
          

   

   

    

   
        

        

   

|. DAJA-UPA 
aa " teri2-nja, 
demikian, d 
jang diketuai ol 
ran2 kabinet. Di: 
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Agar K 
D ng Oleh 

in Bawa 
n Kita di Djakarta) 

Perhubungan dan 

jang Pk oleh 
kengada! rapatnja 

. maka heboh disekitar 
itjaraan golongan 

engenai korsi2 

Suara Merdeka” di Djakar 
jatakan, bahwa pembitjara- 

antara partai2 Pemerintah ber- 

(djalan lantjar. 
| Kalangan partai2 Pemerintah pa- 

umumnja mempunjai pandangan 
' imistis. mengenai usaha2 me- 

Inambal kabinet. Tuntutan dari PSII 
dan N.U. disebut2nja tidak ,,muth- 
lak2an”, tetapi dalam pembitjaraan2 

   

  

mero- ' If berlangsung itu dikehendaki agar 
da ' portepel Perekonomian dan Keua- 

ngan tidak dipegang oleh satu 
partai. 

| Dengan demikian sekarang ini 
.djelas, bahwa bagi Liga Muslimien 
pada gelagatnja akan bersedia me- 
neruskan kabinet Ali ini diika salah 

me seorang dari Menteri Perekonomian . 
dan/fatau Keuangan diganti ofang 
ig bukan dari PNI. 

    

  

ri Kabinet 
erintah untuk mela kukan 

taraf kesibuk annja. 
partai2 pendukung 

Wongso dan 
mem bitjarzakan nota Liga Muslimien, 
Perekonomian dan Keuangan. 

rangan2 jg didapat oleh war 

   

    

   

  

1 Partai- Tambal 
Penjelesaian 

»tambal sulam” kabinet Ali 
Kesedjahteraan) tidak ada men- 

disebut 

untuk membitjarakan pergesi- 
»P.LR.” sudah #erdesak kebela- 

Tadjuddin sendiri. 

Djika kabar2 jg tersiar setjara ter 
batas diibukota bisa dipertjajai ke- 
benarannja, jakni kesediaan PNI 
»menuang air dalam anggur”, (wa- | 

F Heboh : Didepan 
|. KPUL Beres . 

  

ementerian2 Perekonomian 
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ter in de wijn doen) dengan djalani tg 
menjerahkan (atau menukarkan) 
portepel Perekonomian dengan par- 
tai lain, , 
selamatkan. 

Pergeseran2 jang demikian ini 
sangat bisa djadi: akan terdjadi 
bahwa Mr. Iskag Tjokrohadisur- 
yo (Menteri Perekonomian) tidak 
usah meninggalkan kabinet, me- 
lainkan digeser memegang por- 
tepel jang lain. Apakah  tjara 
demikian itu tidak mendjadi ke- 
beratan bagi fihak N.U.? Menge- 
nai pertanjaan ini wartawan tuan 
mendapat  pendjelasan, bahwa 
rang dituntut N.U. itu bukannja 
Mr. Iskag atau Ong Eng Die ke- 
luar dari kabinet, melainkan 2 ke- 
menterijan (Perekonomian dan Ke- 
uangan) tidak dipegang satu par- 
tai. Dengan istlah jang gampang 
dimengerti dapat diartikan, bahwa 
pergescran2  demikian- (zonder 
mengeluarkan Mr. Iskag atau Ong 
Eng Die keluar dari kabinet) bisa 
diterima oleh N-U. 

maka kabinet ini dapat dil 
      

        

   

    

  

   
    

  

   

     
    

   

SUDAH RUKUN KEMBALI. 
ini telah terdjadi suatu peristiwa 

  

     
     

    

     
    

  

    

  

    
    

    
    
    

  

    

          

    
   

  

nana kita kabarkan baru-baru 
gak hangat didepan Kantor Pusat 
mpai terdengar letusan2, — jang 

    

" Tindakan Timbal: | 

| maka konperensi dari kedua negara 

  ANA NT TA TA ADAT 
si 

  

  

        
Harga etjeran 60 
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Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg. 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasus meterai), 

Ady, Rp. 0.80 per m.m, kol. 
Paman Pang 

sen p. lembar, 

  TAHUN KE-IX No. 208. 
GENRE BRA PE RaR AN 
MN Me aa 

EDISI POS, 
enakenr ena mani tnt 

  

  

2 | Balik 
'Penjelesaian Masalah 
Imigran2 Di Pilipina 

Mungkin Lekas Beres 

MENURUT harian pagi mer- | 
deka ,,Philippines Herald”, hari 
Senen kemaren Wakil Presiden | 
merangkap Menteri Luar Negeri ' 
Carlos Garcia mendjelaskan po- | 
kok dari ,,tindakan2 timbal-balik | 
jang njata” jang akan diambilnja 
dengan pemerintah Indonesia me- 
ngenai soal imigrasi dari kedua 
negara tsb. Tindakan2 timbal-ba- 
lik itu dimaksudkan ialah, bahwa | 
tindakan2 pemerintah ' Indonesia | 
terhadap lain bangsa jaitu orang2 
Pilipina jang memasuki daerahnja 
akan dilakukan pula oleh peme- 
rintah Pilipina terhadap orang2 
Indonesia. 

Harian itu seland'utnja menegas- 
kany'arti lain dar! .tindakan2 timbal- 

balik jang -njata” 'ia'ah: ,,Tiap2 kon 

   

  

     

   
   

   

                  

       

  

    

  

   
    
    

   

  

   

  

Dalam rangkaian perajaan penjambutan kedatangan pasukan2 Vietminh 
| waktu memasuki kota Hanoi, selain dipasang banjak bendera2 kebangsa- 
an Vietminh pun diperlihatkan banjak gambar presiden Ho Chi Minh, 

Mao Tse Tung dan Malenkov. 

   

  

   

    

      

   
   

  

   

  

   

        

  
  

sesi2 atau keistimewaan? jang diberi 
kan oleh pemerintah Pilipina kepa 
da orang? Indonesia ba'k mereka itu 

masuknja  kedaerah Pilipina' sjah 

atau tidak, harus d'imbangi dengan 
xensesi2 atau keistimewaan2  pwa 

Oolsh pemerintah Indonesia jang dibe 
rikan kepada orang2 Pilipina 

memasuki wile/ah Indonesia, baik 
masuk mereka itu setjara sjah atau 

dengan djalan “ain.” Dan menil'ik 

ini — derpikian Herald — tidak 
ekan ada kesukaran bag” panitia? 
Pilipina dan Indonesia untuk — me 

ngambil suatu penje esaian jang me 
muaskan mengenai persoalan tsb. 

Acnrnja harian itu menegaskan, bah 
wa oleh karena kedua bangsa terse- 

hut  mempunjai ..hubungan darah”, 

DALAM PERTJAKAPAN 

dapat menghormati suatu dunia 

Adenauer berharap bahwa rati- 
fikasi persetudjuan Paris itu akan 
dilaksanakan oleh parlemen 15 
negara tadi dalam waktu bebe- 
rapa tyilan ini. Dalam djangka 
waktu dua setengah tahun, de- 

ini bukan sada untuk mentjarj sus 

tu keputusan jang memuaskan, teta 
pi djuga untuk memperkuat persau 
Garaan dan saling mengerti. Demi 

kian harian tsb. menurut AFP dari 

Adenauer Tepuk Dada 
Katanja Dalam 2', ' 

ine Man Barat Sebanjak 500.000 Sanggup 
Hadapi Rusia 

Tahun Tentara Djer- 

melalui radio, perdana. menteri 
Djerman Barat, Konrad Adenauer, hari Senen kemaren menerang- 
kan, bahwa persetudjuan 15 negara di Paris jang memulihkan 
kedaulatan Dierman dan angkatan darat Djerman telah memper- 
besar kemungkinan mempersatukan Dierman Barat dan Timur oleh 
karena pihak Sovjet Uni telah memperlihatkan bhw. mereka hanja 

Barat jang bersatu dan kuat. 
2 

sudah dapat dibentuk dan. kedau- 
latan Djerman telah dipulihkan, 
namun Djsrman Barat menghen- 
daki beradanja terus  pasukan2 
Amerika. Bagian terbesar rakjat 
Djerman kini menganggap bahwa kemudian berakibat menegangkan hi Mani a. (Antara). 

suku Batak dan Sulawesi. Ketegan 
dan kedua fihak telah saling ber-ma 

an antara sementara golongan 
di kini sudah dapat diredakan , 

. Gambar atas: Tampak wakil 

mikian ditambahkan oleh Ade- pasukan? Amerika di wilajah 
nauer, tentara Djerman jang ter- Djerman itu bukanlah suatu ten- 

    
    Pembagian korsi. Hari Dium'at dalam rumah-bola 

     

      

    

   

  

empat bulan lama- 
“jang besar, dan de- 

Kon Tiki. 

Lagi gambar dari avonturier William Willis 4 
nja berlajar hanja dengan rakit diatas samudera 
ngan demikian telah dapat memperbaiki record   
Badjak Laut | 

Setelah Merampok Berdjuta2 Rupiah 
Milik Penduduk Eau Per —- Wedana 
& Pamong Pradja Terpaksa Larikan 
Diri-Para Perampok Bersendjata Berat 

badjaik2 Iaut Filipina dipulan Derawan, daerah “Bora halah selatan Tarakan). Berdasarkan laporan jang sampai di Bandjarma- 
sin dapat dikabarkan lebih landjut, bah un : 

dari P.lipina itu telah datang deng: 

pergunakan sendjata2 berat njerang pulau : pa 

laut :tu sudah 1 $ 

oleh pihak 1 
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Sebagaimana diketahui, fraksi da 
lam parlemen jg mendukung peme- 

rintah sekarang ini jg terkuat ada- 
lah PNI jg mempunjai 41 suara da- 
lam parlemen. PNI ini mempunjai 
4 korsi dalam kabinet. Pendukung 

nomer 2 adalah PRN (12 suara jg   
his dalam 

'fan 17.500 me. 

Rhee D
iang- 

gap Sepi 
Amerika Mau Bajar Pe- 
gawainja Dgn Dollar 

PEMBESAR? tentara Amerika 
hari Minggu telah bersedia2 utk, 
membajar gadji pe awainja 
sa Korea prana 
tanpa m iraukar 
Rhee, Menurut : ngan Am 

jang mengetahui, tentara Am: | 
kini sudah mendatangkan tjukup 
uang dollar di Korea untuk mem- 
bajar gadji para pegawainia, 
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(bak, achirnja badjak2 laut tsb. dgn. 

    

“" Iduk melarikan diri darj pulau De 

Pisan 
LE Dengan feluasa badjak2 laut itu 

    
   Itah dan penduduk jang djumlahnja 

| Setelah terdjadi tembak-menem 

mudah dapat mendarat dan melutju | 

li sendjata pegawai2 polisi jang djum 
lahnja hanja terdiri atas beberapa 
orang sadja. Karena kekuatan tidak 
sebanding, 2chirnja wedana dan be 

berapa pegawai2 polisi lainnja dgn. 
diikuti pula oleh ber-puluh2 pendu 

rawan dengan motorboot dan perahu 

mengadakan penggedoran? dan m2 
rampok harta benda milik pemerin   Niat membajar dengan 

dollar itu hari Djum'at jang la 
telah diumumkan oleh 
Jobn Hull, komandan ' 
di Timur Djauh setelah g 
Rhee menolak untuk - 
luasikan mata uang Kore 
tan. Menurut Hull, rentjana mem: 
ba'ar dengan dollar tak Bengo 

  

  

       

  

   

gi akan dilaksanakan. " 
Selatan telah - menolak 
mendevaluasikan uang | 
nja jang kini bernilai 1 
setiap dollarnja. Tetapi 
menuntut supaja nilai itu adalah , 
254 hwan untuk setiap dollar: 
nja- (Antara-UP). Teng 

TANAH LONGSOR DIBEBE- 
RAPA TEMPAT, 

Dari Tasikmalaja dikabarkan, | 
bahwa 8 orang jang sedang me- 
ngerdjakan tanah ig sudah longsor 
dikampung Tihuri (ketjamatan 
Tiigalontang) dengan tba2 te 
tertimpa tanah longsor Ba 
rena pertolongan penduduk maka | 
7 orang masih dapat tertolong, | 
tapi seorang mati tertimbun, Dari 
Tfandjur dikabarkan bahwa di 
kampung Tjigulingan, desa Tii- 
banggala (ketjamatan Tjampaka) 

      

   

    
    
   

an barang2 rampasannja. 

Isif, tetapi cwo serangan setjara 

  

bilangan djuta rupiah. Sesudah ber 
djam2 badjak2 Iaut itu menduduki 
pulau Derawan, mereka lalu mening 
alkan pulau itu, dengan membawa 

  

Belum diketahui apakah ada kor 
an djiwa atan/ penganiajaan dan apa 
(kah ada diantara pegawai polisi, pe 
gawai negeri Tainnja dan penduduk 
jang ditjulik. Sementara itu pihak ke 

olisian teruss, mengedjar badjak2 
i melarikan diri kedjuru 

    

   
   

          

    
AP. SU 

MUNGKINAN. 

. DIENDERAL 1 Maxwell Tay- 
(lor, kemandan tentara Amerfka 

c-8, hari . Sabtu menerangkan, 
hshwa (ada tanda2 pihak Korea 
Utara hendak melakukan offen- 

    

     

   

  

tiba2 senantiasa adalah suatu 
emiwmngkinan, Dikatakan, bahwa 

seorang non actief) dan dalam kabi 
net mempunjai satu korsi. (Kehaki- 
man). 

Sementara itu Nahdlatul Ulama 
dalam parlemen mempunjai 8 ang- 
gauta (nOn aktief 1) mempunjai wa 

kil.dalam kabinet 3 orang dan PSI 
parlemen  mempunjai 4 

suara mempunjai wakil dalam kabi 
net 2 orang. 

Mengenai djumlah suara PRN da 
lam Parlemen jg tambah djumlah- 
nja itu adalah disebabkan dapat 
tambahan masuknja Gusti Djohan 
dan Nurus Ginting Suka masuk da- 
lam fraksi PRN. 

Sampai berita ini dibuat, belum 
ada kabar? ' jg mengatakan PRN 
minta tambahan korsi. Tetapi. di li 
hat djumlah suara dalam Parlemen, 
rasanja PRN tidak seimbang djika 
hanja punja satu menteri. 

Rp. 27.750 KERUGIAN AKiI- 
BAT TANAH LONGSOR. 

Menjambung berita tentang per 

suku Sulawesi sdr. B. Arifin. Gan 
diadakan untuk ,,njlameti” keruk 

suku Batak"sdr. L. Tampubolon (fk 

  

    
    

    

dang bersalaman dengan wakil 
mwah: perdiamuan jang kemudian 

jang djuga dihadliri oleh wakil 
ambunan. 

  

Menurut PM Ali £ 

jg . baru 

kerdja terus. Autoriteit 

memutuskan semua 

jaitu melalui wakil?nja jg dipihh 

Sebagaimana telah diketahui PM 
Mohammad Ali telah terpaksa me- 

ngurangi waktu kundjungannja ke 

AS dan Kanada dan harus segera 
kembali ketanah 'airnja karena di 
Pakistan timbul krisis konstitusionil. 
Ali mendengar adanja krisis itu ming 
gu jl. Pemilihan segera akan dilang- 
sungkan, demikian pernjataan itu se- 

landjutnja. Mohammad Ali telah me-   istiwa tanah longsor didaerah 
bagian selatan kabupaten Tjian- 
djur itu, kini d'dapat pendjelasan 
bahwa tanah longsor itu telah 
menimbulkan kerug'an sebesar 
lebih kurang Rp 27.750. Dalam 
pendjelasan itu diterangkan, bah- 
wa luasnia sawah jane longsor itu 
adalah 15.600 m' dan tanah-dara-: 

Seperti telah di 
kabarkan tanah lonesor itu terdja 
d' dikampung Tiigulingan. desa 
Tiibanggala, katjamatan Tjampa- 
ka. 

Hudjan Lebat 
2 . 

Di Singapura 
Akibatkan Kerusakan Jg 
Sebarga Ribuan Dollar 

KERUSAKAN benda ig meli- 
puti ribuan dollar Malaya didapat 
di Singapura karena hudjan lebat 
jang telah menimpa kota tsb. se-   lama lebih dari 3 djam pada hari 
Sabtu jbi. Segala lalu-lintas antara 
Singapura dan Semenandjung Ma 
laya terpaksa disalurkan melalu! 
route baru dan perusahaan2 bus 
mengumumkan kerugian besar jg 
d'sebabkan oleh gangguan2 dalam 
mendjalankan dinas perhubungan 
masing2. . 

Tiang2 tilpon baniak jang tum- 
bang dan baniak .mobil telah ma- 
tjet dalam bandjir disebabkan 
oeh hudian lebat tadi, jang telah 
djatuh seban'ak 4.22 intji. Guber- 
nur dienderal Singapura, Sir John | 
Nicoll pada malam Minggu me- 
ngundjungi suatu daerah didekat 
pantai jang ditimpa oleh bandj'r 
untuk meniatakan bela sungkawa 
k-pada penduduk 'ang kehilang- 
an tempat tnggal dan milik ma- 
sng2. (Antara-UP). 

king hari Sabtu, perdana menteri In-   sekalipun ,,kaum Komunis” telah 
mengurangi pasikan2nja jg meng 

adapi pasukan2 PBB, namun 
di bagian belakang mercka mem- 

   

  

  telah terdjadi longsor sawah dan 
tanah daratan jang meliputi seluas 

Ka pertabanannja ig mung- 
kin utk pertahanan, tetapi djuga 

  

dia, Jawaharlal Nehru, mengatakan 

bahwa dalam zaman atom ini konflik 

antara Timur dan Barat harus ber- 
achir atau peradaban akan hantjur 
dan manusia mendjadi bersifat bina- 

50.000 mP. Korban manusia dan mungkin utk melakukan offensif, tang, demikian siaran radio Peking 
- Dn jang terdengar di Tokio hari Ming- kerusakan rumah2 tidak terdijadi, Demikian djenderal Taylor. | 

  

nerima permintaan Gubernur Djcn- 
dral itu untuk membentuk kabinet jg 
baru. Keamanan dan stabiliet negeri 
adalah kepentingan jang pertama, Se 
mua kepentingan2 perscorancan dar 

daerah harws ditaruh dibawah kepen- 

tingan2 nasional, demikian pernjata- 
an itu. Ta 
Beberapa Pemuka Partai Li. 

ga Muslimin Tidak Se. 
tudju Dengan Politik 
PM Mohamad Ali 

Kesulitan2 telah timbul bagi PM 

Mohammad Ali karena beberapa pe- 
muka dari Partai Liga Muslimin, ja- 
itu Partainja Mohammad Ali sendiri, 
Partai pemerintah, telah minta supaja 

diadakan perubahan2 jang radikal 

dalam klausul2 perwakilan dari UUD 
baru jang diusulkan itu, Mereka jg 
minta itu ialah 2 Menteri dari peme- 
rintah pusat, seorang pemuka. Liga 
tsb. dalam pemerintahan provinsi dan 
menteri2 jang terpenting dari- peme- 
rintahan provinci2 Punjap dan tapal 
batas Baratlaut. Mereka ini hendak 
mengamandemen susunan federal Re- 
»ublik Pakistan jang diusulkan itu 
karena mereka ini kuatir akan domi- 
tasinja Benggala Timur dimana lebih 
Jari separoh penduduk seluruh Pa- 
kistan hidup. Pakistan dewasa ihi 
berpenduduk 76 djuta djiwa. PM 
Mohammad Ali memegang kekuasa- 
an 19 bulan jang lalu ketika Gu- 
bernur  Djendral Pakistan  meng- 
hentikan Khwaja Nazimuddin se- 
bagai PM Pakistan. Ia dipanggil 
dari Washington dimana dia mendja- 
bat Duta Besar Pakistan untuk USA 
dan disuruh membentuk kabinet oleh 
Gubernur Djendral itu. Kesulitan an- 
tara Pakistan Barat dan Timur demi- 
kian pula masalah2 ekonomi dihada- 
pi oleh Mohammad Ali. 

