksalah djangan sampai keliru, pikirlah sebelum berbuat, . kov: ,,STAR”) jg dapat menjem 
“buhkan penderitaan kami dari ber 
matjam2 penjakit, jalah: penjakit 
mulut melonjoh - Leher bengkak 
seperti gondong - perut besar - 

| dada juara - navas seseg, dan 
lain2. Kami telah berusaha kema- 

.na-mana, ta'ada jg. dapat meno- 
Jong, Setelah kami datang, dan di 
obati 2 kali, penjakit kami dapat 
sembuh -demi sed'kit, dan terus 

. baik. Sekali lagi kami utjapkan | 
diperbanjak terima kasih adanja. 

agar supaja kesempurnaan tetap berada pada tempatnja.” — # Kawedaring Dzaman Tjatjad, merupakan tembang Sekar Sinom, al. ,Wekasing kukusirg karso, kesit welut den lengani, ma- tirto tumetes potro tumbu lam embaking hangin, balendre, mondar mandir, rahaju hojoding ka- | ju, lono hilining tojo, hanteng kitiran kumitir, 1omo2 lumuh halam kalumrahan — Sekalipun 
maksud kehendaknja telah ketahuan, namun bitjaranja selalu san at litjin seolah2 lebih litji dari pada belut jang diminjaki atau seakan2 setitik air djatuh diatus ta Pan le akan djika terhembus angin dan bergelintjiran kian kemari demikian rupa. Masih lurus akar pohon jang berbelit-belit dan masih lempang mengalirnja air sungai jang berlegat-legot, hingga piki- ran orang masih tenang berputarnja kitiran. Lama2 tak suka pula akan bekerdia guna kebaikan dan perdamaian.” Siapakah jang dimaksudkan Ronggowarsito dalam tembangnja ini?, — “ RA- SIANJA KEKUATAN BATIN, — “ TLMU MENGIRIM TJIPTA (Telepathy), -— “ RA: HASIANJA AWET MUDA DAN MEMPERKUAT PENG Magetan - 
Lp ga bin PENGARUH BATIN, KEKUA 

lah diartikan 
rian tugas jg | 
muda, untuk 

jang menghubungkan antara ,,As-| 
Merana dan ,,Pran Suh” meti-| 
wati dua kolam jang dinamakan 
»Tlagamaharda” dan ,.Purbama- | 

. harda”, disebelah kiri ,/Pran Suh'“| 
akan didirikan ,,Sasama-sewaka”, 
ja'tu suatu tempat untuk beristra- | 

di pemimpn bukan 
kehendak atau pilihan ang 
rak emata2 ka 

cemimpin 'tu sen 
berdasarkan ke- 

para anggota dan bu- 
ikan hasil d'skusi setja 

tek2 sematjam itu 
dihilangkan dari 

kita, dan untuk itulah 
mesti banjak beladijar. 
al. IT. Tedtiasukmana. 

“mengadakan tjeramah di 

    

  

agar para pemik 
dapat pula  memi 
berat jg kini masi 
kaum tua. hat. Didapat keterangan selandjut-| 

nja, bahwa perkembangan keper e' 
tiajaam Adam Marrifat disebelah T 2 
Barat lereng gunung Merapi tam- h Nee Un 
pak mendapat kemadjuan dan me- 

   Guna menjiapka , 
nempati keduduk 
rakat dibelakang hari. 

              
  

t 5: ad nge ra $ dia Done Buk 22 “ MAKANAN JANG MEMPERKUAT TE . Sa ting bagi para pemuda @ ra pemuda itu, TI. Tedja- | Wurut tjatatan resmi hingga kini Ra NA Ae WAR Ga er Hakan Merak Gg. " DO'A2 dar RAFAL, al. Do'a Menjempurnakan Orang dari Na Pebba paha” — djar, terutama dalam. — da-| 3. telah mengadakan. tjera | Sudah memouniai anegota leh: “MN P MENARTGKartopuran) — Sean «. Mengembalikan Tenung, — Sapu Angin, — Menolak Penjakit Tetanaman, — Kekajaan, — pat memberikan kemakmuran Ba Nana aan tjabang Beban 30.000 aan Haa Ti — Pee aan Wukon watu Gunung, — Mandi kal kausar, — Penawar Upas, — Kedanjangan, — Penglere- kebahagiaan Surakarta. (Antara). berapa daeral nja. (Antara). |- AUTO . MOM! ban dan Pengasihan, — Esmu Djati, — Senggara Matian. — Da ka dalan Ana AUTO MONTEUR KE V SA ena aa Sa La Mati, ggara Matjan, Do'a Mohon Selamat, — Dan ba- 
pilih ilmu2 jg pe 
ngunan. masjarakat da 
ta. i ing 
muda harus sanggup terdjun 
ngah2 masjarakat, untuk dapa 
njelidiki dan n 
dari dekat. Menjeli ini" hawad SNN ta -ojalan Mataram 864 di Semarang. Pe sa Da Tibu jang tamat dan mendapat kedudu- Lam tebal, tertjetak diatas kertas halus, terdjilid mewa benar (Edition de Na se- 
ran jg pentin Ia De ra Akan didjual lelang di depan umum truck-truck merk : 3 an baik disegala perusahaan/bingkil. Telah mempunjai tjabang:2 Pn kn na Nengae ta Pena Mann nan La SEAT bae Dau Anna p. 30.— Ja: pen P Akan did lek 1 ae 53 H5 Lelah. memj 2 , Pen an mn naa Haa Aren "25 — Tn 5 Pete En tdi FORD THORTON TYPE 1946 K. 386 dan H. 3065 “diseluruh INDONESIA. Dan dibawah pimpinan jang telah mempu- Persediaan tjukup. Begitu terima postwissel, begitu lekas dikirim ! Man naa NA eng ang Ana ik Pemerintah (surat-surat lengkap). njai pengalaman 17 tahun di STRAITTSETLEMEN SINGAPORP, | : Bit apat di 
karena apa jg telah mereka peladji 
ri itu adalah sesuai dengan apa j 
terpantjarkan oleh masjarakat. Pe 
bitjara andjuran, 

kajaan jg ada dalam negara kita. 
Negara kita terkenal sebagai nega- 

     

