
  

  

Penerbit : 

Alamat 
Tilpon 

  

  

   

    

     

   

   

  

   

   

     

    

       

Sumber resmi tsb. pun mer 
kan, bahwa pemesanan kotak 
surat suara guna ke ga, 
lihan umum dibe 
tindjau kembali, reni 
pat ukurannja dengan     

: , jasan Purba Wisesa 1 

  

  

PEMBUKAAN ASRAMA PUTERI. Hari Minggu jl. nj. Fatmawati Su- 
karno telah memi | sebuah asrama puteri jang diusahakan oleh Ja- 

di Kebajoran Baru. Asrama ini dapat memuat 
100 orang puteri. : 

   

“'IBoleh Tetap Optimistis Da. 
“lam Menghadapi Persoalan) 

— Reshuffle Kabinet 

| RAPAT PANITYA JAN 
| partai2 pendukung pem 
See Nan Nie Yi 
Gaki agar portepel Pere 
ketaha rebaftin kabinet 
orang2nja, melainkan 

Meski Ada I 
kurangan2n 

Tapi Kabinet Ali Ban 
Menguntungkan — 

  

  

Partai2 Di Djakarta 

  

tementnja menjatakan menjc 
kabinet Ali dan membantu | 

alam 
    

   

  

     

   
     

   
   

   

      

   

    

   

   

      

tement Kerdjasama | 

binet Akan 

eh: Wartawan Kita di Djakarta ) 

rta pada Senin malam adalah 

lemikian rupa itu bukan semata2 
g mengenai komposisi. 

engan sendirinja soalnja tidak 
| dikatakan mudah. Orang ig 

lalu optimistis mengatakan bah 
a dalam minggu ini sudah akan 

“bisa mendapatkan ketentuan su- 
an kabinet. Akan tetapi, walau 

un Pak an usaha mendi- 
n Kabinet baru, orang djangan 

elupakan bahwa tiap2 pembitja 
an mengenai komposisi adalah 
an selalu mengalami kesulitan2. 
kah kesulitan2 itu akan sege- 

bisa diatasi ataukah memakan 
po lama, melihat perkemba- 

an perkembengan jang akan 
rdjadi. 

       

Mus @ 

Kabinet? 
| Memakan Waktu Lebih 

u— Wongsonegoro Bimbang ? 

   

    

BENTUK oleh partai2 penduk ung pemerintah ditempat ke- 
merupakan taraf pertama bagi 

usaha memperbaiki susunan kabinet, sesudah terdjadi 3 orang 
diri dan bertalian dengan adanja nota N.U.—P.S.LI. jang menghen 

an Keuangan tidak dipegang oleh satu partai. Sebagaimana di- 
mengenai pergeseran dalam hai 

Sebaliknja fihak Tadjudin - Noor 
jang tjara2 jang sistimatis terus me 
luntjurkan ,biduknja”, antara lain 
telah menerbitkan surat-kabar hari 
dn dengan nama ,,Pertjaturan” jang 
mulai terbit di Djakarta pada hari 
Sabtu j.l. Betapapun djuga, kirania 
itu akan mempengaruhi keadaan tja 
bang-tjabang PIR lebih2 djika dilihat 
bahwak onggres baru 'dilangsungkan 
bulan Desember, suatu djarak waktu 
jang sangat luas golongan Tadjuddin 
untuk merheruskan aksinja. 

Orang lebih menganggap golo- 
ngan Wongso dihubungkan djuga 
dengan adanja djumlah anggauta di La 

ag 2: 8 1 D P tai - di £ tukan oleh P.P.I. Sebagaimana di SA gan nuhnja sikap sebagian besar P .R.N. ditawari satu kor-| can tartai Jang disusunnja. ketahut, pemesanan kotak-kotak su Tak Ada Tuntutan Mutlak2-an Jang Dapat tjabang2 P.I.R. jg menolak si Iagi. Semula disebut2 djumlahnja 24 

  

diserahkan kepada daerah2 

rat suara itu dipusatkan dan tidak 

Uang Kertas 
5 (4 ntara). : 

Timbulkan Kerewelan 
MENURUT KETERANGAN? jang didapat ,,Antara” pada 

i Rebo ini akan diadakan pertemuan antara PNI dan Li 
Indonesia untuk membitjarakan kemungkinan2 reshuffle .nota politik N.U. 