(Antara-Rcuter). 
s5 

Interviu televisi Ali di A.S. 
PM Mohammad Ali dari Pakistar 

ketika mengundjungi Amerika Serikat 

telah. diinterviu setjara televisi. Da- 
lam intervin televisi itu jang disiar- 

kan dari Washington hari Minggu 

Dan Islam Tak Di: 
GUBERNUR DJENDRAL PAK: 

negerinja dalam keadaan bahaja. Ia membubarkan Madjelis- Konsti 
“Uante dan minta kepada PM Mohammad Ali 

  

   

    

   

mendjelang pemilihan umum jg baru. Dalam perrjata 

an Gubernur Djendral tsb dikatakan bahwa Madjelis Konstituante 
ilu tidak memperoleh kepertjajaan rakjat dan tidak dapat lagi be 

jg terathir adalah pada rakjat jg akan 
soal? termasuk pula masalah? mengenai UUD, 

  

biliart di Kosambi, Bandung, Polisi dri dari 500.000 orang akan siap tara pendudukan, tetapi tentara   Ja unuk menghadap! antjaman 
agressi Sovjet Uni: 

Adenauer, mendjawab  serang- 
kaan pertanjaan2 melalui radio 
di Bonn sebelum hari Selasa ini 
mesud'u Amer ka Serikat dalam 

menangkap 3 orang laki2, jang di- 

tuduh telah melakukan perampokan 

dengan djalan kekerasan  didjalan 
Sunda beberapa hari jang lalu. 
Dalam pemeriksaan Polisi kemu-   

: Dibubarkan — 
ja Komunisme 
Berdampingan 

v (hari Minggu menjatakan 

membentuk kabinet 

di kemudian hari. 

PM Pakistan Mohammad Ali menga- 
takan bahwa Komunisme dan Islam 
tidak dapat hidup berdampingan di- 
bagian dunia jang sama. Al! menga- 
takan pula bahwa dia menjesalkan 
palitik netral India terhadap Komu- 
nisme. 

Sebagai djawaban atas pertanjaan 
apakah dapat timbul peperangan ka- 
rena persengketaan antara India dan 
Pakistan mengenai hak air terusan itu 
maka Ali mengatakan ,,apabila ber- 
djuta2 orang di Pakistan 
bahaja kelaparan maka orang2 itu da- 
pat berbuat apa sadja”. Mengenai 
persengketaan Kashmir, Mohammad 
Ali mendjawab bahwa soal tsb ada 
lah dibawah tanggungdjawab  De- 
wan Keamanan PBB 

|. Pemerintah Pakistan jg 
baru. 5 : 

Menurut AFP, pemerintah Pa- 
kistan jang baru telah terbentuk 
pada hari Minggu. Dalam kabinet   

| 
! 

  

| Mohammad Ali akan merangkap 
jang baru ini, perdana menteri 

pula djabatan menteri luar neberi, 
sedangkan djenderaj Ayub Khan, 
bekas panglima besar angkatan 
perang Pakistan, diserahi djabatan 
menteri pertahanan. Djenderaj Is- 
kandar Mirza, bekas sekretaris 
@jenderal kementerian pertahanan 
dan gubernur Benggala Timur, 
mendjadi menteri dalam-negeri. | 
Kabinet jang baru ini terdiri dari 
7 orang (Antara-AFP). 

Penindjauan 

Piagam PBB 
WAKIL pembantu kemente- 

rian luar negeri Amerika, David 
Wainshouse, hari Minggu mene- 
rangkan bahwa penindjauan kem- 

Meat 

diantjam 'Ditudu h La k uka n 

dian, ketiga orang tersebut  jakni 

dan J.M.S, mengakui be- 
tul telah melakkuan perampokan itu 

suatu perkundjungan resmi. Lagu 
Suara Adenauer dalam diawaban2 

dengan menggunakan pistol jang ti- Itu adalah optimists. Atas per- 

dak pakai surat2 sjah. 1 tanjaan . fentang 'kemungk'nan 
Selain dari pada itu djuga telahi persetudjuan Paris itu diratifi- 

kas', -Adenauer mendiawab bah- nereka akui, bahwa perampokan itu 
mereka lakukan dengan seorang ka- 
wan .lagi., Perampok ke empat itu 
kini masih ditiari oleh polisi. Dida- 
pat keterangan, bahwa mereka itu 

dalam pasar malam di Bandung ba- 

ru-baru jni telah berdjudi sehingga 
semua uang dani harta bendania ha- 

bis. Dan untuk meneruskan hi'dup- 
aja jang serba senang itu mereka 
terpaksa merampok dengan meno- 
dong. 

35 Orang Belanda Je 

Ditahan Dlm Razzia 
Perkaranja Kini Sudab Lampir Dia. 
djukan Kemuka Hakim - Antaranja 

Aksi2 Subversief 
»ANTARA” MENDAPAT KABAR, bahwa sebagian besar dari 

Ik. 35 orang Belanda jang ditahan dalam rangkaian razzia jang di 
djalankan oleh fihak ig berwadjib dalam bulan Desember 1953 dan 
Djanuari 1954 jbl. akan diserahkan perkaranja kepada fihak Ke- 
djaksaan Djakarta guna selandjut nja dibawa kemuka pers dangan 
Pengadilan Negeri Diakarta. Sementara itu lebih diauh diperoleh 
kabar, bahwa sebagian dari pada bundel procesverbal pemer'ksaan 
terhadap diri orang2 Belanda itu jang selesai dikerdijakan oleh fihak 
reserse pusat dari djawatan Kepolis'an Negara kini diserahkan ke 
pada fihak Kedjaksaan Diakarta jang kini sedang giat menindjau 
dan mempeladjarinja untuk kemu dian d'teruskan perkaranja kepada 

wa 'a berharap persetudjuan ter- 
sebut akan berlaku dalam waktu 
beberapa bian “ini. 

Pasukan2 Amerka tetap 
di Djerman Barat: 

Adenauer mengajakan, bahwa 
tentara Djerman dari 500.000 
orang itu membutuhkan - waktu 
k'ra2 dua setengah tahun. Teta- 
pi sekalipun tentara Djerman itu 

  

sekutu, demikian  Adenauer. :So- 
vjet Uni tetap menduduki Djer- 

  

man Timur: SeKalipun 2 itu 
persatuan Dierman harus dilak- : 
samakan dengan fjara2. damai, 2 
kata Adenauer selandjutnja. Me- 
nurut Adenauer, setelah persetu- 
djuan Paris itu berlaku. “maka 
harapan untuk tu akan makin 
baik oleh karena Sovjet Uni ha- 
nia bersed'a memberikan konsesi 
djika Barat bersatu dan kuat. 
(Atas  pertaniaan. apekah “rakjat 

Dierman mempunjai keing'nan besar 
untuk memvunjai lag “angkataa da 
rak Adznagur “mend, awab “dengan 

- Tidak.” Rekjat Djerman tidak mem 

. 

   

punia keinginan untuk- membangun 
kan lagi angkatan perang. “tetapi 

berhubung dengan keadaan 'interna 
ional dewasa ini maka rakjat Djer 
man berseya membantu keamanan 

Eropa Barat. “demikian “Adenaeur. 

Menurut. Adenaeur, politik peme- 
rintsh Djerman Barat adalah mem 

sersetukan Dicman seffara damar 
'an tjarania adalah pemilihan bebas 
dibawah pongawasan internasidaal. 

(Antara-UP). - 
Noot redaksi: Mengenai persetudju 

tentang  Dierman Baret harap 
sembatia mengikut djuga verslag | 

kita muat hari ini diha'aman 3. 

Uni Eropa Barat berla- 
wanan dng, kedaulatan 
dan persatuan Djerman 

Sementara itu mengutip - tadjuk 
rentiana harian '..Pravda”, siaran 
TASS hari Senen kemaren memberi 

takan bahwa usul2 Soviet  terachir 
tentang keamanan Eropa Barat ada 
lah sangat penting dalam keadaan 

internasional seperti sekarang. Di Uti 
katakan oleh ,.Pravda”, “bahwa 3 , 

negara Barat tidak  mengadjukan 
usul2 balasan terhadap usul Soviet 

itu dan sebaliknia telah membentuk 

suatu blok agressif bersama2 Djer- 

man Barat ig dipersendjatai kemba 

  

in 
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fihak Pengadilan Negeri Djakarta. 

Kabar selandjutnja jang d'psroleh 
da 'am hubungan ini menjatakan, bah 
va diantara orang2 Belanda” jang 
Sundel prosesverbalnja dewasa ini 
sudah ada dan sedang — dipeladjari 
Kedjaksaan Djakarta terdapat nama2 
L.N.H, Jungs acger waktu d'tangkap 
liadi pegawai Staf KPM, J. Kolk 
litangkap “sewaktu berada — dalam 
Tapal ,,Wilem Ruys”  dipelabuhan ! 
Medan dalam perdjalanan pulang ke ' 
negeri Be anda, R. de Mey van Ger 
wen jang waktu ditangkap mendja 
hat kedudukan sebaga: komis pada 

Kedjaksaan — Pengadilan Negeri di 
Bandung, E.I.M. Versteeg Admini- 
strateur Penkebunan N.V. ,,Bandjar 
negara” di Tasikmalaja, Dr. ILA.M. 
Schmutser, d'rektur Perkebunan NV 
.Band'arnegara” Tasik dan J.T. Ca ' 
ton alias Moh. Mahpudin, employe   bali piagam PBB jang hendak di- 

adakan itu djangariah sampai 
membahajakan PBB. Dikatakan, 
bahwa Amerika berharap penin- 
djauan itu akan memperkuat missi 
perdama'an PBB.  Wainshouse 
mengutjapkan keterangan dadi 
dalam pertemuan panitia untuk 
penindjawan kembali piagam PBB. 
Panitia mi adalah dari penduduk 
San Francisco. Seperti diketahui, 
Madjefs Umum PBB tahun depan 
akan merentukan untuk mengada- 
kan suatu konperensi pen'ndjauan 
kembali piagam PBB dalam tahun 
1956 atau 1957. (Antara-UP), 

Shri Nehru: Konflik Harus Berachir Atau 
Manusia Akan Bersifat Binatang 

DALAM pertemuan raksasa di Pe- gu. Menurut Nehru, dengan perkem- manusia bersifat binatang ,demikian 
bangan atom, manusia kini berada da ( Nehru, 
lam zaman baru. Tenaga atom dapat 

' menghantjurkan. dunia atau membe- 
trikan kemakmuran kepada manusia. 
Pilihan jang harus dilakukan oleh 
dunia dewasa ini adalah antara ke- 
madjuan setjara damai atau pepera- 

ngan jang dapat menghantjurkan pe- 
radaban dewasa ini dan mendjadikan 

  

Seterusnja — 'Nehre — mengatakan, 

bahwa — menjingkirkan peperangan 
sadja tidaklah tjukup. Sebab2 pepe- 
rangan harus dilenjapkan djuga. Da- 
lam zaman atom ini pertentangan? 
dari masa jang lampau harus lenjap. 
Manusia harus berpikir dan berbuat 

samaan 

AN dansa La 
23 s $ SA Un MAA SA ANE EK ARA Ga AO 5 La 

terdengar di 'Tokio. (Antara—UP). 

Perkeh"nan ..Bandjarnegara” di Ta: 
tikma ata. 

Tuduhan2. 
Dikabarkan, bahwa dalam. waktu 

ig tidak lama lagi akan diserahkan 
lagi pada  Kedjaksaan di Djakarta 

proses verbaal dari orang2 Belanda 
lainnja ig ditahan dalam razzia bu- 

lan Desember dan Djanuari jl. Po- 
kok tuduhan berkisar umumnja pa- 

da turut sertanja mereka pada gera | 
kan2 atau aksi2 illegal baik setjara ' 
langsung menggabungkan diri pada 

gerombolan2 — bersendjata, maupun 
bersifat membantu musuh, dalam 
hal ini gerombolan2 bersendjata jg 

dalam tjara jang lain djika dunia de- 
wasa ini harus berhidup terus, Sambil 
menundjuk penjelesaian. perang Indo- 
tjina di Djenewa, Nehru kemudian 
menegaskan, bahwa tiada alasan me- 
ngapa tjara itu tidak harus dipakai 
djuga oleh dunia untuk menjelesaikan 
masalah2 lainnja. Demikian Nehru 
menurut siaran . radio Peking jang   

:ra 

mengadakan — perlawanan terhadap: 
Pemerintah R.L., dengan tjara mem 

berikan alat2 sendjata, peluru2, per 
lengkapan2, obat2an, bahan ' maka- 

nan dan sebagainja. Tindakay pena 
hanan terhadap diri orang2 Belan- 
da itu menurut keterangap, mempu- 

njai hubungan antara satu dengan 

orang. lainnja. 

Ketjuali czang2 warga negara Be 
landa, diantara I.k. 35 orang ang 
sempai kni masih ditahan akibat 

razzia bulan Desember dan Djanua 

ri itu menurut keterangan,  djuga 
terdapat beberapa orang warga nega   ainn'a jeng dituduh mendjadi ka 
K tengan atau turut serta dim ge 
rekan suhversif jang menurut tuduh 
kn dilakukan oleh orang2 Belanda 
tersebut. 

Mengenai proses verbaa: dari 

orang2 Belanda jang kini sudah di 

corehkan oleh reserse pusat kehada 
Ked'/aksaan Djakarta 'tu, lebih djauh 

diperoleh keterangan, bahwa perka 
ra darj orang2 Beanda tsb. akan 

diteruskan kepihak Pengadilan Ne 
ceri Djakarta untuk diadili. segera 

sesudah pemeriksaan oleh pihak Ke 
djaksaan selesai di akukan. 

Penangkapan2 baru, 
Disamping djaksa tinggi Sunar- 

jo.send ri untuk keperluan peme- 
riksaan perkara orang2 Belanda 
itu, pihak kedjaksaan menundjuk 
pula djaksa J.B. Siahaan sebagai 
penuntut.- jang akan membawa 
perkara orang2 itu kemuka sidang 
pengadilan negeri. Sementara itu 
mengenai diri sepuluh orang Be- 
landa lainnja jang ditahan baru2 
ini d'peroleh keterangan, bahwa 
pemeriksaan pendahuluan  terha- 
dap mereka sampai sekarang ma- 
sih terus dilakukan oleh pihak 
reserse pusat dari djawatan Ke- | 
polisian Negara. Apakah tuduhan | 
jang dilantjarkan: terhadap diri | 
orang2 Belanda jg ditahan baru? 
ini sama dengan tuduhan-aksi gc- 
lap, belum diketahui. Pihak polisi 
sendiri. masih belum bersedia 
memberikan sesuatu — keterangan 
sebelum Pemeriksaan pendahulu- 
an selesai. (Antara) | 

li. Uni Ercpa Barat ig dibentuk di 
Paris “itu adalah “bertentangan. dgn. 
dipulihkann'a kedaulatan dah 'persa 
tuan Djermsn. Demikian .Pravda”. 

(Antara—AFP). 

Bantuan Militer 

USA Dikurangi 
Dalam Tahun 1954 Pe. 
ngurangan Tertjatat 
Sebanjak 20 pCt 

BANTUAN militer dan ekono- 
mi Amerika kepada Juar negeri 
telah berkurang 2079 dalam tahun 
padjak 1954 mendjadi 5200 djuta 
dollar, dem'kian hari Senen di- 
umumkan oleh kementerian per- 
dagangan Amerika. Dari djumlah 
itu, sedjumlah 3500 djuta adalah 
bantuan militer (berkurang f 
diuta dollar dari tahun padjak 
1953) dan 1700 djuta adalah ban- 
tuan ekonomi, pindjaman dan 
tjara bantuan lainnja (berkurang 
300 djuta dari pada tahun padtak 
1953). ? 

Angka2 kementerian tadi ada- 
lah berdasarkan pengiriman ba- 
rang atau uang jg sesungguhnja 
dilaksanakan dalam tahun padtak 

| Djuli 1953 — 30 Djuni 1954. 
Berkurangnja bantuan untuk Ero- 
pa Barat adalah lebih besar dari 
pada berkurangnja bantuan kepa- 
da negeriZ lainnja. Hal ini mermi- 
perlihatkan kemadjuan di Eropa 
Barat, dem'kian dikatakan dalam 
laporan tadi. Untuk Timur Djauh 
dan Afrika bantuan Amerika "itu 
bertambah besar, demikianpun 
untuk bantuan non-militer kepada 
Eropa Timur, 

2 KAPAL PERUSAK INGGE- 
RIS BERTUBRUKAN, 

Angkatan Taut Inggeris meng- 
umumkan pada hari Sabtu di 
London bahwa dalam latihan pe- 
rang di Teluk Biscay pada malam 
Sabtu bl. telah bertubrukan 2 
berah kapal perusak Inggeris. 