    

   
   
      

  

   
   

   

  

    
     

    

    
   

  

, agar pemuda2 mej 
milih ilmu2 pengetahuan jg di ke-|' 
mudian .hari dapat membongkar ke: 

  

Berita Lelang Kendaraan 
TR (DIAM 9,30 PAGI 

— Pada hari KEMIS tgi. 28 OKTOBER 1954 bertempat di hala- 

man muka INSPEKSI DAERAH III DJAWATAN KEHUTANAN 

2 tersebut dapat dilihat tiap-tiap hari kerdja djam 8 pagi 
sampai dengan djam 13,— siang. 

BP LANDS VENDU COMMISSIONAIR 
DJAWA TENGAH 

(HARDJOPRAWIRO ) 
maan 

“MARILAH! BELANDJA DISINI: 
    

  

      

Memberi peladjaran THEORIE & PRACKTIJK, bongkar pasang | bermatjam-2 merk mesin auto seperti : CHEVROLET, DOGE, . DODGE GRAHAM, AUSTIN, RUGBY, FORD BEAUTY, PON- | TIAC DAN G.M.C. Maka setelah tamat sanggup memperbaiki se- gala dari merk mesin auto. Peladjaran diatur sedjak dari motor ma- :t1 sampai motor hidyp. Komentar t'dak perlu, peladjaran jang men- 

Dapat m'nta keterangan pada: 
SEMARANG, Djil. Stadion sebelah kiri andia i 
Nan Ha pemandian. Dibuka 10 No- 

JOGJAKARTA Dil. Ngabean 59, Dibuka 6 No Di abean 59. Dib pember 1954, | SURABAJA Dil. Bik. Ardjuno 75. D'buka 6 Nopember 1954. 
JAJASAN YACOUB's COLLEGE TJABANG 

SEMARANG      
  

  

  

   
       

  

B.H's STRAPLESS dan HEIL 

tjing, — “  Firasahnja Orang 
baik untuk mentjari hari terb 

sebagainja. Perek buku SUR 
Orang jang ingi1 mengikuti re 

djadi 'Seorang Tua' jang bidia 

Badan Penerbit : 

KWA 

Orang jang symoathiek dan berpengaruh besar dalam masj 

Djl. Ngantenan No. 2 - 4 $ 

Katurangganja Burung Perkutut, — 
Perempuan. Dan masih: banjak sekali 

aik guna Perkawinan, Mendirikan Rumah, Pindah Rumah dan lain2 
JA GESANG benar2 merupakan Surja atau Matahari baik bagi rtjaturan Dunia Internasional, orang jang ingin mendjadi sese- 

arakat dan atau orang jang ingin men- 

£, Katurangganja Ku- 
pengetahuan Ilmu' Tua, 

ksana dan banjak disuka. 

GIOK DJING 
— KUDUS   

  

  

  

  

  

  

  

      

ra jgk raya, akan tetapi rakjat- " RNATAN NO. 36 Djl. STADION: ELAH KIRI PEMANDIAN, Pama Maman - » : mi arena kita belum mam | sayu - in Dju i Ban aa an : Sin Pkn au apa ar segala kekajaan ja TOKO ENG Al TELP. 2027 - SEMARANG. AA Ho BN (oitj ARI :| alam bumi Kia it. | Segala ida — Harga melawan — Tanggung memuaskan 1! | ALAP-OLAHRAGA yDr. Med. 21 
Harus ada perbedaan tjara | 1. Horloge laki & wanita 15 batu gs mulai Rp. 1 (SPORT) 1. 

el , 2 T 2. Vulpen Sheaffers, Parker ” 2 Buatan dalam dan luar negeri Kern bach Dealer untuk band speda — harga menurut peraturan. Sja- S3 138 F, KP 13. Katja Mata Sun : SAM Aru datanglah ke: 25 rat2: Berbangsa Indonesia Asli — bonafide — harus men- at Sah 9. seng ne bagan: Na SN ag i 2 350— | Dokter Ahli Penjakit Mata w-4 djual kepada bengkel atau: toko speda. @UOTUM ter- 
Sa da Mendiadiiohan | 6- Lampu Stormking mulai aa N Smulai tel. 25 Okt. 1954 2 : jar dalam masa pengjadjahang Pan 2 Ha 52,50 . . .. j 
dulu dan dalam alam kemerdeka- | 7. Topi Laken ya — - 38 — t PINDAH PRAKTEK 2 Surat & daftar dengan alamat consumenten serta djumlah ke- an sekarang. Dinjatakan, bahwa 8. Wesky, Brandy, Jenes ek it 50— Na O “#butuhan2nja langsung dialamatkan : : 5 
dalam djaman pendjadjahan, ter-|49, Ansco obat kukul, panu, kemirie haaroFe » 2,50 1 SEMARANG $N.V. WATI Bahagian Perdagangan, Taman Sunda Klapa 3 utama “dota pemnapakata Pan Ion Shirt 2 45 : $Djakart . & Si PER RNANA Haa Nylon & 3 & » pa .y2 si carita. 