    

  

Y    dan statement PSII jang 

   

terang mewakili Kaya C 
buruk beberapa orang2 (ig s 

kekuasaan asing) dalam 
nja.” Selandjutnja dalam 
ment itu diakui, bahwa 1 
Ali-Wongso-Arifin masih a 
lemahan2 dan kekurang: 

     
           
    

    

    

   
     

   

Menurut keterangan dari kalangan 
biasanja mengetahui, beberapa 

rtai pendukung pemerintah. telah 
nawarkan satu korsi lagi. pada 
N.,  djustru mengingat suara 
si P.R.N. dalam Parlemep jang 

orang, kemudian A.S. Pello meng 
undurkan diri, sehingga  djum- 
lahnja tinggal 23 orang. Padahal, 
djika tiada perpetjahan, djumlah 
anggauta Dewan Partainja itu ada 
45 orang. 

PAN AN KT MT LIAT Pas WN U OB ego 

  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg, 
Rp. 12s— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

Adv, Rp, 0.80 per m.m. koi, 2 ” 

Harga etjerap 60 sen p. lembar. ' 

  

  

EDISI POS, 

  

      

   

  

   
    

      

  

   

                

   

          

   
DELEGASI INDONESIA DI PBB. Tampak delegasi Indonesia jang di- 

ketuai oleh mr. Sunarjo ketika membitjarakan masalah Irian Barat di 
persidangan PBB. Kiri depan adalah menteri Sunarjo, sedang jang me- 
megang dagunja itu adalah mr. Sudjarwo Tiondronegoro, wakil tetap 

     

Indonesia dalam PBB. 

  

Kombinasi T. Noor Dan 

StMakmur'Mulai Retak? 
St. Makmur Dari" PIR Berniat Menon- 
djolkan Tokoh Hazairan Dlm ,.Pertja- 

turannja“ Dengan Membelakangkan Ta- 
djudin Noor 

( Oleh: Wartawan Kita di Djakarta ) 
t sudah djadi aa nota politik Liga Muslimin Indonesia. Sesudah Ca lai . rupakan kekuatan nomer dua se- Demikianlah situasi politik di- T 7 | NGAN Dewan Partai PIR jang R 1000 Palsu ertemuan antara Liga Muslimin Indonesia dan PNI itu, partai2 merger aa. hal « h P.N.I. Korsi apa jang dita- Te an Na orang AN Jing Baen har el amat Wongso- Pp. f 7 1 IDA | pemeri djuga akan mengadakan rapat dan djika tidak ada pe- “L an itu, djurubitjara kita tidak “laka Seneng ng rara coba ena negoro cs dan Tadjuddin Noor cs, ternjata tak 'berhenti sampai di- 

    

jang mendadak, maka hari Rebo ini 

  

dapat diharapkan 

   

Tetapi kalau dibandingkan    
   

    

   

           

     
   

   
    

   

   

mengatakan. Tetapi ada semen     situ sadja, demikian tulis wartawan ,,Suara Merdeka” dari Dja- 

   

  

   

  

     
      

     
    

   

    
        
    

    

  

     

  

   

     

   

   

  

DisitaOlehPolisiBandung | Yobahan2 hari R saung an 3 POLISI Bandung telah teka Peng » sebini P3 ng Kanak Kena Penaan Lang ka ngan berbagai tindakannja jang | Ka Liatin bara Pepada Ba BN $ Ke karta. Kalau golongan Wongsonegoro dapat neengkonsolideer kekuat 1 mentjabut uang kertas palsu dari | jan terset Ba di Ban ari Kemis besuk persoa menguntungkan dan memperkuat Pj, /,, Pri on asn Ne an Bonia iebih Pa Ti tidak | 31 dengan banjak backing dari pelbagai tjabang PIR, mba . 1 eredaran, jakni uang kertas dari | Pe an : EN kedudukan front demokratis di af: Keliikiman Sekalip NN Timerabors hn pe bana -| Diawa Tengah, Djawa Timur, Sumatra Selatan dan Kalimantan 3 
| : ari f ! Pn pt | k . Plin tawa- ns untuk segera me aa 21.3 £ £ ae 7 2 