Korban manusis tidak ada, 
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ElHarga Diluaran 3 x 
'| Harga Pemerintah -— 
Ada Tepung? Partike- 

  

WA 5 | 
IP “13 sa Pa 

ng kini telah Ng Jang Disalurkan Ke 
   “luar Kota Lagi? 

ri.|fihak jang berdekatan didapat ka 
-| bar, bahwa Ma hari “Senen 

Iin Jaga Pa 1rigu pan : Han Pa 
Ea Pa dan $ Diawa Tengah Pn 

-|naan dengan soal tepu trigu 
c.|ini selandjutnja dari kalangan 

    

6pangan-| dagang didapat kabar, bahwa har Ba selap ap gak tepung” gu 
tjatatan : 

R 

     
yu “Fs 5 na 5 

aa Jaa 
gang di Solo dan Jogja. 
ingat pentingnja soal ini, maka 

1 IR, ti Pembagian tepung tadi diharap- aer ai Ta da berdjalan lantjar, Patut 
mengetok kawat kepada P.J.M. Pre- san Pa Png ag Pi 
siden R.I. jang maksudnja mengha-| per zak Tn ega Pa Pa 
rap supaja Kabinet sekarang diper-|” 
tahankan sampai P. Umum demi| Lain keterangan jang dapat di- kepentingan negara dan bangsa ser- kumpulkan oleh wartawan kita hari 
ta keselamatan demokrasi dan per-|itu menundjukkan, bahwa ada se- 

damaian. Pemimpin Daerah SBKB | mentara kalangan importir jang 
Djateng djuga mengirim surat ka-| mendatangkan tepung di Semarang, 
wat jang minta kepada Pemerintah | tepung tadi kabarnja terus disalur- supaja mempertahankan Kabinet | kan keluar kota dengan plebagai dja 
Ali-Wongso-Zainul, karena kabinet | lan. Tetapi sampai dimana kebena- 
sekarang walaupun dengan lambat | rannja suara2 tadi dengan mengingat .telah melaksanakan programnja jg. Ipula -“peraturan2 jang diadakan oleh 
demokratis sesuai dengan kepenti- | fihak Pemerintah, antaranja bahwa 
ngan rakjat serta kemerdekaan na- persediaan tepung trigu harus dila- “sional. Selandjutnja 16 orang pen- | porkan kepada pihak jang ditundjuk, 
duduk di Kampung Bedagan telah maka keterangan2 tadi masih disang 
mengirim kawat pula kepada Peme-| sikan kebenarannja. 
rintah Pusat jang maksudnja mem- 
pertahankan Kabinet Ali-Wongso- 
Zainul dengan atau zonder PIR. 

Selandjutnja Panitia Balai Rakjat 
Tlogoredjo Smg. dan Komite Rakjat 
dan GRT Djaringan Kemidjen dju- 
ga mengirim kawat dengan pernja- 
taan berdiri dibelakang Kabinet Ali 
dan lowongannja supaja diisi orang? 
jang menguntungkan rakjat banjak. 

IBU JANG MEMBUANG 
BAJINJA TERTANGKAP, 

Menjambung berita kita beberapa 
hari j.l. tentang diketemukannja se- 
orang baji dibawah pohon pisang di 
tanggul Bandjirkanal Timur di Ka- 
rengkimpul, Semarang, lebih Tandjut 
didapat kabar, bahwa Ibu dari baji 
tadi pada Sabtu malam telah ter- 
tangkap. Penangkapan pertama dila- 
kukan oleh OPR jang telah meng- 
adakan penjelidikan lebih dahulu. 
Ibu jang membuang bajinja sendiri 
itu bernama S. berusia I.k. 30”tahun 
dan djuga bertempat tinggal di Ka- 
rangkimpul. Untuk pe tan lebih 
djauh, S. kemudian diserahkan pada 
fihak jang berwadjib. Sepandjang ke 
terangan, S. tidak mempunjai suami 
jang sjah. 

DISERANG ANGIN TAUFAN. 
Lima belas buah rumah rakjat 

telah rusak dan ambruk ketika angin 
taufan mengamuk didesa Popongan, 
Bringin (Salatiga) baru2 ini. Un-: 
tungnja dalam pada itu tidak terda- 
pat korban manusia. Kerugian selu- 
ruhnja akibat angin taufan tadi di- 
taksir sedjumlah Rp. 17.150,—. 
Sementara itu pada waktu jang 

bersamaan, djuga paberik perkebun- 
an di Getas (Salatiga) telah diserang 
angin taufar jang sedang mengamuk. 
Kerusakan berat dialami oleh pa- 
berik itu dan kerugian ditaksir 
Rp. 90.000,—. Rumah2 rakjat di- 
sekitar paberik tsb. djuga mengala- 

  

   

      

  
   

  

LAWALATA MENINGGAL- 
KAN SEMARANG. 

Dgn disaks'kan ribuan 
orang. 

Senen pagi jbl. 'djam 815 sdr. 
Lawalata jang sedang dalam perdja- 
lanan mengelilingi dunia 
djalan kaki, telah meninggalkan ko- 
ta Semarang. Dalam pada itu, ribu- 
an Orang jang sebagian besar terdiri 
dari para peladjar da, murid2 Se- 
kolah Rakjat sebelum diam 8 pagi 
itu telah berkumpul “disekitar Tugu 
Muda Semarang untuk menjaksikan 
dan menjampaikan utjapan  ,,sela- 
mat djalan” kepada saudara tsb. Se- 
belum tiba di Tugu Muda, sdr. La- 
walata jang berdjalan kaki dari tem- 
pat penginapannja di Hotel Islam 
Bodjong, telah ditjegat oleh ratusan 
peladjar SMA A/C dimuka gedung 
sekolah. Dan disini oleh peladjar 

kaian bunga jang dikalungkan pada . 
lehernja. Kemudian ratusan peladjar 
itu meminta tanda tangan Lawalata 
dalam notesnja masing2. 5 

Begitu sdr. Lawalata datang di 

  
nunggunja untuk meminta tanda ta- 
ngannja. Untuk menghindarkan hal2 
jang tidak di inginkan, kemudian 
dengan bantuan dari beberapa orang 
tentara dari Divisi, sdr. Lawalata jg. 
tengah dikepung oleh banjak orang 

Panglima Divisi Diponegoro, Kolo- 
nel Moch. Bachrun, kemudian terus 
berangkat meninggalkan Smg. Patut 
ditambahkan, bahwa mulai dari ge- 
dung staf divisi (muka Tugu Muda) 
sampai ke Kalibanteng, sdr. Lawa- 
lata dinaikkan jeep tentara dengan 
Gikawal oleh anggauta P.M. Tinda- 
kan ini diambil untuk menghindar- 
kan hal2 jang tak di inginkan, se- 
bab selama itu ribuan orang masih 
menunggu ingin berdjumpa dengan 

Jum dapat diketahui. . 

PERNJATAAN PEMUDA DE- 
MOKRAT DAN SEBDA. 

Setelah menindjau dan memba-. 
has perkembangan politik dalam 
negeri pada achir2 ini, DPT Pe- 
muda okrat Indonesia  Tjb. 
Semarang mnegeluarkan pernjata- 
an jang isinja all. tidak menjetu: 
djui adanja krisis kabinet pada 
waktu sekarang dan tetap mem- 
pertahankan berdirinja kabinet Ali 
Sastroamidjojo, setidak2nja hing- 
ga  terselenggaranta pemilihan 
umum. Mengadjak kepada seluruh 
organisasi2 parta'2 politik dil. 
untuk turut mendukung tetap ber 
dirinja kabinet Ali Sastroam'djo- 
jo 1 5 

Djuga DPP SEBDA Semg. tes 
lah mengluarkan pernjataan jang 
isinia seperti tersebut diatas. 
PERTANDINGAN DIUN- 

Badminton Opentournament un- 
- Ba bag djuaraan Semarang 

jang diselenggarakan oleh 
Kuo Kuang Tjb. Bulutangkis, ber 
hubung dengan sesuatu hal, maka 
pertandingan diundurkan dan akan 
dimulai pada tgl. 15 Noper 
jad. Pendaftaran selambat2nja tgl. 
12 Nopember di Kebon Tionghoa 
49 dan Mlaten trenggulun 4 Se- 
marang pada tiap hari djam 17.00 
hingga 18.00. Demikian berita jg 
disampa'kan kep i 
RAPAT2 KFR 

Bertalian — akan  berlangsungnja 
Konggres Nasionay ke 2 Sobsi, ma 
ka oleh Pimpinan Daerah Djateng 
mulai tgl. 30 Oktober s/d-28 Nov. 
jad. akan mengadakan rapat? kerdja 
dengan: Tjabang2nia setjara berturut 
turut jang meliputi Solo, Djokja, Ma 
gelang, Purwokerto, Tegal, Pati dan 

- Demikian djusa oleh D. 

Njonjah Walikota dengan Sekretaris 

ikuti jeep tadi sampai di Kaliban- 
teng. 

PROPINSI DJAWA TENGAH 
MEMBANGUN GEDUNG 

DPR 
Jang berwadjib kini telah menje- 

tudjui suatu rentjana pembangunan 
gedung DPR Propinsi Djawa Tengah 
jang tidak lama akan segera dimulai. 

Gedung itu dibangun dalam bentuk 
bertingkat dengan beaja Rp. 1:000. 
000,—. Dan pembangunan gedung 
itu merupakan rangka jang pertama 
dalam rentjana pembangunan ge- 
dung2 propinsi dengan beaja sebesar 
Rp. 10.000.000,—. 
Gedung DPR itu didirikan dide- 

kat gedung SMA di djl. Oei Tiong 
Ham Smg., ialah suatu komplek jang 
direntjanakan oleh pemerintah se- 
tempat untuk gedung? pemerintah- 

lan dalam bentuk bertingkat. Selain 
untuk ruangan sidang DPR, djuga 
untuk ruangan bagian Sekretariat. 
Seperti diketahui, ruang sidang DPR 
Propinsi Djawa Tengah serta bagian 
Sekretariatnja hingga kini masih me- 

numpang dikantor Gubernur Djawa 
Tengah (gedung Papak). 

Lebih djauh diterima pendjelasan, 
bahwa bagian ruangan sidang jang 
akan dibangun itu, djika tidak untuk 

keperluan sidang akan diperguna- 
kan untuk mengerdjakan rapelan 
milik guru2 Djawa Tengah, jang me 
nurut tjatatan I.k. 19.000 guru telah 

beberapa bulan belum ' menerima 
uang rapelan karena tiada tenaga jg. 
mengerdjakan. Dan seperti dikabar- 
kan, untuk sementara pekerdjaan? 

    

   
      

   

  

  

    

Semarang jang tertumpuk itu dikerdjakar oleh 
P.D: SB) A Djateng mulai tg. 28|para guru dirumahnja masing2 se- 
Oktober s/d 20 Nopember dinga | bagai pekerdjaan sambilan. 
akan mengadakan rapat2 kerdja se 

PULUHAN MATJAM BA- 
Pi Abe Anta La 3 Pi 

Pabean Dika melipari Tiepu, Parl ANG DIHANTJURKAN, wokerto, Djokia dan Semarang. Ra 
pat kerdja Pimvinan Daerah SBKB 
Diateng akan diadakan serjara memu 
sat di Semarang jang  dikundjungi 
oleh Tiabang?nja seluruh Djawa Te 
ngah. Disamping Itu Sobsi Tiabang2 

Oleh Corps Intendant Territo- 
rium Djawatengah telah ditentu- 
kan adanja 96 matjam barang2 
jang karena sudah diafkeur ha- 

  

Dijokia, Salatiga, Tefnanggung, Tjel rus dibakar dalam permulaan 
pu, Kendal dan Pekalongan djusa| minggu bulan depan. Dari seba- 
akan mengadakan rapat2 kerdja. De 
mikian berita jang kita terima dari 

niak mat'am barang2 diatas ter- 
dapat 6.000 veldflessen, 3.900 
etensblikken, 1.800 topi helm 
bagan dalam, 2.100 pasang 
ezelsstukken, 7.900 pasang sport- 
schoenen, 2.700 pasang sepatu 
tinggi”. 1.800 drinkmokken dan 
berpuluh kaleng bubuk utk pe. 

Sobsi. 

  

..Chusus "Suara Merdeka”, 
Semarang, 25 Oktober 1954: 

      

, Eva .. | madam api. , 24 karat: ehi # Hg "ak AN Tan g ponekig Dem... sg... | pembakaran barang2 serupa ter 
22 karat: pe 5 TOR ta 2 djadi beberapa waktu bersatang | : 3 bnyak Pp: , atas milk Djawatan Kesehatan 
  Tentara dan belurg terhitung ri- 

buan colli berupa bahan2 maka- 
nan atau. pembangunan jang kas 
rena tdak dipergunakan lagi 
perlu didjual lelang. 

Ber oa 
    

Ba |Soal Tepung Tri-| 
Igu Masih £ Hangat 

pi | "MENURUT Keterangan dari 

di Semarang demi | 
oleh sementara peda- | 

Meng- | 

SMA A/C sdr. Lawalata diberi rang ' 

Tugu Muda telah ,,diserbu” oleh ri-, 
buan peladjar jang telah lama me- ' 

Lawalata. Dapat dikabarkan, bahwa | 

Kotapradja sdr. Subardi djuga meng ! 

      

TUILATJAP : 
248 GURU S. R. LULUS 4 
PENDIDIKAN DJASMANI 
Keterangan jang diperoleh dari 

' Tjilatjap menerangkan, bahwa 
guru2 S.R, seluruh daerah Kab. 
Tjilatjap jang telah mengikuti 
kursus pendidikan djasmani dan 

hwa 

annja serta mendapat idjazah se- 

215 guru laki2 dan ' 33 wanita. 
Diterangkan pula, bahwa hingga 
Waktu ini kursus . sematjam itu 
telah diadakan 31 kali dan tiap 
kursus lamanja 15 hari. 

PABRIK ATJI DIGARONG 

  

GEROMBOLAN. 
Laporan jang diterima oleh fihak 

| kepolisian Tjilatjap mengabarkan, 
“bahwa pada hiri Kemis (21 Okto- 

| ber 1954) jbl. antara diam 01.30 te- 
ingah malam, 'pabrik atji (pati kete- 
'la) didesa Tjirateun (Wanaredja) te- 
lah didatangi oleh 70 orang grom- 

| brolan. Mereka sebagian besar ber- 

lengkap dan 2 diantaranja memba- 
wa brengun. Grombolan2 ini mela- 
kukan penggedoran dengan leluasa. 
Untuk mengangkut hasil gedorannja, 
mereka membawa 13 orang pendu- 
duk jang pada pagi harinja dikem- 
balikan dengan selamat. Berapa be- 
sar kerugian pabrik tsb. belum di- 
dapat angka jang pasti. 

Ketjuali dari pada itu, sehari se- 
belumnja (Rebo malam 20 Okt. '54) 
sekira djam 23.30  grumbul Sido- 
mukti desa Kawunganten djuga ke- 

| masukan grombolan sebanjak 28 
orang: 6 orang bersendjata karabijn, 
seorang membawa step dan lainnja 
membawa bulldog. Mereka ini meng 
gedori rumah2 penduduk. Menurut 
taksiran, 
tsb. sebanjak Rp. 3866,— tetapi kor 

    

MENGENALKAN DIRI. 
Residen, kepala polisi daerah. Ke- 

du jang baru, Sukardji dan pemban- 
tu komisaris besar Suwadjak dengan 
disertai komisaris 1 Serap dan ko- 
misars I Drs. Mukarno, hari Kemis ' 
jang lalu mengadakan perkenalan 
dengan kepala2 djawatan,  DPDS, 
ketua DPRDS dan pamong pradja 
didaerah kabupaten Purworedjo. Per 
kenalan berdjabatan tangan dilaku- 

kan sebelum menerima laporan ke- 

  
|adaan daerahnja dari bupati S. Sas- 
, trodiprodjo, kemudian dengan mak- 

:sud jang sama mengundjungi kawe- 
'danan Purwodadi, Kutoardjo, Ke- 
miri dan Loano. 
Dalam pidatonja dipendopo kabu- 

paten, residen Sukardji mengadjak 
ibekerdja sama, membangun daerah- 

nja, persatuan nasional dan bergo- 
tong rojong untuk mentjukupi keku- 
rangan jang masih terdapat di ne- 
geri dar daerah kita sendiri. Dengan 
tertjapainja kemerdekaan Indonesia 
sedjak 9 tahun adalah kewadjiban 
kita sekarang untuk mengisi kemer 
dekaan. 

Pembantu komisaris besar Suwa- 
tadi, dibawa masuk ke Staf Divisi. | djak, mengenai pembangunan di ka- 
Dar setelah Lawalata pamit dengan! langan kepolisian katakan, bahwa ! 

'kan lahirnja, tetapi pun pembangu- : 
nan batin adalah sangat penting. | 

Bupati S. Sasrtodiprodjo dalam 
memberikan laporan menjatakan a.l. 
bahwa dalam lapangan ekonomi, ka- 
bupaten Purworedjo dapat dikata- 
kan tjukup. Persediaah bahan ma- 
kanan tidak mengewatirkan. 
man ketela tidak sedikit tambahnja 

BALAI PENGOBATAN DI 
KETJAMATAN? 

“Dalam tahun ini oleh pemerintah 
ikabupaten  Purworedjo disediakan 
uang sebanjak Rp. 120.000,— guna 

  

dan Pur- 
menambah rua 

ngan rumah sakit umum. Di 16 da 
ri 18 ketjamatan di Purworedjo su 
dah didirikan Balai, Pengobatan, se- 
bagian banjak tempatnja menjewa 
kepada penduduk. j 

| Disamping itu, WHO baru? ini 
mendjalankan 

tan permanen di Kemiri 
| wodadi serta buat 

patek dan malaria dikewedanaan 
Purwodadi dan Kutoardjo. Mulai 

: tgl. 4 Oktober jg lalu telah dimulai 
pekerdjaan penjemperotan rumah2 
dengan DDT didesa Nambangan, 
Pasaranom dan Munggangsari, ketja 
matan Grabag. 

AD'K JANG MEMBUNUH 
KAKAKNJA SENDIRI. 

Dari Blora dikabarkan, bahwa jg. 
berwadjib setempat kini telah me- 

'nahan pak Djadi dari desa Djati- 
redjo, Djepon, karena dituduh telah 
membunuh kakak perempuannja sen 
diri, mbok Inah. Djadi mengakui 

.tuduhas, tersebut. Menurut kabar 
|itu, mbok Inah berumur Ik. "4 abad, 
vkeras hati dan tjerewet, kumpul se- 
| rumah dengan adik kandungnja Dja- j 

| Karena tabiatnja jang tjerewet itu 
-pada suatu waktu ia mengomel ka- 
rena merasa kurang puas dengan pe 

Per- lajanan iparnja, mbok Djadi. Per 
'tjektjokan mulut achirnja  terdjadi. 

| jang kemudian diikuti oleh pak Dja- 
idi bertindak sebagai hakim sendiri. 