Aa San NN 2 Spatu Bata, Hana, komplit. Harga Pemerintah. | jam bitjara: 4—6 sore. BT - 
ra jang sewadjarnja ada dalamj “” “ semsiinsm TH 5—— San - ireksi N.V. WATI, masjarakat, bal kan dapat. dikata- | — GRAN. 5 INA Ep Ia z AAU TR P ,.Lingga” Ka " kan seluruhnja bertentangan dgn |——————————- / Inginkah Njonja?'/Nona? BER- keadaan masyarakat. Ilmu2 tuh Tn TAHUN? menikmati - pemakaian | | 
en an Ma da NG OA Ag Me Ujiiversal Nlotes : ta POORAN SPORTING GOY tentang keadaan masjarakat jang | 
ada. Ilmu2 jang diberikan dulu| 
umumnja mentjeriterakan kema- | 

  

Kembang? dan Tjangkokan CORSETTEN ? Datanglah pada : 
BODJONG 6 8 DJL. PONTJOL 46 SEMARANG 

  

  

| KAUMAN 3 MMaison WILLY” djuan2 dinegeri2 luar, jan 8 2. KAUMAN 30 — SEMARANG (SEBRANG HOTEL » Vlaison 5 
tjotjok dan tidak ada ja | MN Aa DU PAVILLON) atu'-nja SpeciaFste B. H jang da- 2 serta dak mungkin dipr Sedia matjam-mafjam Pot-pot dari Traso SEMARANG: Satu -nja F ant 3 
dinegeri kita, dan terutama hanja | 
lah ditudjukan untuk memperku- | 
at politik kolonial dari pemerin- 
tahan pendjadjahan diwaktu itu. 

Setelah bertanja, apakah sistim 
sematjam itu akan kita teruskan 
sekarang ini, IL. Tedjasukmana se | 
landjutnja menjatakan, bahwa di 
kebanjakan sekolah sistim sema- 
tjam itu masih djuga di 
Bahkan buku2njapun masi 
pula, hanja bahasanja sadja sudah 
disalin kedallam bahasa 1 

   

    

    

ET Dapat 

Oktober 19541: 

dan dari Tanah dan Mes Z. A. . 
Kp ak H. CHAMIN 

      0 - JAR F 

Diminta Sekarang 
Nomer-Perkenalan Harian ,SUARA MERDEKA” dari tgl. 23 

ampai achir bulan ini, bagi mereka jang membu- 

oginan berlangganan ,,Suara Merdeka” mulai     tuhkan berhubung k ingi 
bulan November 1954. : 5 
Lengganan Dalam Kota Rp. 11,— (sebelas rupiah termasuk plakzg.)- 

Lengganan Luar Kota 3 12,— (dua belas rupiah termasuk plakzg.) 

  

  

    

pet.menolong siapa pun djuga. 

SEMARANG 

ANRI 

» KWALITEIT DITANGGUNG 
: HARGA BERSAINGAN 
- SERVICE MEMUASKAN. | 
Aaapa na, atasi 

NU 

| SCHOONHEIDS EN KAPSALON 

|. Maison ,MARINA" 
! Randusari 21 Semarang. 

Moderne gelaatsverzorging dengan bahan2 dari Elizabeth-Arden. 

(Menghilangkan djerawat, vlek2 dengan bestraling d.LI. 
(Permanent wave dengan model2 jang paling baru, dengan krul2 be- 

sar. Specialiteit Short-wave (jongens-kop model) dan long-wave un- 

  RANDUSARI 21 - 
KAI 

  

Ai NU 

  

  

Lelaki Lelah 
dgn | kurang tenaga tidak bisa 
madju. : 

Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 
esoknja Tuan akan berasa lebih 

segar, kuat dan gembira. 

La sa 

                

  

  

sia. Dan kalau penj: : » Tlsaha JARA KA” : | rang baik, maka sudah tentu ha- Han UAN sa “Gwoggs tuk-rambut berkonde dengan ombak2 besar.  “ | 

man dulu. “1 , an an Ta 1 z me mamnmma Med. Gedipl Schoonheidsspecialiste dan Kapster, | Baen AAN AN an NG : | CHIA LAN HWA. ) | Kata 1. Tedjasukmc - | 1, Ii mf: , - - , 
1 rus  beladjar igan mempunjai Melulu Untu ia Leng ganan Mn ARA dang 4 

  

     

  

   
   

    

gambaran jg sebenarnja 
rakat. Pembitjara mengandji 
marilah menuntut kepada pe: 
tah, agar supaja diadak 
han dalam sistim dan 
djaran2 mengenai ilm 14 

katan. Akan tidak “bar G staf ! 

nja, djikalau kita masih sadja m    

    

Berbitjara tentang dunia kepar- 

taian kita, I Tedjasukmana kata- 

kan, bahwa pemimpin2 politik se- 

.Minggu Pagi” 
Mengikuti Pengumuman Tata Usaha ,,MINGGU PAGI” Jogja 

Kk Ibaru-baru ini, bersama ini diberitahukan bahwa dihitung dengan 

ra-Ibulan November 1954 jad dan seterusnja, harga-lengganan Minggu 

-Ipagi dinaikkan dari Rp. 9— mendjadi Rp. 10,— (Sepuluh rupiah) 

- Harap para Lengganan Minggu Pagi memperhatikan hendaknja. 

Pe Tata Usaha ,SUARA MERDEKA” Semarang 
Bagian "Minggu Pagi”. 

MENJEMBUHKAN 

  

    

s ': : «6 SEMARANG 

Pendidikan , RAPI maw 3 
I. KURSUS MEMEGANG BUKU ,,A” j 

“Romb. HI utk. udjian Bond Okt. '55 masih tersedia beberapa 
' tempat. Pangkal Rp. 15,— uang kursus Rp. 25,— seb. 

Diktat gratis. $ 

KURSUS MENGETIK : : 
Mulai 1 Nop. '54 menerima peladjar baru. Pangk. Rp. 10,— 

uang kursus: : , k 

A. Biasa : Rp. 12,50: B. Kilat : Rp: 25,— sebulan. 

II. 