Rp. 2,50, Rp. 25,— lan Rp 1.000. Dilan hubungan GE tu diam 18 Th. Pend J ara Hana la In Enead ena A3 “itu sebenarnja redelijk, Dibokih njusun kkbinet dalam minggu ini. Selatan, tak demikian dengan keadaan golongan Tadjuddin Noor " apa Seung En Yara Naa ber Liga Muslimin “Indonesia ig ti- Hukuman : Diminta dikan alan Ti objektif ae f ag Ta Ha pa ka- olongan Tadjuddin Noor jang , ..Pertjaturan”. Bahkan dari beberapa £ 
: Pn IS) Credar D : ai : : - ar 34 Te a haru: olepask tepe 5 2 3 AN 3 : , 6 :3 Ba Sea KB Ke Sa Ke Se merta | aon eNanan ee Nee Dig eli - 2 (ada- |ngan2 tentang berita2 pers jg mem Ih Kan € . lang t : diri RN 2 parlemen dengan tulang punggung | menolong F p 5 

na aang keras pai Atu OI Bag | dertkar tee emiten” "25 | DIAKSA RAL MARAMa | ap amar agan, ig | “Yan terang, pendiap PREN. me J an Ba Manna ang | Saga 9. Maap Ape tersiar sedjak Lk. fatau N.U. menerangkan, bahwa dalam reguisitoirnja jang dibatja- membantu turut. memetjahkan |mempersulit keadaan. Itulah sebab- Hazairin dan Djokoprawiro kini sada an Pn $ 
|lamanja. Tidak didapat | sampai hari Selasa kemaren orang | kan dalam sidang Pengadilan Ne- | bagaimana perbaikan dapat dit: ja, sekalipun P.R.N. merupakan! LP AKANGAN INI penduduk | menampakkan tanda keretakan ig mukakan tokoh Tadjuddin Noo marry bagaimana tanda-tan- | boleh tetap »Optimistis" dalam | geri Djakarta hari Selasa kemaren | pai. Demikian statement  ters uatan nomer dua dalam Parle-| 9522 dekat Motihari, India utara, | memetjah golongan ini mendjadj | «esepan, telapi nama kaga P3 

| uang palsu itu. (Antara) aa Persoalang adik ffle ka- menuntut hukuman pendjara se-j but. nj tetapi tidak melakukan tuntu- na gn anna eat, dua golongan lagi, ialah golongan | bahan Ken Aa ana ag an : 2 Pa 5 e i g | tug : g An AS gonon kabarnja se-ekor har'ma - : tak i t reaksi dikalangan PIR di : 
KOMPLOTAN PERDAGANG: | inet, baik mengenai omposisi| lama 18 tahun dipotong selama Kemudian ditegaskan, tu 2 jang membikin ruwet. 3 mau j Tadjuddin dengan Djokoprawiro : 2 kebaniakok Manda Un 

  

maupun  persoal dapat dij waktu dalam tahanan atas diri   

    

terpenting jang dipertjajakan     
   

   
     

   

    

   

   

   

    

  

ganas menterror disekitarnja. Pe- dan golongan Samsuddin St. Mak- 

  

Tadjuddin Noor. Djadi setjara 
   

    
      

      

    

  

        

    