Peristiwa itu terdjadi tgl. 12 Ok- 
tober, dan ketika seminggu kemudi- 
an mbok Inah jang dikabarkan su- 
dah meninggal, digali majatnja, ke- 
dapatan tulang tenggorokannja pu- 
tus, lidah keluar dari mulut, dan 
pada muka, tangan dar kepalanja 
terdapat luka2 bekas pukulan hing- 
ga mengakibatkan matinja. — Berita 
itu tidak menjebutkan bagaimana 
asal mulanja perkara pembunuhan 
ini terbongkar. Dikabarkan, waktu 
mbok Inah meninggal, kepada Pa- 
mong Desa dilaporkan bahwa kakak 
nja sudah meninggal karena men- 
derita sakit tua dan upatjara dilang- 
sungkan seperti biasa, bahkan de- 
ngan memotong seekor kerbau. (An- 

tara). 

POLYGAMIE DI BOGOR NAIK 
Dana “orang jang berpo- 

Iygamie di Bogor ternjata pada 
bulan September memegang re- 
kord, Menurut perintjiannja ialah 
pada bulan Djuli 1954 hanja 70 
orang sadja, bulan Agustus 90 
orang dan bulan September 124 
orang, Se 

TEBAL 
| TINDAKAN ANGGOTA OP.R. 

'telah lulus dalam menempuh udji itu memasuki rumah salah seoi 

banjak 248 orang dan terdiri dari . 

pakaian seragam dan bersendjata 

kerugian akibat peristiwa 

ban manusia tidak ada. ! 

'PURWORED JO | ! 
dengan 

  

“sud untuk menghidupkan perin- 

pembangunan bukan sadja ditudju- ! 

Tana-' 

mendirikan gedung2 Balai Pengoba | 

praktek “melakukan: 
penjelidikan memberantas penjakit | 

di. Dia dalam menderita sakit tua. , 

  

   
| JANG PATUT DIPUDIL. 

| Seorang anggauta O.P.R. dari de- 
sa Kertahardja, Ketjamatan Pager- 

kantor Insp. Pend-dikan Djasmani barang (Tegal) sewaktu. mendjalan- 
kan tugasnja pada tgl. 16 Okt: 195. 
malam telah dapat mengetahui @ 
2 orang anggauta grombolan masuk 

| didesa. Setelah 2 orang 'grombolan 
ang 

   

  

   
      

    

penduduk, maka mereka olah 
uta O.P.R. tsb. telah dh 

ngan adanja tegoran, grombolan me- 
“lepaskan tembakan 3 kali kearah 
“datangnja suara. Untuk menghindar- 
kan diri dari bahaja jang mengan- 
tjamnja O.P.R. membalas tembakan 
itu dengan lemparan granat tangan, 
jang ternjata dapat mengenai sasa- 
rannja dengan tepat dan  mengaki- 
batkan matinja seorang dari 'grom- 
bolan tersebut bernama Sadi, ja 
dikenal sebagai komandan, polisi 
Sajang seorang kawannja lagi pada 
waktu itu masih dapat melarikan 

diri. & 

RENTJANA PERBAIKAN 

  

  

    

   

| Dalam rapat “antara  Djawatan 
(Pengairan Balapulang dengan Rak- 
jat desa Srengseng dan Djedug dlm 
efjamatan Pagerbarang (Tegal) ba- 

jan untuk memperbaiki saluran air 
|jang sangat dibutuhkan rak, ke- 
1 dua desa tersebut. Menurut taksiran ' 
beaja jang dibutuhkan ada sebesar 
Rp. 6139— akan ditanggung oleh 
rakjat bersama2 Djawatan Pengair-. 

Lan, jang sudah menjanggupi . akan 
mengeluarkan beaja sebesar Rp. 1. 
557,—. Oleh karena sawah jg. mem- ' 
butuhkan air dari saluran termaksud 

ada 82 ha.. maka telah diperhitung- 
kan bahwa tiap2 ha. sawah akan di 
kenakan Rp. 40,— sebagai sumba- 
ngan beaja. 1 

ji. Panitya untuk keperluan termak- 
sud djuga telah dibentuk terdiri da- 
ri wakil2 kedua desa tersebut. | 

BANJUMAS 3 
PABRIK SENDOK DIBANGUN 

DI BANJUMAS DENGAN 
BIAJA Rp. 3.000.000.— 

Dari Banjumas ,,Antara” teri- 
ma berita, bahwa mulai bulan ini 

  

di Banjumas dibangun sebuah 
«pabrik sendok” dengan baja 
Rp. 3.000.000.— 

Pabrik itu didirikan dng. mak- 

dustran rakjat jang berkembang 
disekitar daerah Banjumas. 

Seperti diketahui, rakjat didae- 
rah itu penghidupannja sebagai 
besar mengerdjakan ker an 
kuningan, terutama dalam pem- 
bikinan sendok. Dan jg terpenting 
pabrik itu menerima hasil : 
kinan sendok rakiat. jg kemudia 
dihaluskan dan dipernikkel. Jan 
selandjutnja pabrik De ar 
memberikan bahannja kepada rak 

j Bek jat. 
Lebh djauh dikabarkan, bahwa 

     

   
    
   

   

  

: | setelah menerima laporan menge- 
inai keadaan tjandi Kranajingan jg 

(Djember) baru2 ini telah mela- 

SALURAN AIR. 1 

ru-baru ini telah didapat persetudju-| 

  kelak dalam saat ig memungkin- 
kan pabrik itu diserahkan kepada 
rakjat dalam bentuk koperatif. 

  

ka TjandiK ran- | 
. : / 

djingaa 
Mungkin Mengan- 
dung Bagian2 Baru 
Jg Masih" Terpen- 

dam Sl 

KEPALA Konsulat Kebudaja- 
an Djawa Timur, Banu Iskandar, 

terletak di ketjamatan '” Wirolegi 

kukan pemeriksaan atas tjandi ter 
sebut. Tentang hasil pemeriksaan- 
nja itu Banu Iskandar menerang- 
kan, bahwa objek tjandi 'tu mem- 
punjai tjorak jang lebih tegas dari 
tjandi jang ada di Randuagung, 

hi tjandi itu perlu mendapat 
perhatian lebih besar. Pihak jang 
mengetahui didaerah 'tu mene- 
rangkan, bahwa tjandi itu baru 
diketemukan pada tahun 1927 
dan Nana pula bentuk jang 
terlihat sekarang baru bagian atas 
nja sadja, sedang bagan bawahnja 
masih terbenam dalam tanah. 

(Antara) 

WONOSOBO 

MENINDJAU DAERAH. 

Residen Kedu Sukardji pada 
hari Djum'at j.l. telah mengada- 
kan penindjauan kedesa Sedaju, 
Sapuran kabupaten Wonosobo. 
Maksud penindjauan itu adalah 
untuk menjaksikan persiapan tem 
pat pemindahan lokaal sebanjak 
31 keluarga jg terdiri dari 116 
djiwa asal dari desa Sengi, katja 
matan Dukun (Muntilan). Menu- 
rut Sumardiman dari DPU daerah 
Kedu, djumlah rumah jang akan 
dibikin ada 31 buah, kaju dan 
jang diserahi untuk mengerdjakan 
adalah Djawatan Kehutanan, dng | 
beaja Rp. 2000.— t'ap2 rumah. 
DPU daerah Kedu je diberi tugas 
mengawasi djalannja pekerdjaan. 
Sementara itu oleh wedono Ab- 
durrachman dari panitya Peno- 
long Korban Gunung Merapi dae 
rah Kedu, atas pertanjaan warta- 
wan kita menerangkan, bhw. luas 
tanah jang disediakan untuk para 
pengungsi tsb. ada Ik. 40 ha. Tiap 
tiap keluarga mendapat tanah se- 
luas 1 ha dan seperempat ha. di 
sediakan buat mendirikan rumah- 
nja. 

MAGELANG 

MEMPERINGATI HARI 
ANTI PENDJADJAHAN. 

  

Partai Sosialis Indonesia tjabang 
Magelang tanggal: 30 Oktober akan 
mengadakan rapat umum di Grabag 
untuk memperingati hari ,.Anti pen- 
djadjahan”. -Rapat umum tersebut 
akan dihadliri oleh utusan Dewan 
daerah PSI Djawa Tengah. Malam 

Kalau Tidak# Demo 

4 IT Wakil Presiden Hatta mengutjap- 5: 2.3 
kan Lo ng Ne PN 80.000. ak kota Makassar d'lapa- || )PERTANDINGAN sepakbola 
ngan Karebosi a.l. mengenai keka jaan alam Ind » keamanan | kompetisi PSIS kelas T jang ber- 
dan pem ngunan. Pidato itu diadakan D ang djam | langsung dalam pekan m nggu ig 
17.00 sesudah didahului  p'dato singkat oleh: | Sulawesi, |lampau dilapangan Stadion Sema- 
Suska dari Kementerian Penerang an dan Bu akil Presiden |rang ialah kes. Poris lawan kes, 
terlebh dahulu menguraikan mak sud perdj: edaerah2 di | Union jang berahir dengan angka 
Maluku jang telah berlangsung 24 hari I ja. Dikatakan, bahwa | kemenangan 2-—1 untuk Pori 
penindjauan itu adalah guna me njatakan jat didaerah | dan Minggu sore antara kes. Gar. 
terpentjil tidak dlupakan oleh 

Bagi pemerintah, seluruh rak- 
jat dimanapun djuga ia berada 
mendapat perhat.an dan hak jang 
sama dimata pemerintah. Rakjat | 
didesa dan dipulau2 terpentiil. 
maupun rakjat dikota2 besar tidak 

Presiden. 
Kekajaan melimpah. 

Sesudah menindjau daerah? itu 
makin kuat kejakinan saja, bahwa 
kita bisa djadi satu bangsa jg djaja. 
Demikian Wk. Presiden meneruskan 
pidatonja. Harta terpendam, kita ke 

temukan dimana?, jg dulunja di gu 
nakan oleh Belanda untuk kebaha- 
giaannja. Kita mempunjai kekajaan 
jg melimpah2, tetapi rakjat kita 
umumnja miskin. Tidak banjak rie- 
gara didunia ini, jg mempunjai ke- 
kajaan demikian besarnia seperti In 
donesia. Jg kita ketahui baru sadja 
apa jg sudah diselidiki dan dikerdja 
kap oleh Belanda dulu, belum lagi 
jg terpendam. Dalam hal ini kita 
masih banjak kekurangan tenaga 

ahli. Oleh karena itu djangan kita 

djatuh keharibaan kita dengan sen- 
dirinja. Kalau dengan tekad jg sung 
guh?2 dan sabar kita berusaha, pasti 
segala tjita? kita akan tertjapai. De 
mikian Wakil Presiden. 

Djangan gila merdeka, 
gla berontek, 

Seterusnja kata Wax. Presiden, 
djangan kita gila merdeka dan 
gila berontak. Seakan-akan hanja 
dengan berontak, dengan tjara 
memaksakan kemauan kita kepa- 
da orang banjak K'ta bisa mentja- 
pai kemakmuran dan tjita2 kita, 
Hanja orang jang lemah dan Tn 
punja pengikut jang menggunakan 
Be araah dan paksaan untuk men 
tjapai tjta2-nja. 

memaksakan kemauannja kepada 
rakjat bisa menang. Negara kita 

orang bebas mengemukakan 
pendapat dan keinginannja. | 

Negara kita djuga adalah nega- 
ra hukum.  Singkirkanlah djalan 
memaksa orang lain. Segala tjita2 
dapat ditjapai dengan djalan jang 
benar dan demokrasi. Alangkah 
baiknja kalau tenaga jang diham- 
burkan dalam hutan guna menga- 
tjau dipakai untuk pembangunan, ' 
kata Wk. Presiden. Beratus2 djuta ' 
rupiah telah pemerntah keluar- 
kan guna membeajai tentara kita: 
buat melindungi rakjat dan -me-:   harinja akan diadakan konperensi 

PSI tjabang Magelang. Jang akan 
dibitjarakan sekitar organisasi dan 
rentjana kerdja. 5 

  

Aksi Iilamak Aksi 
SBPP Anggap VWHI Bermaksud Hen- 
dak Mengatjaukan, Perekonomian Indo- 

nesia Dan Mempengaruhi Kabinet 
BERKENAAN DENGAN AKSI jang akan dilakukan oleh 

sedang harganja dibandingkan 3 ta- PP SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelajaran) seluruh In- 

ngan KPM mengenai gratifikasi 
untuk tahun 1954 pada pokoknja 

i jang mewadjibkan 
ji hun 1953 

|. 4. Untuk buruh bulanan darat 
'42 X upah sebulan (upah po- 
kok Desember 1953 ditambah 
Rp. 60,—): 2, Untuk buruh bu- 
lanan laut 4,2 X upah sebulan, 

.3.-Untuk buruh harian tetap 
|42X 25 X.04 X upah kotor 
| sehari dengan  ketentuan2: a. 
upah sehari :alah upah lama de- 
ngan kenaikan upah 1696, mini- 
mum Rp. 1,50 dan maksimum 
Rp: 2,50. b. dalam upah bruto 
termasuk ekstra duurtetoeslag: 4. 
Buruh harian lepas jang telah 
bekerd'a setahun terus menerus 
dengan rata2 20 hari sebulan di- 
anggap buruh tetap dalam pem- 
bajaran grat fikasi. 

Oleh KPM pelaksanaan putus- 
an P4P tersebut untuk buruh bu- 
lanan darat dan laut dan harian 
tetap telah dilaksanakan. Tetarj 
bagi buruh har.an lepas sampai 
sekarang “tidak dibajar dengan 
jalasan2 jang menurut SBPP ala- 
san jang tidak bertanggung dja- 
wab. Pada permulaan bulan Ok- 
tober ini atas desakan SBPP, agen 
KPM di Surabaja telah menjangy- 
gupkan akan membajarnja satu 
minggu lagi, menanti instruksi 
dari KPM pusat di Djakarta. Se- 
telah sampai pada waktu jang di 
djandjikan, ternjata tidak ada apa 
apa dan setelah didesak lagi oleh 
SBPP mengatakan bahwa belum 
ada instruksi dari Djakarta dan di 
minta lagi sabar menanti 1 ming 
|gu-lagis dan achirnja ada berita2 
dari pihak2 KPM bahwa pemba- 
jaran gratifikasi bagi buruh hari- 
an lepas itu akan dibajar pada tg. 
15 Oktober 1954. Ternjata tidak 
ada apa2: dan setelah didesak lagi 
baru KPM minta kepada SBPP 
“daftar bekerdjanja buruh2 harian 
lepas jang bekerdja pada KPM se 
lama tahun 1953. 

SBPP mengatakan, bahwa da 
lam hal itu memang ada tanda2 
KPM dengan dibantu pengusaha2 
asing jang ada dalam lingkungan 
pelabuhan Surabaja — terutama 
jang tergabung dalam VWHI — 
akan menolak putusan P4P me- 
ngenai pembajaran gratif kasi ba- 
gi buruh barjan lepas itu, dan 
penjatakan bahwa -putusan  P4P 
itu tidak adil (menurut keterangan 
van Till sekretars VWHI pusat). 
Dikatakan, bahwa buruh KPM 
jang dinamakan buruh harian 
lepas iang djumlahnja ada 390 
orang itu adalah tenaga2 tetap 

  

  

hun jang dahulu, turun lebih banjak. donesia dalam rangka persel'sihan atas tuntutannja soal pembaja- 
: ran gratifikasi bagi buruh harian lepas, pin 

Surabaja menerangkan bahwa dalam persel 
anan tjabang SBBP 

antara SBPP de- 
tahun 1953 jang harus dbajar 
dari P4 Pusat telah ada putusap 

memberikan gratifikasi ta- n pengusaha 
kepada buruh2nia dengan ketentuan2: 

sing2. Malahan banjak diantara | 
mereka jang telah bekerdja di 
KPM bertahun2. 

Perkara Uni Kampung. 
Diterangkan pula, bahwa selain itu 

oleh PP SBPP bersamaan dengan 
tuntutan gratifikasi pada KPM ini, 
djuga telah diadjukan tuntutan pem 
bagian gratifikasi untuk buruh hari 
an lepas pada Maatschappij Uni ' 
Kampung di Tg. Periuk dan Bela 
wan, jaitu suatu pemusatan buruh 
harian lepas darj perusahzan 4 besar 
asing KPM, SMN, NISE dan KJC 
PL. Oleh madjikan Uni Kampung 
tuntutan tsb. telah ditolak pula, Dan 
karena menurut SBPP tuntutannja 
itu telah ditolak setjara prinsipil, ma 
ka pada tg. 23 September jl. PP: 
SBPP telah dinjatakan kepada P4P 
Djakarta Raya . untuk mengadakan 
'aksi, jang menurut ketentuan Un 
dang2 Darurat No. 16 karen pernjai 
taan aksi itu oleh P4P Djakarta Ra 
ya telah ditjatat tg. 4 Oktober, ma 
ka pada tg. 25 Oktober ini aksi te 
lah dapat didjalankan. Aksi2 tsb. 
akan ditudjukan terutama pada K. 
P.M., SMN, NISE dan KJCPL dise 
luruh Indonesia “dan akan dipimpin 
langsung oleh PP SBPP. Tetapi bi 
la aksi itu akan dimulai, dan ben 
tuk apa aksi itu, kalangan tsb. me 
ngatakan hanja menantj instruksi sa 
dja dari PP SBPP Djakarta. 

Perlawanan aksi dari 
madjkan. 