Pendaftaran di djl. Maluku 31, 
djam 16.00 — 20.00 PENGURUS 
  

  

ML 3 
V DJL. DEMAK 129. TILP- 611 

SEMARANG 

  

pa 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

“Semarang 
dan agen-agen diseluruh tempat. 

  

kisi 

LOR Rp16 12 Rp X— 
IA Rp. 5— Trekkl. Porto VRIJ. 

karang ini umumnja tidak mempu- | : Ie | Bt my : : Sana 25 ICRISTANOLPILL.: Bisa bikin 
njai keahlian Sapa Peng Hanya B3 LEK HASIL UDJIAN P.S,M.I. BERSAMA Banana Me nan 

huan 18 Apaan Ran osokam dah alam 5 PUDER, ZALF A Rp. 10. MON- 
Ne a "3 Beng 5eJ om sem Ka : N I di Djawa Tengah GORIAPILL..: Tangg. lekas baek, 

Kepartaian hanjalah mer 
gunakan untuk mentjap 
an sadja, sedang mereka 
punjai kepandaian untuk | 
gunakan kekuasaannja itu untuk 
membangun dan men K 
ra dan masjarakat. Bag 
reka bisa memadjukan da 
murkan masjarakat, ka 
tidak mempunjai kep 

    

  

Untuk mertagankan pilek amak 
Njonja gosoklah dada, leher dan 
punggungnja dengan salep nikmat 
ini bila mau tidur. Perbuatan ini 
pertama : memanasi dada setjara 
tapal-panas, sedangkan jang ke- 
dua:  uapnja membuka hidung 

    

  

    

      

     

    

  

dan meringankan batuk. Dua-tja- 
ra-bekerdjanja ini terdjadi sewaktu 

anak Njonja tidur. Sering benar 
pagi2 pilek itu telah hilang. 

  

  

SURAKARTA : tgl. 15/16-7-1954 & 19/7 s/d 23/7-1954: 

Murid2 dari Sekolah2 Modevak : 2. Djumlah Mur'd: 157 
”GO”, ”PANE”, ”LLN”, "INDRA”, ”LO”, )- Lulus ,,LERARES” 

&, NIE” (SALATIGA C ulus ,, - 
Nata ipin "1 WIJZERES”: 4, 

Lulus ”COUPEU- 1 ", "1 NG MEKAR”, ,,ONG” KHOE”, "TUNDJUNG An NG MAN Naa 

sakit” Aambeien luar of dalem, 
1 stel Rp 40—  SANATORIN- 
PILL.: “Tangg. bisa kasi turun 
bloeddruk tngg. Rp 20 3 Rp 57. 
RENAPILL: Dateng bulan tidak 
beres Rp 30. Extra keras Rp 58. 
Porto Rp 3. Prijse. gratis. 
TH1O GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 

  

  

    
Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- 

mahan Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangah merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

mendjadi Kurang d.l.I. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain, Sebotol Rp. 20.— perlukan untuk itu... Lulus : 10, both : f . shi POTENSOL untuk laki-laki jang-lemah ketjewa, (keterangan Oleh Katon “Te AMI V. 5 aa P " | ilebih djelas dalam doos). Sebotol Rp, 25.— SIXKALIN untuk wani- lbh, bahwa mereka hanj KKLATEN), ”TJIOE”, ,DAPPY”, "SARI” ) Lulus "COSTU- Al: T JONG ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— memfitnah, dan saling : | MIERE”: 70, Tida || Yth: pIAN WAN " | IPREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25-— 

maki, saling men-djelek21 3 : HOE YANG 
“ P3 ini disebabkan karena 

  

2-HP/VS 304 MW.   dak dapat mempergunakan 

  

   

  

  

   

onale Handelsb 

   
  

' Memberitahukan, bahwa mulai, hari , Selasa tg. 

  

wodinatan Barat 11/34 

  

& "ELOURISH” : Lulus : 5. 
TA: tgl. 26/7 s/d 30/7-1954: 

Pa 8 Murid dari Sekolah Modevak ”LIBERTY” : 
Lulus "LERARES” : 2, 

“ Lulus "COUPEUSE” : 8, Tidak Lulus : 3. 

  

dalam bulan Djanuari 1955. Pendaftaran murid2 
ditunggu selam bat-lambatnja pada tgl. 15 No- 
pember 1954, 

PERKUMPULAN SEKOLAH2 MODEVAK 

  

      
     

   
DAN KEKUATAN BAGI $ AK 1 
HARGA PERBOTOL Rp. D.. : 2 
BISA DAPAT BELI Di Pena 5 hai 

| : 2 4 
: 0 

aa ' HA — 
MEMAMBAHKAN Baar TAAT Lg 

   
TIONG KOK VOK PONG 

KARANGTEMPEL N? 14   DI INDONESIA 
PUSAT SURABAIA.,             SEMARANG   

  

APHRODIN untuk laki-laki 
ta Sebotol Rp, 10,-— 

' CREAM untuk kekol tanda2 hitam di An Pj aan 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol .....o.o.... Rp3, 185p PA MAGELANG : tgl. 2/8- s/d 6/8-1954: | NO HAIR CREAM " aitik 
1 20 Mur'd dari Sekolah Modeyak ”TJOA” : | hilangkar . rambut. . Sebotol | 1 Lulus "COUPE USE 3, Tidak Lulus 1 jg ap UU : Lulus "C "3 3, Tidak Lulus 1, Otululu TN Kutus "COSTU MERE : 15. ed but putih, jadi hitam CIELOP, : ga st 4 tan Sebotol Rp. 10:— dan &p. 15— 1 ea ai na aa 0 : : 'RHATIAN : Bri : 1 Harns tabah 1576 . Kantoor s E M A R A N G , Na Udjian Bersama ka: VII, akan dilangsungkan D. C. BEAN Papa kirim, 