Diterangkan oleh kalangan tsh., 
bahwa sesudah PP SBPP.  menjata- 
kan akan mengadakan aksi terhadap 
Uni Kampung, madjikan Unj Kam 
pung djuga mengirimkan pernjataan 
akan mengadakan aksi sebagai pem- 
balasan terhadap  pernjataan aksi 
dari PP SBPP: Pernjataan aksi dari 

Uni Kampung kemudian disusul oleh 
pernjataan aksi dari VWHI jang 
mewakili KPM, SMN, MISE dan 
KJCPL sebagai suatu usaha untuk 
melawan aksi2 SBPP jang: membela 
tuntutan pembagian gratifikasi buat 
buruh harian lepas. Kalangan tsb. 
berpendapat, bahwa tindakan VWHI 
jang demikian, djustru situasi politik 

dalam negara Indonesia seperti se- 
karang ini adalah memang telah di- 
atur dengan maksud mengatjaukan 
perekonomian Indonesia dengan ha- 
rapan akibatnja dapat mempengaruhi 
kedudukan kabinet Ali-Wongso-Zai- | 
nul supaja djatuh agar pemilihan 
umum. mendjadi gagal. Tetapi aksi 
apa jang akan dilakukan oleh VWHI 
kalangan tsb. belum dapat memba-   jang terdaftar dan tiap minggu 

tjara pembajarannja dengan daf- 
tar gadji melalui mandor2nja ma- 

jangkan, tetapi SBPP telah siap 
menghadapinja, (Antara), 

ngedjar2 gerombolan. 
Betapa banjak jang dapat di| 

lakukan dengan uang itu bagi 
kemakmuran rakjat, djembatan2, 
saluran2 ar, pembukaan sawah2 
dan sebagainja. Tentara kita jang 
mestinja bertugas mendjaga  se- 
rangan dari luar, sekarang hanja 
anak untuk mengedjar2 gerom- 

an. 
Wakil Presiden berkal2 menja- 

takan, bahwa terhadap mereka ig 
ikut-ikutan, atau tertipu, vemerin 
tah sedia menerimania. Pemer'n- 
tah tidak bentji kepada anak2-nja. 

Partai2 harus mendidik 
rakjat. 

Seterusnia Wk. Presiden berka- 
ta: Saudara?-lah jang menentukan 
apakah negara kita akan dip'mpin 
oleh orang2 jang tjerdik dan baik 
budi bahasanja atau tidak. 'Ke- 
merdjad! pendidik rakjat. Perten 
pada partai2 diandiurkan sunaia 
tangan memang baik, kalau sifat- 
nja untuk bertukar pikiran. Tetavi 
djangan sampai pertentangan itu 
mendjadi permusuhan  perseora- 
ngan. Kesus'laan kepartaian harus 
didjaga. Kalau tidak — kata Wk, 
Presiden — demokrasi kita tidak 
bisa berdjalan. 

Perkataan ,,tak mungkin” 
tak ada dim kamus kta. 

Mengenai pembangunan Wk. Pre 

siden a.l. berkata, - bahwa selama ! 
312 abad pendjadjahan sampai ta- 
hun 1941 “hanja ada dua  djuta | 
anak2 kita jg dapat bersekolah ren- 
dah dan 600 bersekolah tinggi. Te- 

tapi dalam 9 tahun merdeka, di ma' 
na 4!2 tahun kita gunakan untuk 
berevolusi kita telah dapat menje- 
kolahkan 8 djuta anak2 kita, 

  

Selandjutnja — diandjurkan, supaja 
anak2 dapat disekolahkan. Kita sa- 
ngat kekurangan -ahli2 kesehatan, 
pertanian, perikanan dil. 

Kesulitan harus diatasi oleh pe- 
merintah dan rakjat bersama2. Hi- 
dupkan semangat nenek-mojang ki- : 
ta bergotong rojong. Dalam hubu- 
ngan ini Wk. Presiden menjatakan 
kegembiraannja melihat didesa2 ke- 
bil jg hanja didiami oleh beberapa 
puluh orang di Maluku, rakjat se- 
tiara bergotong rojong membangun 
sekolah2 dan kemudian meminta. te 
naga2 guru pada pemerintah. : 

Wk. Presiden katakan, bahwa ha-- 
nja dengan bekerdja keras dan sung- 
guh2 kita bisa makmur. Djuga di- 
andjurkan supaja orang membuat ru 
mah jang baik dari bahan2 jang ada 
dihutan kita, karena banjak rumah 

rakjat kita keadaannja seperti kan- 
dang sapi. Ditjeritakan tentang kan- 
dang2 kambing dan sapi jang bagus 
jang dilihatnja di Sumatera, kemu- 
dian dikatakannja: bagaimana bisa 
djadi, kambing mempunjai ,,rumah? 
dan orang mempunjai - ,,kandang”. 
Seterusnja Wk. Presiden katakan, 
bahwa kita pasti mentjapai kemak- 
muran dalam 50 tahun ja.d. Tidak 
ada jang mustahil. Dalam kamus ki- 
ta tidak boleh ada kata ,,tak mung- 
kin?. Demikian a.l. pokok2 pidato 
Wk, Presiden jang mendapat perha- 
tian sangat besar. 

Perlu ditambahkan, bahwa dalam 
rapat samudra itu terlihat beberapa 
poster jang berbunji: Pertahankan : 
kabinet Ali?” dan ,,Pertahankan kas! 
binet Ali-Wongso-Arifin sampai pe- 
milihan umum”. 

Untuk pertama kali dalam sedja- 
rah penindjauan Wk. Preside, di 
Makasar, — diadakan rapat samudra 
seperti itu. 

Sabtu pagi Wk. Presiden dan rom 
bongan terbang kembali ke Djakar- 
ta, (Antara), 

Kesusilaan Partai 
| Harus Kita Djaga 

djalan — Andjuran Wk. Presiden 

dibeda-bedakan. Demikian Wakil | 

mabuk merdeka, kemakmuran tidak. 

    

  

  

      

  

krasi Tak Bisa Ber- Kompetisi PSIS 
Union Kalah 2—1 

Garnizun Menang 4—1 

       

             

        

nzun dan kes. Palisi dimenangkan 
oleh Garnizun dng. angka 443, 

Pertandingan antara Poris dan 

pemerintah pusat. : 

 Penjalu EA kalipun fihak Union 
: Tn » ". Tn . 

tribusi Tekstil 
MENURUT keterangan Ketua 

Ikatan Importik Nasional Indone- 
sia (KINI), M. Tabrani, penja- 
Turan distribusi tekst1 dari jajasan 
P.B.P. akan melalui koperasi2 ig 
telah dibentuk oleh IKINI, UDA- 
MI (Usaha Parang Menengah 
Indonesia) dan GAPINDO (Ga- 
bungan Pedagang Indonesia), dan 
djuga melalui grossier2 perseora- 
ngan. Mengenai grossier2 verse- | 
orangan, Tabrani menjatakan bah 
wa mereka terlebih dahulu harus 
memenuhi sjarat2 jg telah ditentu 
kan, antara lain mengenai modal, 
keah''an, pengangkutan, d.lLI. 

menurunkan 

tiga, - tetapi pada umumija dalam 
menghadapi garis belakang Poris de- 
Ingan Suradji sebagai penghalang, 
ternjata serangan2 Union banjak jg. 
kandas. Poris mengadjukar, pasangan 

nja keeper Said diganti Rison dan 
wings kanan dipasang Mochtar, De- 
Ingan garis tengahnja Supardi 

nja fihak Poris dalam kemadjuan 
Mudah2anlah hal ini dapat dipegang 

'kesebelasan PSIS jang kekuatannja 
dapat dikata hampir berimbang sati 
sama lain. Kekuatan Union mau- 

pun Poris agak berimbang, tetapi 
dalam “babak kedua  kelihatannja 
"Union terdesak. Dalam babak per- 
tama Overste Saragih dapat meng- 
getarkap gawang Poris, ketika di- 
depan gawang Poris terdjadi serim- 
mage. Dengan angka 1—0, maka 
para pemain beristirahat. Dalam ba- 
bak kedua bola lebih banjak main 
digelanggang Union, dimana Kamdi 
dan Djie Siong mentjoba dengan se- 
kuat tenaga untuk membendung se- 
rangan2 tadi. Suatu handsball dida- 
lam garis terlarang jang dilakukan 
oleh Tiang Ling menjebabka,, Moch 

" tar dapat merobah angka mendjadi 
TJIREBON 1—1, karena tendangan bebas 12 

pass. Tidak lama kemudian Jitno 
dengan suatu tendangan gledek ber- 
hasil menjuruh keeper Khong King 
tangkap angin 2—1. Dengan keme- 
nangan tipis ini, tetapi pantas per- 
tandingan tsb. diachiri. 

Garnizun menang 4—1. 

Dan pengesahan grossier2 per- 
seorangan itu dilakukan oleh Dja 
watan Perekonomian Umum dng. 
dibantu oleh K.U.P.P. Dikatakan 
selandjutnja, bahwa alat2. penja- 
luran distr busi tekstil tsb.” diatas 
pada pokoknja disetudjui oleh pe- 
merintah. Untuk mendjaga  ke- 
naikan harga tekstil, di tiap2 toko 
maupun d pedagang2 &tjeran akan 
dipasang daftar harga pada se- 
mua dienis tekstil tsb., demikian 
Tabrani. (Antara) 

  

  

  

USAHA2 RAKJAT DESA 
TJIHERANG 

Desa Tjiherang ketj. Kadugede 

    

Union berlangsung dengan seru. Se. 

beberapa pemain baru seperti Over: 
ste Saragih dan Po Liem dari Sala- 

seperti berhadapan dengan TCS. Ha. ' 

Abdullah, maka tahun ini kelihatan: 

sebaik2nja untuk menghadapi Jain? « 

adalah negara demokrasi, dimana ' 

Fsepandjang 20 meter, tinggi 3 me- 

(SPM) Tjirebon guna membeli alat2 

(Kab. Kuningan) sedjak tg. A4 
(Oktober jl. telah mempunjai ben- 

Tidak ada satu golonganpun jg dungan a.r di kali Tjibanen jang 
Gapat mengairi sawah seluas 22 
Ha. Bendungan tsb. mempunjai 
pandjang 25 meter dan lebar 1 
dan dibangun setjara gotong-ro- 

jong dng. biaja sebesar Rp. 5060. 
“Sebanjak Rp. 500,— diantaranja 
adalah sumbangan dari Djawatan 
Pertanian Kab. Kuningan. Selain 
itu penduduk desa Tjiketak baru? 
ini telah selesai- pula membangun 
bendungan air di Kali Tjileungsir 

ter.dan lebar 1 meter dng. biaja ' 
sebesar Rp. 3790,— Dengan sele- 
sainja bendungan “air ini maka 
sawah seluas 21 Ha. jg biasanja 
selalu, kekeringan air, kini dapat d:tjukupi airnja, .$ 

SUMBANGAN UANG PADA 

Belum lama ini Tihak DFDS Ko- 
tabesar Tjirebon telah menjumbang- 
kan uang sebesar Rp. 2000-— ke- 
pada Sekolah Pelajaran Menengah 

olahraga jang sangat diperlukannja. 
Seperti diketahui SPM Tjirebop di- 
dirikan pada achir tahun 1953 dan 
dewasa ini telah mempunjai 11 orang 
guru dan 96 orang murid jang ber- 
asal dari seluruh Nusantara. 

Dalam pada itu dapat dikabarkan 
bahwa sedjak tanggal 3 Oktober jl. 
SPM Tjirebon telah diresmikan ber- 
dirinja dan pelantikannja dilakukan 
sendiri oleh Resimen Komandan In- 
fanteri 9 Tjirebor jang disertai pula 
peresmian pemakaian uniform putih- 
putih serta pet putih strip hitam dan 
pandji2 sekolah, Menurut keterang- 
an selandjutnja sekolah tsb. kini se- 
dang berada dalam penjusunar, men- 
djadi suatu Jajasan jang merupakan 
langkah pertama menudju kearah 
tertjapainja pengakuan “ sebagai Se- 
kolah Pelajaran Menengah Negeri. 
Lewasa ini sekolah tersebut dibim- 
pin Oleh pedjabat Direktur E. Tasja. 

  

    

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 27 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Dari Lautan Teduh: 

06.40 Orkes Melati: 07.10 Dinah 
Shores 07.30 Orkes Gesek: 12.05 
Hidangan beberapa Orke: 12.45 
Tango: Orkes Harry: 13.15 Hindus- 
tani, 13.40 Trio S. Jatno: 14.06 Kron 
tjong dan Stambul: 17.05 Taman 
Kusuma, 17.40 Norma Sanger 'dan 
Ping Astono: 18.00 Ruang DPDAD: 
18.15 Irama Trio, 18.30 Dari dan 
untuk Angg. A.P: 19:30 Hidang in 
Suara Nusantara: 20.05 Siaran  Pe- 
merintah: 20.30 Langgam dan Kron 
tjong, 21.15 Gambjong: 2229 Gam- 
bjong (landjutan): 23.00 Tutu».. 

Surakarta, 27 Oktober 1954: 
Djam 06.03 Orchestra Mascotte: 

06.15 Lagu2 dari Hawaii: 06.45 Ab: 
dulgani day Pardi: 07.15 Tionghoa modern: 07.45 Aneka warna: 12.03 
— 1245 — 13.45 Klenengas gadon: 
17.05 Bu Nies dengan Kanak2nia: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17:55 
Will Clahe da, Henri Rene: 18.00 
Penerangan Rakjat: 18.15 Ruangan 
AP 19.30 Kwartet Koch: 19.45 
Kontak dengan Pendengar: 20.30 
Hari Indonesia Raya: 21.20 Njanji- 
an bersama, “21.39 Lagu2 klasik: 
22.15 Irama Padang Pasir, 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 27' Oktober 1954: 
Djam 06.10 Sbran pagi: 06,30 

Tilempungan pagi: 07.10 Tjlempu- 
ngan pagi (landjutan): 
an Jimmy Boys: 12.15 Kesenian Dja wa Timur, 12,30 Hidanga, Overture 
dan Suita ringan: 13.10 Mengiringi 
santapan pagi: ' 13.50 Irama Trio: 14.15 Suara Abdulganis 17.00 OH. 
Nusa Ina, 17.45 Pendidikan Agama: 
18.15 Tionghoa modern: 18.30 Pe- 
ladjaran lagu2 Djawa: 19.40 Kron: 
ticng dan Langgar: 20.15 Kwartt 
Teruna 21.15 Ruangan Djapendi: 
21,30 Ketoprak Mataram: 22.10 Ke- 
toprak Mataram (landjutan): 24.09 
Tutup, 

12.08 Njanji- f 

  

|Tihatan hidup dan 

nizun makin kuat 

sia, 

teri2 P.P.K. day Penerangan 
Bung Tomo. 

Sedikit diluar dugaan adalah ke 
menangan kes. Garnizun atas kes. 
Polisi. Djika dilihat djalannja per 
tandingan, maka kedua belah fi- 
hak main dibawah vorm. Banjak 
tendangan2 dilakukan tidak tepat. 
Waktu halftime angka menun- 
djuk 1—0 untuk Polisi. Hanja be 
berapa menit dalam babak kedua 
dapat dilihat pertandingan jang 
baik dari kes. Garnizun. Trio Su- 
kirno, Tapahery dan Art'man ke- 

dalam babak 
ini Sukirno mentjetak 4 goal. Sa 
tu antaranja goal dari tendangan 
bebas 12 pass. Keeper Djien Po 
dari Polisi membelakan benteng- 
nja dengan baik dan 3 goal tadi 
memang sukar ditahan. Dengan 
kemenangan ini, maka kes. Gar- 

kedudukannja 
dalam kompetisi PSIS tahun ini. 

K.OI, MENERIMA PERTA.- 
NJAAN KOMITE OLYiv- 

HHADE DJERMAN 
BERAI1. 

, Dengan perantaraan Kemente- 
riam Luar Negeri RI oleh pengu- 
rus har.an Komit& Olymp'ade In- 
donesia telah diterima surat dari 
Komite Olympiade D'erman Ba- 
rat jang berkedudukan di Bonn, 
menanjakan tentang keadaan ke! 
olahragaan di Indonesa, seperti 
tentang perkembangannja, riwajat 
nja, stat'stknja, dan lain2. Oleh 
Sekretariat KOI k'ni sedang d:- 
susun 'djawaban terhadap perta- 
n'aan2 jang dikemukakan oleh 
Komite Olympiade Djerman Ba- 
rat itu. ' Sebagaimana diketahui, 

sedjak datangnja beberapa orang 
petndju Djerman dibawah pim- 
pinan bekas djuara Max Schme- 
Ing ke Indonesia ditahun ig lalu, 
perhatian kalangan olahraga Djek 
man terhadap Indonesia sangat be- 
sar. 

TAIWAN DAN SINGAPORA 
MASUK FINALE. 

U.P. mengabarkan dari Singa- 
| pura Sabtu malam. Taiwan dan 
Singapura bertemu dim finale un- 
tuk merebut kedjuaraan basket- 
buh Asia Tenggara. Dalam semi 
fals jang berlangsung semalam 
te wan telah mengalahkan Hong- 
kcng dengan 72-56, sedang Singa- 
pura telah. menggulingkan regu 
Pilipna Min Ngai dengan 75-52. 
Dapat ditambahkan bhw malam 
“1 disamping pertandingan antara 
Ta wan dan Singapura utk menen- 
tukan djuara Asia Tenggara, di- 
langsungkan pula pertandingan utk 
menentukan pemenang ke-3 dan 
ke4 antara Hongkong dan regu 
Plipna Min Ngaj. 

PRESIDEN AKAN KE 
MEDAN. 

Pada tgl. 27 Okt. djam 12 siang 
dari Djakarta akan berangkat ke Me 
dan Presiden dan rombongan. 
tibanja di Medan petangnja Presiden 
akan berbitjara 
ka. Pada tgl. 28 Okt. pagi Presiden 
akan menghadliri pembukaan 
gres bahasa Indonesia, 
menghadliri upatjara peresmian pen 
dirian bangunan'pertama Kebun Ar- 
tja Medan dan setelah itu pembuka- 
am pameran nasional buku2 Indone- 

Malamnja diadakan pertundju- 
kan kesenian. : 

dilapangan Merde- 

kon- 

setelah itu 

Pada tgl. 29 Okt. pagi Presiden 
pulang ke Djakarta. 

Bersama Presiden turut serta Men 

  

rabaja: 

Djakarta, 27 Oktober 1954: 

Diam 06.10 Orkes Pantja Ria: 
.06.30 Trio Sam Saimun, 07.10 Atjen 1 
modern, 07.30 Gamelan Bandjarma- s4 
sin: 12.00 Orkes Kr. Rajuan Sukma, 
12.40 Tjak Durasin: 13.00 Hidangan 
R.O.S.: 13.40 Lagu2 Maluku: 14.00 
Bunga Rampai dari Deli: 17.00 Or 
kes Harmoni Kepolisian Negara, 
17.30 Peladjaran njanji: 18.00 Varia 
Nusantara: 18.30 Orkes Studio Su- 

19,30. The Novelty Hawais « 
ians, 20.05 Siaran Pemerintah: 20.40 

Ouartet Harry: 21.00 Orkes Kulin- “ 
tang, 21.15 Lembaran Wanita: 22.15 
Orkes Gambus Alwardah, 23.00 FYu- 
tup, W 

Se- 

serta “1 
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Tetep ag 
Umur 2: 

Gemar 
- Kjai Wabal bukan 

sang sangat La ke-empat istri 
dari orang buta ini tidur 
kelambu bersama2, selamanja 
pernah heboh. Karena orang butal 
ini tidak mempunjai » ekerdjaan, ma 
ka jang mentjari ah,  hanjalah 
'isterinja sadja. Seorang Kiai, sesu- 
dah pernah beristeri lebih dari 30 
orang, kini telah mempunjai isteri 
jang tetap 4 orang. Disamping ke- 
empat isterinja ini tidur dalam satu 
Teen bersama2, (dan tidak per-| 
nah heboh, 
Kiai tadi naik ha 
orang isterinja. 

  

Djep: ang 

6 ak Dollar 

   

     Ea sean 1 
Ke Hook khan al 

langsung dikemukakan oleh Sepi) 
kemunduran dalam 
    

    

fu |Perang Lagi—Perhubungan RRT - Dje-| 
an me - pang Perlu Diadakan Lagi 

ADIO PEKING jang 
2 Haa bahwa rakjat Asia dan Timur Djauh mera- 

terhadap keadaan di D jepang aa pa Mereka sn 

' bahwa kan dipergunakan untuk melaksanakan rentjana 

, Na Thea dengan kepentingan 12 Djepang. 

peroleh ikan ra Tea 
tif. Demikian Okazaki. 

Ik Pa Lana | Tn an "ganti erugian 
$ 1.000.000. j, 1 “mungkin 

seperti perawatan para elajan Dj "nelajan. Die-| setandju pang jang telah Tn Pnaran A 
dio-aktif. aa ? et 

  

, dja Di Hulu Sungai Jang 
Sampai 100 Kali — Rekord 

Apa2 Di Kalimantan Selatan 

2 

.Iwin 80 kali, dan selama 'kawin tje- 

h | seorang puponk pradja dari Hulu 

“Mint "4 

FEE Rakjat 
n kegiatan ustri : 

   

  

      

        

  

   

    

ngataka Inuduh bahwa Amerika kini telah 

    
    

  

    
      

     
      

       

      
   

  

   
malah Tomat oleh taufan | 

k bangunzZan, pun telah meng- 
orang. Tampak pada gambar 

alan menembus badai didekat 

  

Kawin 
:Rawba tas Kali Dan 
Mukansaka Pemuda 

ah "Kawin 25 Kali — Ada 

2 

i “Tab'at A ini, menurun pula ke 
.adiknja, Ten . T. jang 

masih anta 25 tahun, tetapi 

Sen sanga ah- 
wa istri2 dari kedua saudara ini, 
bukan sadja tersebar di Kaliman- 
tan, tetapi Kan terdapat 
di Bangi WS, Situbondo, | 

Penta Dikta” Bandang ng an 
emuaik 

1g Kawat la?” 100 kali. 
Dua “orang Arab'jang tinggal di 

| Bandjarmasin, seorang diantaranja 
telah meninggal dunia, pernah ka- 

rai jang sebanjak itu, tidak pernah 
sekali.djuapun heboh. Sementara itu 

Sungai, kemana sadja ia pergi, .b'ar 
malam. tinggal “disuatu kam-| 

    

pung, ia lalu kawin. Djumlah isteri 
“dari j fa ii lebih «dari 
100 orang. | tema kawin ini, 

  

: isadja. Ea pada prija,- te- 

tang Diten ara 

(Ada wanita2 jang gemar 
kawin. 

“Ada satu daerah di Kalimantan 
Selat. Mantara penduduk wani- 
canja, gemar sekal. mempunjai sua 

ak, dengan perhitungan ia 
ik wanita jang selalu laku 
dlu mari prijas @jika 
mpunjai satu suami, itu 
panai tetapi wanita 

    

    

  

   

    

   

  

Ba jang pernah kawin 
pula seorang wanita 

muda, bahkan tintik 
| sudah La kawin 

penerbangan 

       
   

  

       

     
   
   

    

(pal lainnja. ditenggelamkan. Dalam 
pada itu dalam djangka waktu jg sa 

|tistik sampai sekarang telah ditem- 

Su KMT- BEI 
atas T eng Dan Amoy 

jang terbesar simpai dewasa 

tembakan2 
Yi Kang Sian” dan Kan | 

Haa dan Amoy. 

Dalam pada itu ,.Hsinhua” Hiasi 
RRT memberitakan bahwa 1.270 se 
rangan telah dilakukan dalam 23 

oleh pesawat2 udara 
Kuo Min Tang diatas pantai Fu- 
klien “dan sekitarnja selama 40 har 
jaitu dari tgl. 
tgl. 10 Oktober jl. Angka2 ini d: 
dasarkan atas Taporan2 jg Giterim: 
dari daerah Fukien. 

| Pesawat2 udara Tjiang Kai-shek 
tsb. mendjatuhkan 900 buah bom. 

| mendjatuhkan atau menembakkan 
148 mortir jg berkaliber 82 mm dan 
roket2 dan melakukan tembakan? 
lebih dari 200 kali atas desa? d' 
pantai Fukien itu dan pula diatas 
pantai Amoy, di Tungshan, Hai- 
tong, Changou, Yunsiao, Lungki. 
Thingkiang, Naman, dan Hweian. 

Sebagai akibat dari pada ini ma- 
ka. 32 orang penduduk meningga! 
dan 131 orang lainnja menderita lu 
ka2, 94 buah rumah  dirusakkan 
dan 35 buah kapal nelaian dan ka- 

ma Tentara RRT jg mendjaga pan 
tai Tiongkok Tenggara telah pula 

memberikan pukulan? kepada penje 
rang2 itu dan menurut angka? sta- 

bak djatuh atau dirusakkan 62 
buah pesawat B-25, dan lain? merk 

dan mendjatuhka, bom? pula atas 
Ouemoy. Bermatjam2 kapal Tjiang 
Kai-shek karena itu ditenggelamkan. 

(Antara). 

KMT Tjoba 
Mendarat 

Tapi Dapat Digagalkan 
Oleh RRT — Chekiang 

KANTORBERUTA RRT .,Hsin 
Hua” hari Minggu mewartakan 

bahwa pasukan? RRT telah mengi 

gaga kan pertjobaan mendaray pa 

sukaa2 Kuominfang di pantai Une 
kiang pada hari Djum'at jg la'u. 
Menurut kantorberita tadi, sepasu 

Kan Kuomintang jg mentjoba mer. 
darat dgn disokong oleh d3 buah 
kapal perang Kuominftang telah 

dapat dipukul mundur oleh pasu 

kan pendjaga pantai RRT. Pasu 

kan Kuomintang itu telah raela:i 

kan diri dgn 4 kapal motor. Se 
djumlah rumah telah hantjur, se 

bagai akibat tembakan oleh kap:l 

kapat perang Kuomintang tadi. de 
mikian berita ,,Hsin Hua”. 

2100 Orang Li Mi Menjerah 
Sementara itu siaran radio Peking 

haru Minggu memberitakan bahwa 
lebih dari 2700 opsir. dan serdadu di- 
bawah komando djenderal Li Mi jang 
melarikan diri ke Birma sewaktu 
Tiongkok dikuwasai RRT, telah me- 
njerahkan diri, kepada pasukan? 
RRT di perbatasan sedjak musim se- 
mi jang lalu. Dikatakan, bahwa me- 
reka itu, seperti djuga jang tertawan 

dalam pertempuran2, telah diperlaku- 
kan baik oleh pemerintah RRT. Me- 
reka diberikan ongkos2  perdjalanan 
untuk kembali ke desanja masing2   3 Ii Ana 

Tn 

Terhadap 
| Takut Kalau Djepa 

z3 

   Le 
jang sangat 

ingsung diuk rentjana harian 
Bana tu Deng menkuen DN Anak telah melanggar djangg” 

ng suatu djadjahan 
hirnja siaran radio Peking itu me 

mengatakan, bahwa 
nia Nama telah mendjadikan Djepa 

alan untuk perang baru. Ac 

sala £ perna Djepang. 

  

    

     

    

menteri luar nege TG .  Walte 
Robertson pada “Sabtu 
bersama ditindjau 
jang termasuk k 

Djepang. 

. er ! 1 1 —RRT perlu 
Diepang 
diadakan 

“Sementara itu 25 Anggauta Par 

hubungan dagang 

1 Din Djepang telah tiba di Hong 
Ka Minggu sesudah selama   Okazaki  mene 

maksud dari und 

njai keterangan ju 
berpikir dan keadaa, 
nurut Okazaki-a.I. jalal 

ngan kepala staf 
A.S. laksamana Art 
dan kepala staf 
djenderal Matter, 

  
milih di Amerika 
memutuskan mn J 
Demokrat jang 
Kongres dalam w 
akan datang aa 
E'senhower. Mereka al 
kh 37 senator dan 4. 
madjelis pn Kan Bea 
ke 84 ja 

AN 5 
tang. Watt 2017 ob 
rina di Wash'ngton, 
lih kini lebih pro en jartal Dia 
daripada partai | Republik 
Lisenhower (Antarg - UP). 

MULAI hari Sa bau pe 

  

   

    

   
    

      

    

   
    

   

      

   

    

    

    

   

d Sa supaja ' d'pulihkan kembali 

wa 25 anggauta 

» ta-anggauta 
Maupun Kanan, dan djuga 

' mengusahakan 

ai bulan mengundjungi RRT. Me- 

eka itu jakin bahwa  Djepang 
S. hi arus memperkembangkan setja- 

ra lebih erat lagi hubungan da- 
ja dengan RRT. Mosaburo 

Fs pemimpin dari Partai 
Ts sajap kiri dan jang telah 

engadakan  pembitjaraan2 dng 
1 RRT, Tjou En-Lai, dan dgn 

PM. India, P. J. Nehru, di Peking, 
menjatakan bahwa dia akan men- 

  

ingan diplomasi antara Dje 
dan RRT berdasarkan. atas 

nsip jang baru2 ini telah di 
ju. di New Delhi antara PM 

. dan PM India. 
RRT kini sudah siap sedia me 

| Ingadakan hubungan diplomasi de 
Ingan Diepang, kata Suzuki. Utk. 
mengembalikan hubungan divlo- 
masi tersebut, kata Suzuki selan- 
djutnja, sebagai tindakan jang ner 
tama harus d'ambil mengadakan | 
hubungan dilapangan | perdagang- | 
an. Ta seterusnja menjatakan bah 

Parlemen Dje- 
ang itu jang terdiri dari anggau 
Pa "Partai Sos'alis Kiri 

dari 
anggauta2 Partai Liberal, jaitt 
Partai pemerintah, kaum buruh 
am tani dari golongan progresif 

dan komunis, golongan liberal jg 
memisahkan diri. telah mufakat, 

- diika mereka terbang kembali ke 
Tokyo pada hari Selasa untuk 

supaja  Diepang 
menerima sebuah misi dagang 
dari RRT, Suzuki mengatakan 

Asia 

$ Menurut delegasi Djepang : 

dan diberikan djuga tanah (antara). 

4 

Chawatir 

Djepangg 
ng Djadi Pangkalan 

terdengar di Tokio - hari 

Kwang Ming” 

merika dan 

| Iserangan udara selama 7 djam' di 
- Jatas pulau 'Tachen pada hari Ke- 
| Imis #H. dan serangan tsb. a 

da | 
« SH beritakan oleh kan: 

mbak menembak antara 8 

1 September sampai 6 

'sawat terbang dan suatu 

Ka. Ae Ag Sa EN AAU MA 

  

  

Pada kai Sabtu towoogil 23 Oktober 1954- dengan suatu upatjara dimuka : 
kementerian luar negeri di Djakarta telah diperingati Hari Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Kelihatan dalam gambar ini waktu diadakan upatjara 
menaikkan bendera PBB dengan disaksikan oleh para tamu. 

mengikuti Bana disamping 
Harap 

ini. 

  

  

umumkan bahwa 
an otonomi jang 

hari Sabtu me 
untuk member: 

ninja perset 
Paris. 

Pernjataan itu lebih Pe me- 
ngatakan bahwa 3 negara tsb. di 
atas itu merasa puas dng. kerdja 
sama jang erat antara negara2 
Barat dan para pembesar Berlin 
Barat. Selandjutnja ditambahkan 
bahwa dengan pernjataan itu di- 
instruksikan kepada para wakil 
mereka di Berlin untuk melaksa- 
nakan keputusan guna memberi- 
kan otonomi jang sepenuhnia bagi 
kota itu. Demikian pernjataan itu. 

Pokok2 persetudjuan2. jg. 
d'tanda-tangani dim. rang- 
ka konperensi Paris. 

Sementara itu dokumen2 -per- 
setudjuan jang ditanda-tangani 
pada hari Sabtu dalam rangka 
konperensi Paris seperti diketahui 
adalah hasil2 dari pada konperen- 
si2 4 negara, 9 negara dan 14 ne- 
gara. Dokumen? itu seluruhnia 
ada 19 buah, terdiri dari 270 ha 
laman dan pada dgan me- 
ngandung ketentuan? sbb. : 

Pertahanan Eropa 
1. Djerman Barat mendiadk suatu 

,hegara merdeka” dengan 

an-kekuasaan bebas atas urusan? da 
'am dan luar negeri, dan dapat em 
punjai suatu angkatan perang (dan g 

terdiri dari 500.000 orang, jang ter 
perintji dalam 12. divisi pasukan? 
angkatan “darat, suatu angkatan, ude 
ra. jang. terdiri dari 1.426 -buah p 

kesan 
angkatan laut kerjil. 2. Kekuasaan 
pendudukan negara2 Serikat “Barat 
di Djerman berachir, akan tetapi ne 

gara2 tsb., dengan persetudjuap pc 
merintah Bonn, akan tetap menem 

patkan pasukani?nja diwilajah “ Dfer 

man Barat, tidak sebagai pasukan? 
pendudukan, melainkan sebagai pc 
sukan2 ,,tamu”. 

3. Amerika Serikat, Inggeris dan 
Perantjis mempunjaj hak untuk be 
runding dengan Soviet Uni mengenai 
|penjusunan suatu perdjandjian perda 
|-naran jang terachir untuk seluruh 
Djerman dan mengenaj segala sesuz 
tu jang bertalian dengan usaha mem 

persatukan kembali Djerman. 
4. Dierman Barat dan Italia men 

djadi anggota Pakt Brussej setelah 
Pakt ini dirobah. Dalam bentuknja 
iang baru pakt ini diberi nama Uni 
Eropa Barat dan terdiri dari Ingge- 
ris, Perantjis, Belgia, Nederland, Lu 
xemburg, Djerman Barat dan Italia. 

5..Unj Eropa Barat ini akan diper 

lengkapi dengan sebuah dewan dan 
sebuah madjelis konsultatif dan akan 
merupakan rangka perkembangan ke 
arah Persatuan Eropa.. Apabila ter 
djadi suatu serangan, para anggota 

nja akan segera memberikan bantu 
an satu sama Jain. 

6. Menjimpang dari tradisi politik 
nja jang lampau, Inggris akan me 
nempatkan 4 divisi pasukan2 darat 
dan suatu kesatuan angkatan udara 
taktis didaratan Eropa selama “hal 
'ni dianggan perlu oleh Komando 
Serikat di Eropa. 

7. Suatu badan pengawas psrsen 

djataan jang ada dibawah kekuasaan 
/ negara anggota Unj Eropa Barat 

akan mengusahakan, agar anggota2 

nja tidak akan menghasilkan alat2   menguasai keuangan dan peran 

bahwa PM Tjou En Lai telah me 
nawarkan akan mengir.mkan dele 
gasi “Gaga RRT ke Djepang. 

zuki meninggalkan ren- 
tjana Partainja. 

Selandjutnja Suzuki “ menjatakan, 
bahwa dia telah meninggalkan ren 
tiana partainja, jaitu mengadakan 
pembitjaraar2 guna membikin hubu 
ngan2 diplomasi dengan RRT sele 
kas2nja sehingga delegasi Djepang 
jang bertamu itu dan jang meliputi 
7 partai2 politik dapat setjara bulat 

berundimg dengan PM RRT. Suzuki 
menerangkan bahwa pendapat  dele 
gasi itu talah djika hubungan2 da 
gang dengan RRT diperkembangkan 
maka akan timbullah hubungan2 an 
tara 2 negeri itu, hal mana akan 
menggalang djalan hubungan diplo 
masi. RRT telah mengidjinkan, kata 
Suzuki, mengadakan hubungan ka 
pal jang teratur antara Djepang dan 
Shanghai atau Tientsin. Ini dapat me 
rupakan tindakan kami jang  perta 
ma, kata Suzuki selandjutnja. 

(Antara). 

  

sendiata dalam djumlah jang “mele 
bihi djumlah jang telah - disetudjui 
Yan tidak akan membuat alat2 sen 
djata jang dilarang. 

Dalam hubungan ini Djerman Ba 
rat berdjandji tidak akan membuat 
alat2 sendjata abc (atom, biologi 
dan kimia). 

8. Djerman Barat akan mendjadi 
anggota jang ke-15 dari organisasi 
perdjandjian Atlantik Utara (Nato). 

Seperti diketahui, 14 negara anggota 
lainnia adalah Inggeris, — Perantjis, 

| Italia, Belgia,  Nederland, Luxem 
burg, Norwegia, Junani, Turki, Ice 
Iand, Portugal, Canada, Denmark, 
dan Amerika Serikat. 

9. Panglima tertinggi Nato (seka 
rang djenderal Alfred Gruenther da 
ri Amerika Serikat) akan memegang 
kekuasaan atas  pasukan2 Djerman. 
Barat jang baru dan atas pasukan2 
negara2 Eropa Barat. - 

suai dengan situasinja jang istime wa. Pernjataan jang dalam ben- 
tuk Kagpocankal chidmad itu di keluarkan setelah ditanda- tanga- 

juan2 jebases yasma jang 

| suaranja hanja boleh menjata ,.ja” 
atau tidak”. 

mereka 'sedang merentjanakan 
maksimum bagi kota Berlin se- 

berlangsung seminggu di 

berlaku setelah diratifikasi oleh ne 
zara2 anggota menurut tjara2 jang) 

ditentukan oleh konstitusi masing2. 
(Antara). 

Penjelesa:an masalah Saar. 
Disamping persetudjuan2 ' menge 

nai ketentuan2 tsb., antara Perantjis 
dan Djerman Barat telah ditanda-ta 
ngani pula suatu persetudjuan me- 
ngenai Saar. 