Ternate — BANDUNG 
DAPAT BELI DISEMUA 

TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN3 

  

| Hi ban i MN , Anggauta2, jang belum ter ma surat pendaftaran TOKO OBAT TIONG HOA, — - | BAGaN 2 ” Slam Ma | 29 ( 3€ : “herhibih ada Lensa dengan sekreta- HE EMNameg ea 2m || Semarang: Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
265Oktober, 54, akan pindah cdong baru di PA WA NAN Oa | IP ds Toko Obat HOK AN: Dj. Raya 114 R, Obat ,,KARUHUN” 

Djokja dan Pekalongar, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Yoko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuksiau, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
belamat, Tjirebon, Sa EN Ha Na     Lan ke Mona baihawaaah 

. 

   



Tg EN MA NPL UP 

    

3 

      

             

  

Mobil Tuan dapat ketjelakaan atau mogok? g 
Tilpunlah segala waktu pada Smg. 1615 atau 2131. 

Mobil Tuan akan segera diambil dengan: . 

»P.M.C. | 

3 

   
IA . 5 1 

| Rahasia Terbongkar !! 
Berhubung banjak orang mengeluh merasa ketjewa, karena sewaktu membeli tempat tidur tidak 
atau segan menanjakan dulu harga2 tempat tidur di Toko ,,PUTRA”, maka untuk menghin- 
darkan keketjewaan dan kemahalan itu, kami sadjikan daftar harga2 tempat tidur sbb.: 

    
    
   
   
   

   

   
     

   
   
          

  

   

  

. untuk hari tua Tuan dan. isteri Tuan ? 

     
    

     
  
  

  
    

     
    

    
    

    

  

  

    

  

      

  

         

  

    
    

  

     

  

  

  

  
                  

  

  
  
  

     

       

    

     
  

  
  

  

     
    

  

  

    

    

  

  

       

     

K3 EN e 

ae bana Sa : Tx Ukuran Model persegi/ j Model KERO y Medja korsi tamu dari pipa 
Sicepwi: Kas 25 untuk isteri dan anak2 Tuan, djika mereka £ Nomer besi (biasa (pipa) (Zitjes staalbuis) 

Meh A2 ah 1g | andjanp 5 
! sia toitintik Kn NA 3 1 he 3 No.5 190 xXx 190 Rp. 180.— Rp. 225— 1 stel pakai tjat dan rottan 

Tea doorsmeerbrug2 kami dapat mengang- | Nb Ten Pena Papan ae Ta » ' AA & - 2 200.— ” 250.— y Rp. 500.— : 

ag ketan 1d ox aa terbesar, dan dengan begitu dapat | | : TA ( PS Tn 160 $& 200 ” Sana 2 Ka 1 ul paka CHROGM dan 
MORI RN ' ” wi IN) ..1 1180 X 200 9375. 450— ektoet NP pm Ti 3 NN : : $ : 'olis DWLG UNA »DHARMA NASIONAL? Ketjuali temiabut. Matas masih banjak djuga lain2 model jang sukar kami sebutkan satu per 

N.V. r LC Motors Coy Ltd. 5 (2 Mapat mendjamin kesedjahteraan hari tua Tuan" Pe Ne MAA dan “Rad Pe NN Bab 

3 ae : Nana Tg 0G NA 0030 serta keluarga Tuan. sana J — Dc 
-. ' 1 BEN 2 ga tg Toko Tempat Tidur ,, PUTRA 

aa an nitama me ME NN ea UG Uk LN Djl. Karangtempel No. 76 (Dekat dinasti Djl. Kebon Tionghoa) Ff”, 
aa NU - MA PN Ra UN SN i- , si : SEMAR . $ 

$ ANGGILAN | Tuan hendak Mendjamin : AKA EA CS SONGS EA NBA SA SD 
: Karena V-P.L. Mentenigina Litapag Pandantarar 3 San Want dna 5 SN Ba Hee ! Pn 

9 akan didirikan kembali maka diminta dengan hormat, bagi beaja beladjar anak2 Tuan dikemudian hari, agar 11 | ag : : ita ameneti j 

mereka jang dulu mendjadi Mn dari chan. tsb. selekas 2 Pt Had "1 T SEN ana Ba Ja da Ma Ha pa An aa PENGUMUMAN alamat, Gunungsahari 84 (pav) Djakarta, demi utk. kepenti- At Pe : i SN Ep si 
: ngan saudara2 anggauta sekalian. : ' Polis B EA SISWA ,,DHARMA NASIONAL” Berhubung dengan peraturan baru tentang harga tekstil »sTJEN DOL sh 
d ke » 4 & j 3 hi 3 | £ F. 

: Djakarta, 17 Oktober 1954. "Yana 6 bebas (Surat Putusan Harga No. 526) diharap supaja NN pil NN amat Ketok No. 7 
: Pengurus sementara : Sa adalah djaminan jang terbaik untuk beaja bela- : P Gr bata ds d 2 adi 2 ag Meta SORION”) $ 

si DE T $ Ke Kao b NG | . : $ . « 1 , : 

1: BERADA | “djar anak2 Tuan dikemudian hari. Naa prOaana Alamat jang sudah tidak asing 
: s € : 1 . Na PB. TA - : Ai agi untuk rupa muman ES, $ 0 . | i ) : MMPENaganng" Aa etjeran tekstil di seluruh | kkn a-i0: 198 seerusnja 

: na kasa LN KT LA PN La nba ntu A Dnonnamtin ta 2 1 . dibuka pada SIANG HARI. 
: NN I b 5 ae Mintalah Keterangan kepada : Djawa-Tengah mcm. 