Persetudjuan mengenai status Saar 

ini, setelah disempurnakan susunan 
1ija oleh para expert dalam beberapa 
1ari ini, akan diadjukan kepada par 
temen2 Perantjis dan Djerman Ba 
sat untuk diratifikasi. 

Sesera setelah diratifikasi, 

“intah Saar jang sekarang, jaitu jang 
dipimpin oleh perdana menteri” Jo 
hannes Hoffmann, akan memberi 
Zin kepada 3 partai -pro-Djerman, 

'ang selama ini tidak dibolehkan me 

1gambil bagian dalam kehidupan po 
itik di Saar, untuk bergerak dengan 
aktif. 

Tiga bulan sesudah persetudjuan 
tentang status Saar itu diratifikasi, 
akan diadakan suatu plebisit untuk 

menerima atau menolak statut Saar 
'ang baru itu. Dalam plebisit ini pa 
ra peserta jang berhak. memberikan 

peme | 

Bla sebagian Pasar dari para 
pemilih menjatakan sja. “maka 
statut -jang baru itu akan segera 
mulai berlaku dan dalam hubung- 
an ini akan diadakan pemilihan2 
3 bulan kemudian dengan keten- 
tuan, bahwa Djerman Barat tidak 
akan memberikan sokongan dim 
bentuk apapun djuga kepada par 
tai2 pro-Djerman di Saar. 

Bila sebagian besar dari suara 
menolak statut baru itu, maka 
pemerintah Hoffmann jang seka- 
rang ini akan terus memerintah. 

“ Bila diterima, statut Saar ter- : 
sebut akan berlaku sampai ditan 
da-tanganinja suatu perdjandj'an : 
verdamaian jang terachir, jang 
Mn ketentuan tentang di 
adakannja suatu plebist baru utk. 
menentukan keinginan2 penduduk : 
Saar. (Antara-UP-AFP). 

Saldju Jang 
Radio-Aktif 
Berasal Dari Siberia 
Dan Akan Djatuh" Di 

Djepang ? 

  
MENURUT AFP, seorang ahli 

ilmu pengetahuan alam Djepang 
meramalkan pada hari 
bahwa saldju radioaktif jg berasal 
dari pertjobaan2 bom atom Sovjet 
di Siberia, akan djatuh didaerah 
Djepang Utara. Dr. Ya Ou Miyak 
(?) dari laboratorium penjelid: 
meteorologi menjatakan, bahwa 
has.I2 penjelidikan jang dilakukan 
oleh laboratorium tersebut menun 
djuklkan, bahwa ledakan terachir 
jang terdjadi di Siberia adalah 
suatu ledakan bom atom dan bu- 
kan ledakan bom zat air. Dikata- 
kan, bahwa saldju menghisap le- 
bh 'banjak radioaktivitet dari pa- 
da air hudjan dan oleh 'karena 
itu lebih membahajakan bagi) ta- 
nam2an dan binatang2 (Antara- 
AFP). 

  

  

NJ. DORIA SHAFIK KELI- 
LING DUNIA. 

Nj. Doria Shafik, pembentuk 
dan pemimpin gerakan untuk 
memperoleh hak pilih bagi kaum 
wanita Mesir, hari Rebo malam 
berkata bhw. mentjeburnja kaum 
wanita dalam masj kat) itu da- 
lam abad ke-20 a suatu hal 
jg no. 2 an sesudah bom 
atom. Ni. Shaf'k berbitjara dalam 
sebuah konperensi pers dikeduta- 
an Mesir di Roma, ig merupakan   Kekuasaannja akan ditambah dgn, 

kekuasaan untuk mengawasi gerakan , 
gerakan pasukan2 dan ' perbekalan 
nia. 

| Semua ketentuan jang termaktuh 
dalam persetudjuan2 itu akan mulai 

  

Misi Kesenian Ke RRT Membawa Effek Baik 
MISSI KESENIAN Indonesia ke 

RRT, jang baru tiba kembali di Dja- 
karta hari Djum'at jl., 
disambut dalam suatu resepsi oleh 
Kusaha Usaha RRT 'Tjung Tjing- | 
fa dan njonja di: Kedutaan RRT di 
Djakarta, jang dihadiri pula oleh 
tamu2 lainnja dari kalangan kebu- 
dajaan dan tampak djuga anggota | 
parlemen Mangunsarkoro dan njo- 
nja. Sebagai diketahui, missi kese- 
nian Indonesia ke RRT - itu terdiri | 
dari 60 anggota pemuda-pemudi di- 
kepalai oleh Mangatas Nasution, 

  

Minggumalam ' 

pendjabat pada Kem. PPK, sedang 
| sebagai pemimpin - impressario ber- 
tndak Bachtiar Effendi. Seksi Ju- 
kisan dipimpin oleh Henk Ngantung, 
pelukis Indonesia kenamaan. 

|“ Dalam pertjakapan2 jang berlang- 
sung selama pertemuan malam itu, 
tiap “anggota rombongan kesenian 
rata2 mengesankan ,,enthousiasme- 
nja dalam mentjeriterakan pengala- 
Dn selama mengadakan perdja- 
lanan keliling di RR'T itu, mengenai 

Isambutan rakjat Tiongkok terhadap 
Lpertundjukan2 kesenian Indonesia jg 

  

permulaan dari perdjalanannja 
keliling dunia untuk mentjari so- 
kongan bagi emansipasi kaum 

- — “3 7 F "3 An “Iganisasi dunia ini ditudjukan teruta- 

Djerman | Barat Mendja- 
| 'dif,,Negarat Merdeka” 
Otonomi Maksimum 1 Bagi KotaBerlin — 
Pasukan2 Sekutu. Di Djerman Akan 

Merupakan .,Pasukan Tamus 

PARA MENTERI LUAR negeri AS, Ingoris, dan Perantiis 

ribu tahun jg lampau, orang meng- 

 Hosoof2 jg. seterusnja melantur pada 

|masih tetap dipeladjafi hingga saat 

tjita2. Kadang2 berriatjam bentuk 
negara timbul jg menurut 
|pin2nja sebagai suatu langkah utk 

| merdeka. 

Permulaan untuk memenuhi im- 
pian kita 'itu terlaksana pada mas: 

Pa EN Sen Na 
“ 

Memperingati Hari PBB: 

PER AL AK YAI KN TAN SA dang SNN pan NN ML Per Pa 1 

  

  

Tja apai 

Dr. Abu 
PAGI HARI SABTU bertem pat diruangan serambi depan Ke- 

menterian Luar Negeri di Pedjam bon dilangsungkan wpatjara peri- 
ngatan Hari P.B.B. (ulang tahun ke-9 PBB), 
itu Menteri Luar Negeri Sunario 
bergantian mengutjapkan pidato 
Upatjara tsb. mendapat kundjung 

| net, pembesar2 Kementerian Luar 

Menteri Luar Negeri Sunario se- 
bagai wakil Pemerintah. Indonesia 
“dalam menjambut Hari PBB antara 
“lain mengatakan bahwa PBB di ben 
tuk pada 10 tahun jg lampau, dan 
dalam sedjarahnja, pembentukan or 

ma untuk perdamaian dunia. 
Beratus tahun, mungkin beberapa 

impikan suatu dunia damai serta hu 
bungan. antara manusia jg akan 
memberikan kemungkinan besar 
atas kemakmuran (ap kemadjuan 

.Himpian itu langsung hidup dan di 
pertahankan walauptn dalam bera- 
'neka warna - bentuk. Pengaruhnja 
ada pada pikiran2 dan tulisan2 pi- 

abad? berikutnja. 
Republik . Plato” dan Impiar 

Moore terkenal sebagai tjontoh js 

.ini. Impian itu kadang2 berbentuk 
"baru, kadang? hilang buat beberap: 
lama dan achirnja timbul. sebaga 

pemim- 

memenuhi impian itu, sebagai per- 
mulaan  kenjataan fjita2. Begitu 

| Menteri Sunario meneruskan pidatc 
nja. Dizaman kita sekarang ini, de- 
mikian Menteri lebih : landjut, tji 
ta2 itu berbentuk njata, pertama da 
lam Liga Bangsa2 (League of Na- 
tions), dan 'sekarang 'ini dalam ber 
tuk PBB (UNO). Kita tidak dapat 
menjebut2 Pemerintah Dunia atar 
Negara Dunia pada waktu iniy js 
sebagian orang mengatakan bahw: 

itu tidak praktis, tetapi tjukuplah k 
ta melihat suatu hubungan bangsa? 

terdjadinja dua kemadjuan?2 besar 
didunia, pertama bangkitnja Asia 
dan kedua kalinja pertentangan 
ideologi jg telah membagi dunia 
mendjadi dua blok besar. Kedua2- 

nja kemadjuan itu mempunjai arti 
besar buat PBB. 

Hari Sabtu tsb. kita perkuat lagi 
kejakinan kita dalam impian itu. 
Dan ini bukanlah ,,barang kosong”. 
Kita di Indonesia merasa bahwa ba 
jangan dari impian itu.dapat di ke 
temukan dalam Piagam PBB. ' Kita 
mengerti bahwa sesuai dengan “dji- 
wa piagam itu dan denga, pengaruh 
impian tsb., Asia termasuk Indone- 
sia akan dapat mengambil. tempat- 
nja didalam dunia dan pertenta- 

ngan2 “ideologi dapat diselesaikan. 
Bahwa impian itu. kikanlah chajal 

dan kerdja-sama sepenuhnja diatas 
dasar persamaan jg sebenarnja an- 
tara semua bangsa2 adalah mung- 
kin. Demikian Menteri Sunario. 

Penjerahan bender, PBB 
kepada walikota Sudiora. 

Seterusnja bertepatan dengan Ha 
ri PBB pada tgi. 23 Oktober, oleh 
wakil tetap PBB di Indonesia, Mr. 
Rytter, hari itu telah diserahkan ke 
pada Walikota Djakarta Raya Sudi- 
ro sebuah bendera. PBB, dalam sua 
tu upatjara singkat jg dilangsung- 
kan digedung Balai Kota Djakarta 
dan dihadiri.oleh wakil Kementeri- 
an Luar Negeri, serta anggota? Ba 

. dan Pemerintah Harian Kotapradja 
“Djakarta Raya. Penjerahan bendera 
PBB kepada Walikota Sudiro itu di 
maksudkan untuk disimpan oleh 
Walikota Sudiro sebagai kepala dae- 
rah. dari ibukota negara Indonesia, 
dan "untuk dikibarkan pada upatja- 
ra2 peringatan PBB, sebagai lam- 

“Tudj uan PBB Untuk 
Perdamaian . 

Kata Menteri Sunarjo—Perdamaian Ada- 
(lah Keingioan Seluruh Manusia—Kata 

| agan setjara mutlak a 

  bang persaudaraan negara2 jg men! 
djadi anggota Perserikatan Bangsa2. | 

(Antara). ' 
Sementara itu dengan menjatakan 

harapan dan keinginan seluruh ma- 
nusia untuk terselenggara dan terpe ' 
liharanja perdamaian Abu Hanifah, 
anggota delegasi Indonesia di PBB, 
ig berbitjara depan Panitya perta- 
ma (PBB) hari Sabtu menegaskan, 
bahwa pada saat ini apa jg disebut 
negeri2 terbelakang tidak dapat 

membenarkan sesuatu ,,peperangan 
terbatas” pun, pula ,,perang dingin”. 

Hal2 ini adalah suatu kenjataan jg 
menjedihkan, mengingat bahwa be- 

gitu banjak sumber2 hidup dan mo 
dal jg digunakan untuk keperluan 
militer, sedang kekajaan itu dapat 
dengan djauh lebih manfaat di gu- 
nakan untuk penjelenggaraan pro- 
jek2 kesedjahteraan manusia. Abu 

Hanifah berpendapat, bahwa hal 
itu semua merupakan suatu tragedy 
ig menumpuk-berbelit, karena sua- 

tu djalan jg pasti untuk memper- 
kuat perdamaian bukanlah dengan 
membangunkan kekuatan militer, 
akan tetapi “dengan  memadjukan 
tingkat kehidupan ekonomi dan so- 

sial seluruh rakjat2, dan chususnja 
mereka dari 
terbelakang itu. 

Delegasi Indonesia berbesar 
mendapatkan kemungkinan baik ba- 

antara pihak2 jang langsung berke 
pentingan, setelah oleh Sovjet 
disetudjui. memorandum  Inggeris- Pa 
rantiis untuk mendjadi dasar usul2 
Sovjet. Pendjelasan2 jang diberikan 
oleh wakiy Sovjet Uni  Vyshinsky 
adalah masuk akal dan konstruktif. 

Setjara umum telah disetudjui. bah 

wa atas dasar memorandum Inggeris   wanita Arab. Ja akan mengu 
ngi Inggr's, A.S., India, Pakistan, 
Diepang dan ai PROPER na 

dihidangkannja maupun mengenai | 
pertundjukan2 kesenian Tiongkok jg 
dihidangkan sebagai sambutan kepa- 

  

da tamu2 Indonesia itu. | 

Walaupun baru pertama kalinja | 
berkundjung di RRT, mereka sedjak 
hari pertamanja telah segera merasa 
tidak adanja kekakuan2 dan suasana 

— Perantjis itu harus diusahakan 
mentjapaj persetudjuan atas pelara 

ngan penggunaan k. "endjafAZ atom 

pala missi, atas pertanjaan Antara 
| menjatakan, bahwa memang terasa 

effeknja jang besar kundjungan mis- 
Si kesenian Indonesia ke RRT itu 
untuk mempererat persahabatan an- 
tara kedua bangsa dan menanamkan 
saling mengerti  sebaik2nja sebagai 
salah satu djalan untuk memperko- 
koh perdamaian. Pula dengan djalan 

persahabatan jang ichlas djelas tera- | demikian berbagai matjam prasang- 
sa dimana sadja rombongan kesenian ka, setelah melihat sendiri kenjata- 
berada didaerah RRT' jang luas itu. 
Demikian kesan2 ringkas anggota2 
rombongan, Mangatas Nasution, ke- ' 

  

an2 di RRT, dapat dilenjapkan, de- 
mikian Nasution menambahkan. 

(Antara) 

negeri2 jg dikatakan 

hati | 

gi tertjapainja sesuatu persetudjuan : 

Uni | 

Hanifah 

dan dalam upatjara 
serta Wakil PBB, Olav Rvi 
tentang arti dan perdjoang: BB. 
an beberapa orang anggota kub'- 
Negeri dan korps diplematik. 

    

dan hydrogen dan sendjata? pom 
hase-masa| lainja dan 

jata2 tsb. 
yan persendjataan neg 

  

     
   
   

    

  

besar didalam semua k 
sendjata dan persendja 

sionil dan penjelenggara 1ar 

san internasionaj ji: ang effekrif 

pelaksanaan segala jang disetudj 
itu. 

Abu Hanifah “menjatakan, b 
pelaksanaan persetudjuan itu 
harus -dibarengj denga: 

pertukaran dalam Japangan 

jaan, ekonomi dan ilmu pen 
an, Dengan menjebut-komur 
perensi Colombo jang me 

penghentian semua pertjo 

hwa 
nanti 

   
   

    

    

     

  

djata2 A. dan H., Abu H inifa! h.me 

njatakan harapannja su 1 semua 
regara2 besar mau bersetudju unt uk 

menghentikan perjob 2 meledak 
kan sendjata2. pembinasa-masaj itu. 

Kegelisahan rakjat Asia. 
Saja merasa penting meminta per: 

hatian atas makin besarnja kegeli- 
sahan diantara rakjat2 Asia. Indone 
sia dan negara2 Asia lainnja bukan 
pembikin2 dari sendjata2 itu, akan te 

tapi rakjat2 Asialah mendjadi 
korban pertama2 dari peledakan sen 

djata2 situs Oleh karena itu sangat 
mendesak lagi tuntutap kita supaja 

pertjobaan2  sendjata2 — pembunuh- 
masal itu dihentikan. Demikian Abu 
Hanifah. Dengan menjatakan perse- 

tudjuannja atas statement Burma pc 
da sidang madjelis umum PBB, Abu 

jang 

| Maseh', 

I 

EKSPEDISI archeologi Peran- 
tjis jang dipimpin oleh professor 

Jean Berard telah menemukan di 

Paphos, Cyprus Barat-daja, dalan 
kuBuran 7 orang anak, jang ber- 
asal dari abad ke-11 sebelum 

botol2 untuk memberi 
minum bali, demikian didapat 
kabar di jean paka hari Sabtu. 
Diketemukan di  Paphos 
oleh ekspedisi Sp bedjana2 dari 
tanah Fat dan alat2 dari besi dan 
perunggu. (Antara-AFP) 

Polisi Se- 
wenang”'? 

Delegasi Rakjat Djasinga 
Akan Temui Seksi Keha- 

kiman Parlemen 

PADA tg. 25 Oktober 1954 
djam 9.00 pagi sedianja delegasi 
rakjat.10 desa wilajah Djasinga 
(Djakarta) akan menemui Seksi 
Kehakiman  D.P.R.-RI, untuk me 
laporkan segala tindakan2 polisi 
negara dan pamongpradja wilajah 
Djasinga jang dianggap sewenang 
wenang terhadap rakjat dan ang- 
gota2 ,,CODRI/COTI” jig telah 
membongkar segala rahasia ko- 
rupsi Djawatan Kehutanan 
Djasinga. Dengan  terbongkarnja 
rahasia korupsi itu, anggota” ,,CO 
DRI/COTI” merasa  terantjam 
keamanannja (nggal didesa-desa- 
nja. 

Pada saat ini telah banjak pe- 
ngandjur2 dan anggota2 ,,CO- 
DRI/COTI” melarikan diri ke 
Djakarta, karena mereka ditakut 
takuti oleh polisi dan pegawai? 
kehutanan Djas'nga. Rakjat seki- 
tar 10 desa tsb. merasa gelisah, 
maka lalu membulatkan tekad un 
tuk mengirimkan delegasi untuk 
mengadukan halnja kepada Parle- 
men, Delegasi dipimpin oleh St.   Hanifah menegaskan, bahwa apabil 

sesuatu “persetudjuan “penghentian 

pertjobaan sendjata2 A. dan H.” jang 
alitjapai itu nanti dikanggar, muke 
hal “itu akan segera “diketahui dan 

akan dikutuk oleh seluruh dunia. 
(Antara). 

Kamarudin dari Dewan Pimpinan 
Pusat ,,CODRI/COTI” (Coperasi 
Dagang Rakjat Indonesia" dan 
Coperasi Tani Indonesia) Dja- 
karta Raya. Demikian berita jang 
d.terima ,,Antara” dari pimpinan 
organisasi tsb. . 