Kursus Pain a ae Radio P.T. Pertanggungan Djiwa ,,Dharma Nasional IM|M ssivs tumoat pada tanggal 15 Nopember 1054 sudah mensu | Pengrora,” 
Theorie dan Praktijk — ulan Ta : ena PT TR PE AN RN AA San 1 : ragi : ai Na 

e Sampai dengan Pesawat Super Heterodyne lengkap dengan Automa- Dijalan TIANG BENDERA 90 "e: Tilpom Kota 807 — DJAKARTA-KOTA. PE ea Te la toko inai. Te AF Ba tan 
: tic Volume controle dan Magic Eye. aa sa AS surat putusan harga No. 526. Expres selesai. ' 

| aa Ba U sa nina UM (OR LL. .— -— — - Na Pelanggaran sesudah tgl. 15 Nopember 1954 akan didja- Harga melawan dan terima foto 

Nabati 23 Bugis Nbadidikan: Kn at , : ? lankan sebagaimana mesti. Ma aa Li 

Rombongan ke 9 dimulai pada tgl. 1 Nopember 1954, untuk 40 U N T U K P E N G GA N 1 I A N TA H U N Semarang, 22 Oktober 1954. 8 3 Nk 
tempat. ON Laman | | 
tag pendaftaran Rp. 10,—. Uang Kursus Rp. 20,— sebulan ALMANAK BULANAN 1955 sebuah Rp. 2.95 Kepala Kantor Urusan Harga : MAN PORIRET/ 
Muwi wa Mnet mendekatkan diri pada : BUKU TJATATAN KANTOR 1955' Ae, 1017 Semarang WELCOME”) 

SEKRETARIAT Karangsaru 20 Semarang, Telp. 1548. ALMANAK SAKU .. . 1955 “3 3.25 R. SOEKARSO. Ta 

eomma mentor | un ALMANAK TUMPUKAN 1955 2». 830 , BUBAKAN 28 SMG 

sa | Standar kau untuk amanak tmpukan 475 OP em oo aman esai - ME ATKP ET LAYAN aa Standar logam untuk almanak 'tu mpukan 191925 “ing 3 shi 2 T 
” ” 35k 

KAN K CITY CONCERN CINEMAS v 11 ia Nota emabah 10 V ) Sena | 
"NT : 8 | bal He 

Kerak “INI MALAM dan BESOK MALAM GRAND Bodjong No. 21 “ MT : : : | HIOE W"A N FA $ : weLLcome Ji lw 
5.00 - 7.00 - 9.00 Ganak rat) — Berbareng 5.15 - 7.15 215 : : Semarang Na Tailor | 
WALT DISNEYS PER TIE! — TERBESAR DA , a Hat . ' 5 | 5 ai 3 1 era 
PEMBIKINAN ! — MENGGETARKAN HATI ! — PENUH ACTIE ! Tip. Sm. 544 | : sg : Pe Ng 1 SEA , be Pa 

ski : | TT 
AA 3) 

——— 

Uma Akari sa uan : Ke : 

Hn “ Panitya Sanggar Pamudjan Umum Kn | B K LE Nj. ONG GWAT LIONG 
PANTI SUKTJI PANGRUKTINING TJIPTO” 1 : 

Semarang. : | Ne UI Gendong 1230 — Semarang 
Alamat : Karangasem H. 15119 Smg. Eh oa «| (kidul Sekolahan. Christen Tionghoa Karrenweg masuk mengulon) 

»Utjapan Trima Kasib” . Mulai terima daftaran untuk bulan NOVEMBER 1954. 
Kepada : ok GARNEREN ISTIMEWA : bikin ballet dans, tari Bali, kodok 

TAU Jth. IBU SARIJATI (Nj. M.S. SOEMOWISASTRO) | main muziek, merak, garuda, singa, matjan, d.LI. 
: “5 d/a P.I.P. RADIO ii Li aa aa cam i 

j '. SUIKERWERK : bikin hopjes, bonbons, chocolade 1 ys 
2 TME MIGMLAND ROGUE Tlagabajem no. 683 D. ($ gondan, gomballen, suiker trekken, rupa2 ijs cream d.l. DJUGA TERIMA RESEP DR.!!! 

BN aan Aa Dengan hormat, 2 1 DROOGGEBAK (awih keringan) : Roomsoes, kaassoesjes, rikolin, | OA INI DAN BESOK MALAM PENGHABISAN : 
ee TECHNICOLOR Dengan ini djalan kami mengutjap diperbanjak terima kasih, ber-|  melk-koekjes, putu Blanda, klapperkoekjes, d.L.I. : 5 : 

, hubung IBU telah menjerahkan dari kemauan sendiri uang contant se- SNIJ-TAART (taart potongan) dibuat dengan rupa-rupa model : let- | ORION ST I.— WTtwwIGRIS 5: 7.5 9.— (Y7-th.) 
besar Rp. 1000,— (Seribu rupiah), sehingga uang tsb. dapat dipergunay |- ter, mela PP apel, bebek, ati dl. EXTRA : Ini Sore. djam 3.00 : 

Satwa “Ikan sebagai modal pertama dari usaha kita... Tt F. ag ida jesai v bm Besa Semoga: TUHAN JANG -MAHA MURAH akan membalas dengan?” Pena” 500k LES PA Dalan adagai ja 
2. Pia at berlipat. & Rupa2 masakan model baru, tiara Barat/Tionghoa, dengan dihias 

Saban pagi bisa pesan tempat di ,,G RA ND” untuk kelas I dari djam ' - Demikian agar chalajak ramai mendjadi priksa adanja. » (gegarneerd) dan pudding rupa2 model baru ditiitak-kupu, ati, ter- 

Sae ae berang Sengan telepon) - :. Sekian. : , welud.LI. dan djual tjitakannja, dan djuga memberi peladjaran ma- 
Akan datang:  GENE TIERNEY — LEO GLENN — dim.: Semarang e Ka Bag sakan: Tionghoa untuk. hari2. 

- : ah, - j “.N, : aka 3 8 

.9 PERSONAL AFFAI Rs ag PA Ketua : 2 x Bendahara I 3 : SPOED - CURSUS. 5 

S » that h hattering cli ang ad ttd, Cursus 2 minggu membuat : roti tawar, melk-brood, roti kadet, roti 

Dia di Pan ee pemounuo ! Cak Ka bas ar! n R. SOEWARTOHADI warmbollen, roti sobek, roti kediu, roti ketiik, saucysbrood blader- 
PN an BE PN Au —.IN.S. SOSROHADIWIDJOJO) NI. MINGOEN) |  deeg, roomioorns, bak pao, moatjikwee, bikang ambon, soesmaker, 

5 - , : : wafels, dan lain-lain, djuga diberi peladjaran membuat Deknja (bi- 

Akan datang:  VALERI HOBSON — RICHARD TODD — dim.: - bit) dan memberi peladjaran tertulis. . BESOK. PAGI PREMIERE ! SENEN MALAM PREMIERE ! 
1 T j7 : TM mebasibta OIL Lt s Se ag sINTERRUPTED JUURNEY” BARU TERIMA -. : REK eolGRIS 5. Tx 9- AT th.) 

Suatu perdjalanan Jang terhalang! Penuh sensatie ! 2 Tn Sik you 5 A8 Sa 

INDRA. INI MALAM D.M.B. (u. segala umur) BELIEVE ME ' ONIL A MAL 4 
5.00 - 7.00 - 9.00 PAULINA ROBOT — MIEN SONDAKH — GATHERING HOME 1 Tekan ad TEA 

S. PONIMAN — M. ARIEF — SALIM HAMID SIGN POST 

  

»TUDJUH BIDADARI Aa  VERELOWING 
ANSWER ME MY LOVE 

» s x 8 

Kissah Permaisuri Maja jang mempunjai Seorang anak perempuan tiri ! ” / 
— Si MAWAR PUTIH jang mendjadi Permaisuri Radja ! PART OP NI HARI : : 8 Mu E 8 ada 

Na nba 2 THE SNAKE DANCE BOOGIF R. 
7 S 
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, NI TONIA 3 : ROYAL : INI MALAM PREMIERE (Uu. 13 tah) Pn Mai : ANAK 
5.00-7.00-9.00 R.A. TITIEN SUMARNI — CHATIR HARRO : : 3 IN Ming 5 : THE GLENN MILLER STORY : CN — MIEN SONDAKH — SRIMULAT — KUNTIUNG — | Hippik THINGS MEAN (Drama dalara empat babak) FAN an 

Pn "PORN: A LOT : 4 
$ 6 79 : : , 3 : 

— SPUTRI SOLO” — Aa | Gubahan : Sdr. SIE KING POON. — Sutradara: Sdr. WAHJUDI as 
. Menarik ! — Memikat ! — Mengemparkan ! YT s Ne 5 : : 3 2 Ii 3 Bg 

Kotjak ! — KLutju ! da, Menggembirakan ! en ar Ea | Diselenggarakan oleh: TA CHUNG SZE Semarang. 5 
: - S FARAWAY HILLS , : ba 

ROXY 5.007.009.000 INI MALAM PENGHABISAN (17 tab) | FHE HOUSE OF Na an Tn ag Na : N Uu 1 Ss 3 
ROOSTYATI — DJONI RAWA ma Pa peran — |SOMEBODY BAD STOLE ! | Tg, 2 Be 1954 chusus untuk anggauta “nian 

: KEM AL A DEW AA. D EWI ne AA na Lu ren Tg. 2 dan 31 OKTOBER untuk umum ! JOAN FORREST 
  

Mulai Minggu pagi djam 1030 MATINEE — dan MALAM berikutnja | AUXADO JUNCTION Tempat pertundjukan di Gedung "KESENIAN” G.R.LS. Bodjong, Semarang. LESLIE - TUCKER       
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na ea wa iri i imulaipada djam 19,30 tepat ! ROXY 2 sumarni | TokoPiringanHitam || Semua pertundjukan dim djam 19.31 | LG : 
Ta N | Tr : hu 13 tahun dilarang menonton ! Satu kota dalam kekalutan............ 5.30 - 7.30 - 9.30 » PUTRI SOLO dgn. R.A. TITEN |GG, BARU No. 18 SEMARANG || Angk-apak domwah Palu Pi NIA enam wanita telah mendjadi korban-fJoan dalam angkatan udara! Nja- Pa aa Pa man asa aan Pendapatan” keuntungan bersih untuk : aa MBS Lt 2 dan Jang Ketudjuh se-jwanja selalu terantjam bahaja, hati- Aan Ba aa ON BR - 2 gera akan menjusul !!! nja selalu terantjam......... tjinta ! 