  

UTJAPAN TE 
Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, 

| dan Instansi2, serta familie, 

tenaga/ fikiran/materi, 

Raden Aju $ 
pada hari Rebo tgl. 20 Oktober 
di Bergota ( Semarang) 

Salati 

RIMA KASIH 
Handai-Taulan, Djawatan2 

jang telah membantu dengan 2 
waktu wafatnja Ibu kita : 

OEDARMO 
1954, dan telah dimakamkargg 

ga, 23 Oktober 1954. 

Keluarga: 

SOETAD 

. 
N
A
N
 
R
U
N
 

MOHAMAD SINGGIH, Djakarta. 
I, Salatiga. 

MOHAMAD SALEH, Purwodadi. 
NJ. SAJIDIMAN, Tjimahi. 
SOEGIHARTONO, Semarang. 
AMIN SOEGIO, Bandung. 
SOEHARTO, Jogjakarta, 

  

  

PENDIDIKAN 

  

»DVETAM A” 
Pusat: Djl. Labuan 16 Smg. Tjab.: Djl. Mataram 440 Smg. 
PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,— sebulan 
MASIH MENERIMA PELADJAR2 BARU 
untuk rombongan PAGI, SORE dan MALAM. 

R. MOEHJIDI/Ketua. 
TE BEM NEK UE BANI RE RS 

  

terdiri 40 gad's peladjar 

SELINGAN 

BODJONG 116 — 

Pada tanggal : $ 

KLAS I Rp. 15— KLAS UR 

PANITYA SANDIWARA WARTAWAN 
SEMARANG 

WARTAWAN diatas PANGGUNG 

Dengan Tjeritera : 

Rumah 
10070 UNTUK AMAL 

Sandiwara besar, lain dari pada jang lain, dengan koor 

NEKA WARNA. 

Seni tari— Seni suara — Lelutjon dan lain-lainnja. 

Bandjirilah Gedung Kesenian 
SEMARANG 

27 dan 28 NOPEMBER 1954 
Djam : 19.30 

' HARGA TEMPAT : 
Pp. 10,— KLAS III Rp. 5, 

      

“ 
obat terkenal 
dai ag Pu     3 : 
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ITZET GAYNOR 

" KEEFE BRASELLE 
JEFERY HUNTER / 

dalam 

TAREE YOUNG TEXANS 
An Explosive Superwester, Film 

IN TECHNICOLOR 
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Pasar | Malam 

| Palang Merah Indonesia 
PEKALONGAN 

Guna Dinas Tranfusi Darah 
Mulai tg. 20 NOVEMBER sampai dengan 20 DESEMBER 

1954 di LAPANGAN MERDEKA PEKALONGAN. 

. 

   

  

ATRACTE: Ku 

£ Sandiwara 
# K. O. Sri Mulat 

: Wajang Orang 

ii 

“ Pentjak Wanita 
" Rejog Ponorogo 

“ Bioskoop 
“ Sport/Circus Indonesia 

EXPOSITIE :   

  

2 PEMEK " | 

# Djawatan Kesehatan 
“ Djawatan Penerangan 

“ Djawatan Perikanan 
& Djawatan Pertanian 

. $ Djawatan P. P. & K. 

Jang berkepentingan diharap berhubungan : 

# Kantor Panitya Hotel S. S. Pekalongan 
“ Sifb. Kantor Panitya Barusari 1/9 Semarang. 

Me Rveetiapga ae 
, 

Untuk 
SERVICE dan REPARASI Radio Tuan/Njonja 
datanglah pada : " 

Super Radio Company N. V. 
TJABANG SEMARANG : SETERAN No. 5 
TJEPAT — BAIK da MURAH 
  

  

2 ana ala
n 

PTT GA 
NI Ak: 

DJL. MATARAM 64- SEMARANG 

    
  

      

CITY CONCERN CINEMAS 
  

LUX 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 

PAT pa keliamk Filan Ud peranti 
Se re .  ikss YOBSON oto TODD     
  

Perdjalanar jang terhalang! Penuh sensatie ! Memikat! Gempar! 

Akan datang: TAMES MASON TT» oa »ODD MAN Oul ROBERT NEWTON — in 
  

GRAND INI MALAM PENGHABISAN tu. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 RICHARD TODD — GLYNIS JOHNS in 

WALT ' 79 Color by 
DISNEY'S RK Oo B R O Y Technicolor 

— THE HIGHLAND ROGUE 
Supreme adventure in Furious action ! Penuh actie! 

Besok malam premiere GRAND”  5.00-7.00-9.00 (u. 17 tah) 
GENE TIERNEY — LEO GLENN — GLYNIS JOHNS — dim.: 

» PERSONAL AFFAIR« 
Suspense that reaches a shattering climax ! 

Dia dipanggil seorang pembunuh !.................. Gempar ! 

Akan datang:  BUT ABBOT & LOU COSTELLO — dim.: 

"HERE COME THE CO-EDS" — 
KOTJAK ! — LUTJU! — GEMBIRA ! Tanggung terus ketawa ! 

».. INI MALAM Ini Malam d.m.b. Koyal PENGHABISAN Utan) ROXy 5.00 - 7.00 -9.00 : 5.30 -7.30 -9.30 
Besok malam .,ROXY” 5.00 -7.00-9.00 

(R.A. TITIEN SUMARNI — CHATIR HARRO 
— MIEN SONDAKH — SRIMULAT — KUNTJUNG — 

S. PONIMAN 
»PPUTRI SOLO” 

Menarik ! — Memikat! — Mengemparkan ! 
Kotjak ! — Lutju! dan Menggembirakan ! 

Besok malam premiere .,,ROYAL” 5.00-7.00-9.00 (u. 17 tah.) 
NOMADIAH - BAKARUDDIN - KADARISMAN - JUNE HARRIS 

. EN Pr 1» Film Malaya penuh 
»5 E N 1 A T I Tarian2 dan Njanjian2 

Tjerita jang memikat day menarik hati! 

INDRA 5-7-9- INI MALAM PENGHABISAN (seg. umur) 
PAULINA ROBOT — MIEN SONDAKH — S, PONIMAN 

»TUDJUH BIDADARI 
Kissah Permaisuri Maja jang mempunjai seorang anak perempuan tiri ! 

Si MAWAR PUTIH jang mendjadi Permaisuri Radja ! 

Besok malam premiere ,/I ND RA” 5.00-7.00-9.00 (u. 17 tah.) 
JOHN HODIAK — STEPHAN MAC, NALLY — LINDA CHRISTIAN 

“ 4 4 r Tn Kedjadian 
sd Aur ZONE ngga 

Dari Camera-men di atas medan peperangan di Korea! « 
Penuh sensatie! Hebat ! Seram ! Gempar ! 

  

  

Tjinta jang 
bernjala2 ! 
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Berduka . Njata benar bedanya... 

/. Dengan ini kami mewartakan bahwa pada tanggal 23: October 1954, telah meninggal SA “ 

dunia kanzi punja mamah, mamah mertua, mamah-tjang, jang tertjinta : ar 

GS. . » . » 0 $ Ga . : Tam Njonjah Djanda Sie Sam Yang A 
: dalam usia 73 tahun. . RR .. 

Sa Na 2 
1 Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari Kemis tanggal 28. October 1954: berangkat 

dari Twain Padan Pandanaran 152 Semarang djam 9 ta ke tanah kuburan Karang- c.— 

Pa Jang berduka tita : 
Ke 

SA ng . 

 Buku-Buku e - 
| untuk an 

& 

OLAH MENENGAH 5 SEKOLAH MENI 
JP Oleh: ANWAR SANUSI 

SEDJARAH INDONESIA I. Ta Pe Misa Harga 

Aa Kuna: dari & 3000 s.M. sampai kedatangan bangsa Hindu pada 
$ “. kira? permulaan tarich Masehi. “3 Ha : Ba SA La MEN ru an AN na 

| II. Zaman Hindu: dari permulaan tarich Masehi sampai penje aran . agama 1 
| Islam di Indonesia pada & 1300 ............ Ka Ig pera HA ataaaaaa ke-7 a 6,50 

FSEDJARAH INDONESIA II. : 3 
: 

& Isinja: . : 9 1 in oesa am i - . 4 - S3 , mn. Tatap hei tnygrnge3 ha & 1300 sampai kedatangan La ea di In Tjap Tangan tet ap sabun un " € 

IV Hama Pendjadjahan : Masa sKOMpen ii. ii naa tatanan anna aa... ke-6 A 7,50 kak entjutjian jang terbaik. (33 

'#SEDJARAH INDONESIA II. wa p J un Ma : 
— Isinja: 3 Ta 3 Bana Njonja tinggal memutu F 

IV Zaman Pendjadjahan (landjutan) : Masa Belanda I — Masa “Inggeris  — Tn at ia 

Masa Belanda II — Masa Djepang. ” “ . — , kan! Njonja dapat menggos 1 V. Zaman Kemerdekaan: dari 1945 sampai kini. .........i.. ia Hn ke-5 A 8,50 PL Aa Ba bun Ia : ka : TI tjutjian Njonja dengan sat SEDJARAH UMUM 1. urjiar Nb 
i Ph Kuna : mulai dari permulaan tamaddun sampai keruntuhan  Ke- biasa jang Kagak ne 2 $ “— radjaan Rum-Barat, jakni dari & 4000 sebelum Masehi. — 476 Masehi. , Pn : hemat pakaian Njonja dengan : 

II. Zaman Pertengahan : dari 476 sampai pendapatan Amerika pada 1492: MAAN : Pp Sa 

ata Anna Kesan en um-Timur pada 1453 atau sampai Ke pan , bersih ET Ha baru .memandikannja” dalam bu- Pembaharuan Geredja pada 1517 .......ocoWoWWo... PE AAA EA Pr Aa - 3, 3 - karena Sabun Tjap Iangan. 3 : " dari 
(SEDJARAH UMUM Il. apk : 5 sa jang berlimpah - larh | 

data Ti : 

i 1 Podurah Baru: dari achir Zaman Pertengahan (& 1500) sampai permula- 4 Sabun Tjap Tangan. Pak 
Pn Na Te TAG KI NGAA Aek pi na ai Ka ve yan aa mu Se. ae Bantar ke-9 A 7,50 sisa jang terachir Njonja Aas 

|. “ninkag 1789 i kini ) Ag ke-10 4 8.50 pat menikmati keuntungan un- 
IV. Sediarah Terbaru : dari sampai Kini, ...... engan Oa MANA 2ta aki. Sa e-10 Aa Ku Eat . : : 

"TATA-NEGARA. Fa : S3 tuk tjutjian Jang putih bersih. 
Isinja: : : Ng Tn j EN 

Tata-Negara Umum — Tata-Negara Demokrasi — Tata-Negara Indonesia 5 Ne RA 
1 — Tata-Negara Negara2 Besar .............oo..i. aa AN Mp ke-6 A4 3,— : 5 An an ra 

PUSTAKA »P A K U A N” jidak bersih betul dan kojak 5 

TOKO BUKU DAN PENERBIT “karena sabun biasa. n 
DIALAN DALEM KAUM 96B-96C NON . Y 
DJALAN KREKOT 81 2" DIAKARTA $ 

aa Se ata ti ST . ata 3 

2 | 5 | ! 

T: 

p “SABUN TJAP TANGAN 
Sabun jang paling hemat 

untuk segala tjutjian. 

Menghitamkan Rambut Putih. 

  

a) Losmam's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 
Obat-ini menambahkan darah, terutama memberi tenaga. 
Sangat berguna bagi orang Lelaki atau Wanita jang badan 
lemah dan berpenjakit. 

b) Losmar's Emmenagogue Tablets. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Wanita datang Haidh. 
tidak tentu, darah mengumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 

c) Losman's Leuncorrhoea Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat wanita sakit keputihan (Pektay). 

d) Losmam's Syphilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah 

e) Losmar's Santal Cystol. Rp. 12,50 Istimewa buat penjakit Twitjing. 
9  Losman's Chocolate Laxative Pil, Rp. 3-— 

Pil urus" mandjur untuk bersihkan perut. : 
2 Losman's Hemorrhoids Pil, Rp. 12,56 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 
9)  Losman's Calosion Tablets, Rp. 12,50 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
D Losmar's Ncuring Pil. Rp». 12,50 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu 
D  Losman's Anti Pollution Tablets: Rp. 12.50 

Obat adjaib buat hilangkan bongsiat (pollutie zat bibit). 
KD Losman's Deafness Pil. Rp. 12, 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran 
)  Losmar's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 

Untuk sakit tulang entjok d.LI. sakit rheumatiek. 
m) Losmar's Antacid Powder. Rp. 4— 

Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
1) Losmans Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 

Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.J1. “ 

9) Losman's Rloodtonic Tablet, Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem 
buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 
Semarang: TEK SENG TONG 

Batjalah: : 

»Suara Merdeka" 
PNY Wek 

YOU GET 
THAT ROCK, 

  

UH, T FOUND 7 
ON TH" DESERT! 

WHyZ 

BECAUSE 1 KNOW ABOUT A. 
CAMP ON THE DESERT THAT 
WAS RAIDED BY A CouPLe OF 
MURDERERS! A MAGNETIC 
KOCK LIKE 7HAT WAS AMONG 
THE THINGS STOLEN! 

Ml V 

    

—— Dimana kamu. mendapatkan 
batu padas ini, tuan? 

— Oh, saja. mendapatkan batu 
padas ini dipadang pasir! Mengapa? 

— Karena saja mengeta- 
hui- tentang perkemahan di- 
padang pasir jang telah di- 
rampok oleh dua “orang 
pendjahat! Sebuah batu pa- 
das jang mengandung mag- 
nit seperti itu “adalah salah 
satu benda jang ikut ter-   tjuri! 

- 

      

  

aa EA AN Bukan Haarverf (Tjet Rambut) 
. 

Tapi hanja Pomade biasa. Gam- AA AA LL ALI 
  

      
  

GRIS 
SA LN LK ML LL LN 

SETARA 

2 TK ANOL-—— 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
(brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kakj tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 
kan dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10076 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedia 

      

   

      

     HERBERT J. YATES 
presents 

BFLIGHT 
NURSE 

starring — 

  

D
R
 

lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- JOAN LESLIE 4 FORREST TUCKER Y rah Pisan Rp. 30,— Pil Gumbira ............ Rp. 15,— Minjak Tang- | Un Nan « Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihan ............ Yoan dalam angkatan udara ! Njawanja selalu terantjam bahaja ! Hati & $ 5 : , 3 2 b | ja! Hati- 2 Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- nja selalu terantjami.....io...ocoooo tjinta! Dia adalah kekasih dari F tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. L......... 
penerbang2! Sebuah tjerita pertjintaan dan pengurbanan dimedan perang Rp3 20 Nol DA sonata Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- Kera. banp dahstat | 3 

kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 
bagus badan ............ Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung ya 
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tidak luntur 2 gram, ............ Rp. 10,— dan 5 gram ......... Rp. 20,— Ini Malam d.m.b. gag Age angan tt No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10,—  Minjak 5 : i ne 
pandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, RE N (3) 
kurang mendengar .....,...... Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ............ Ts 
Rp, 10,— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ Rp. 10,— ye.| 
Pil Diabetes (sakit gula) ...... alta Rp. 50,— Pil Entjok Linu ............ SO G07 th) 2, 
Rp. 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1576. TEE Bidan ter. "3 
'. , TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. Lanal dn tiba 2g 
Jbai-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di. “SHANE” dan AH ea 

CN On »Panic in the CONSTANCE 'SMITH Ti : : Streets” sebagai BYRON PALMER & Rd Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- pembunuh pa- Reloased by 4 rek kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- ling ulung ! Ken baka maraug, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, : e | 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Dji. Kepatihan no. 105, Peka- Satu kota dalam. kekalutah.........ii.i enam wanita telah mendjadi 3 longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So korbannja............k jang ketudjuh segera akan menjusul ! Tar “rowidjajan No, 5, Jogjakarta: Toko Junior, |Djl. Malioboro 93, Jogja- Sebuah film drama jang tegang, mengerikan, menjeramkan......... x F kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan S8, Toga: Toko Obat: Tek Koe LA dengan suatu achir jang tidak diduga ! kes An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Im 5 T 
Jogja, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Tok An, $ INI MALAM Nae BR Dji. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebonj 
Toko Obat Eng Ho Tong, Dji. Pesuketan "91, Tjirebons Toko Obat 

| Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, TjireHon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoc, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Oil. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat »Eng Djien Hoo”, Pekodjan 84 
“Semarang. : 
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Orion 
5.00 - 7.00 - 9.00 

(13 th.) 
Pelawak ulung mun- 
tjul pula dalam 
M.G.M. punja film 

jang paling lutju ” &£ 
dari pada jang 
lain2nja ! . 
Hiburan tepat untuk 
tua dan muda ! 

nu RED SKELTON 45 
.- THE   

| AW, THAT DON'T PROVE NOTWIN'/ THEREIS Y Wait A MINUTE! 1 DON'T WANT ANY 
LoTs OF Rock LIKE THIS OUT ON TH! TROUBLE IN HERE! TAKE YOUR ROCK 

A . ESERT! AI e 

| Morin Marvel), 0 , : Tendjual lagak MARJORIE MAIN £ EDDIE ROCHESTER ANDERSON ' 
VIRGINYA O'BRIEN « ! LEON AMES 4 0ctz0 S0vewen wave mrk 

DJAGALAN INI MALAM D.M.B. 5.007.009.00 (13 th) 
Sebuah film Tiongkok paling baru dalam BERWARNA ! 

Li Mei — Huing Ho 
Yang Hao — Nan Ching” Huan Ghu Aina" tiponah 

  
AD color) 

amel | AKAN DATANG: he "Dead End” Kids. jHUMPHRY BOGART 
2 | “1. | Pi 

me |. CRIME genOOkL (TUKANG TJOPET 
Saja tidak, Sebuah film jang sangat. berani melukiskan kedjadian2 sesungguhnja 

tentang kedjahatan anak2 liar djaman sekarang dan daja-upaja peme- 

      

— Ooo, itu bukan hasil peram- 
pokan!. Disana banjak terdapat 
gumpalan batu padas jang seperti 

— Tunggu sebentar! 
senang ada pertentangan disini! Am- | 
bil batu padasmu dan pergi dari | 

  

ini dipudahg:. pesir sini! | | rintah untuk mengembalikan mereka itu kedalam Pee pula ! 

— Bantulah P. M. I sduaLula : wu N 
sa PENS ee No, 28, | Type Perri. SEMARANG” Mlm No. 1201/1NLkeloti      

 