« 2g Dibuka Seten ah Hari 5 - : RUMAH SAKIT TIONG HOA I WAN 5076. Satu drama jg. tegang, mengerikan Sabuk ea apa AN aa A apa Diabat £ : 1 menjeramkan............ dengan suat'fngurbanan dimedan perang Korea 
ngin 3: 5 Mn , Untuk memenuhi Pn aa Tn Pe Te : . Ae TA.€EHUNG SZE sendiri 5076. : achir jang tak diduga! jang sedang berkobar2 ! ! Fs #3 

i n Dibiark besok pagi tg. 24 Oktober 1954, hari Minggu toko kami Kartjs-kartjis dapat dibeli dimuka pada : 3 : 1 Djangan : dibiarkan ! akan DIBUKA SETENGAH HARI. : L “Toko "HIEN” & Co., Bodjong. | HARGA KARTIIS : SENEN MALAM | 1 Pergantian musim selalu memba- Saksikanlah persediaan TEXTIEL dan KRAME- 2. Toko Roti "JUNG?, Bod jong... . naas T Ro. d0 PREMIER ! WITH KELTON AS i 

wak bentjana, Banjak oratg ma- RIJEN toko kami jang serba lengkap. “IP 3. Rumah Makan ”LIDO”, Bodjong. ar Pn Ne On ! 
suk angin jg mendjadi bertambah PERLAJANAN MANIS ! : IP 4. "AMERICAN SALON”, Pekodjan. : aa Pan ORIO 1 Na N 2 Tg 
Perat, Mean Mena HARGA2NJA BERSAINGAN ! III. 55 Gedung TA CHUNG SZE, Dj. Mataram. i “Yg pajah dan sakit keras. Maka apa : F3 Para anggauta Ta Chung Sze jang akan menonton pertundjukan tg. 28 Oktober 1954, di- 5.00 7.00 9.00 (13 th) 1 53 1 
Tn terserang angin djahat lekas- RADJA MURAH harap mengambil kartu tanda masuk di Gedung Ta Chung Sze, dengan membawa kartu tanda : da 4 

ah minum: sa, : F Ge AN : ggauta. 
Did” | Toko .H YEN & Co NN N ) |. PANITYA TONIL "HARTA KIMURA” Be SEOW 
jamu F Bodjong 25 — Tilp: 1577 8 r TA CHUNG SZE SEMARANG 2. dab Pat Pn —. 1 1 

"2 Sa i Menanam | UU 0 FF. 5 Ia lebih lutju dari . 5 
Marilyn Maxwell, (Mendjual tagak)     

h #MARJORIE MAIN /#. EODIE 'ROCHESTER' ANDERSON 

Na 1 2 - : : pada dulu?an ! ! 
——— AS TA AG gir ms reres A sreciat Knp | | Look At TH Wav IT | 1 ANIT INTEnEsTED! y Mane Pe KEB & sa , : 4/9” VIRGINYA O'BRIEN » LEON AMES» 4 merno cmomva wavea marong " TRAPIN' NO O' ROCK-- IT'S MAGNETIC! GRABS ON T'THIS / SOMLTHIN' FER YOU, &s $ Telah labir dng. selamat, Anak Nan Tn 

P5 pRoMISEO WILLIE TO BUY “S GRUS FOR A , SIX-GUN! pax mg MISTER F -- PB Th ig ea na Segan K i - 
: RTHA D KUNK 0” ai AK gatenmyan, PLAT) | j6 ' 

some FOOP FOR B6 Mantri | : Ta KN M Ibi RS:T. Megi. pd. tg. 11 Okto-| DJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE 5.007.009.000 (13 th) 
ber 1954. Sebuah film Tiongkok paling baru dalam BERWARNA ! 

Kpd. Tw. Dr. R. Koesen Hiro-| Li Mei - 9 5 
hoesodo, Bidan Nn. Trees dkk., | Huang He” 99 Huaa Ghu Chie (TECHNICOLOR) 
kami haturkan beribu trima kasih. 

Kel. SOEWITO 3 . 2 an 
Peng. Toko Buku ,,DJUDJUR” Ini malam pengabisan: S, ROOMAI NOOR — SIPUT SERAWAK 

5 Tea | Magelang. Ian) »Angkara Murka” 

4 HA Film Malaya terbesar dengan 9 lagu2 — tari2an jang hebat ! 

$ S RAHAT HARINI MATINEE djam: 9.30 dan 

Tol 
Sangat mustadjab untuk menjem- 
bukkan atau menolak masuk 
angin. Penjakit? jang disebabkan 
karena angin akan segera lenjap, 
apabila minum Djamu ini habis 
bebrapa bungkus sadja. 

nat 

Dapat beli pada: 

TOKO DIA 

  

        

  

        
                

  

Tabib 5.00 - 7.00 - 9.00 MALAM. 
Seteran 109 — Semarang. £ MITZI GAYNOR 

Saja telah mendjandjikan | pa- — Tetapi batu ini vadalah is- — — Tioba lihat, sendjata ini dapat — Batu itu kelihatannja Pn aah Bean Ke " KEEFE BRASELLE 
1 Wwiltie untuk membelikan bebe- — timewa matjamnja. — Dia me- . melekat kepadanja. sama dengan batu jang me- dan lain. in P Hi Obati WA, JEFFRY HUNTER 

an na TER ga jp Na kanan bagi si gendut Bertha ngandung daja magnit. — Saja tidak tertarik kepada ba- ngandung daja magnit jang ain Peniakit. Obati - dalam 
Mana “ sel rapa ma Pn aa lupa”, fikir t rangsbarangmu, Tuan? telah diperlihatkan Peggy San-| SIR dengan  garantie sembuh T 7 G T EX ANS 

Bantulah e xng 7 — hampir sadj ! , ford kepada saja dalam per-|didalam 12 hari sampe runtuh 9 HREE 1 OUN AL 

Ta ROY: Gaia tidak berdagang batu? keketana Ka ana An Explosive Superwestery Film 
3 Ma Jas segumpal pun. Sekarang per- : en an Men Z0NDER OPERATIE " TPOIN TECHNICOLOR 2 Tenan I in 2 seg na 5 aniaja dan dirampok. Djam bitjara: Pagi 9—12 3 1 

ss Itue RA gilah! 5 : | 

: - € ROY ROGERS — No. 27. Sore 5-—-7 Type Perti. SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171. 
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