AN DOLLAR PALSU A.S. laras dikemukakan -dengan ketera-| Mohammad bin Hasan Baagil, | jat kepada Pemerintah Ali- » Liga Muslimi : merintah bertindak: serdadu2 ber- | mur dengan Hazairin. 1 Didapat kabar di Colombo pa' ngan tambahan, bahwa p bitjara“j berasal dari Surabaja, pekerdjaan | so-Arifin jang sekarang sus Fa Pertlnaon mn? mendapat sendjata senapan ' dan pemburu? “Terbitmja Pertjaturan” | Os Semsuddi, Si Menun aN 
da hari Sabtu jbl. bahwa polisi Co an2 sampai hari Selasa kemaren sa| dagang jang oleh Djaksa dianggap | dan sedang dilaksanakannja ada-|” Hingga hari Selasa belum ada | “Kerahkan, utk binasakan terror's Adanja keretakan diatenoin Ta Tg menpetonN an 1 2 An k sil membongkar suatu ngat lantjar dan diliputi penuh so- | terang bersalah melanggar pasal | lah melaksanakan — pemilihan astian penjusunan kabinet dim | Sati Timba itu. djuddin Noor 'cs ini makin mempu Pn Ua an aga al ta Ta ag 
omplotan jang memperdagang- ling mengerti antara semua partai2)| 328 dan pasal 55 KUHP juncto | umum, memperdjuangkan 4 rLan uk baru. Tetapi kabar2 jang Malam hari gelap-gelita. Hari- | njai bentuk njat4 dengan  terbiinia Pa Pn Ge aa Nan pa 

kan dollar A-S. jang palsu. Dae- pemerintah jg dalam “soal ini tidak pasal 2 dari lembaran negara no. | Barat supaja kembali ke 1 menembus dari dinding2 ra- | mau berngaung-ngaung. Serdadu2 | harian ,Pertjaturan” pada hari Sab Mia an Fr ali ena ng 
rah pekerdjaan komplotar itu di mengadjukan sjarat2 atau tuntutan 135 juncto keputusan Presiden | RepubliX Indonesia. “eat menundjukkan bahwa P.N.1, | & pemburu2 lakukan pengepu-ltu dibawah bimbinan ur Ae na Maa aa 

pny 2 Mei mimbulk esidel : : N.I, K pengep iwan pimpinan umum dan Tej mannja dengan Samsuddimt St. Mak 
duga terletak antara Aden dan gula, I8 dapat menimbulkan ba-| tabun 1952 no- 174. Seperti di- Adalah sungguh tidak bertz 2 akan bersedia melepaskan | ngan. 'Trekker dipasang. Siap-| daksi Sjamsuddin St. Makmur. Mel deraikian tulis Tawan ea 

sg Singapura. fa “njak ,,kerewelan”. (Antara). - | tuduhkan padanja dalam tuduhan | gung-djawab djika kabinet Ali & 1 Perekonomian. tembak. mang dalam Kongres PIR di » Solo Na aa “— 
“inditama Be Sen An na Pama ba bana ana 2 ».— Nebih- subsidiair lagi, jaitu membu- Fpaksa dikrisskan,..hanja. un 1 pi imbangan suara- delaml-.. “ Menma ta, telah disetuidjuis akan terbitnja siska aa : bus Gama Teens 3 “|djuk 3 orang teman2nja Hamzah | memenuhi keinginan orang2 jang | kahinet bagi P.N.I. akan tetap| Nah itu dia! Awas bung! Ja De-| sebuah harian PIR dengan nama mu sudah terang2 mau menodai ke-: 

pentingan nasional “ Indonesia. 
Rakjat insjaf dan jakin, — demi- 
kian dikatakan lebih landjut — 
bahwa untuk mentjabai perbaikan 
'kabinet jang lebih sempurna, de- 
mokratis dan stabil, maka tidak 
ada djalan. lain ketjuali dengan 
djalan pemilihan umum. Sebab 

alias Sutarto bin Kasdut, Achmad 
Usman bin Anwar dan Salim bin 
Achmad Alkaff untuk melakuken 
pentjulikan atas diri bekas direk- 
tur ,,Marba” Ali Badjened dengan 
mendjandjikan kepada 3 orang iter 
sebut akan bisa mendapat uang 
tebusan jumajan, jaMni antara 

memegang 4 korsi. Sehingga dim. | wata............ Bukan matjan bukan 
hitungan suara P.N.I. tidak me- harimau. Ada 1 anak laki? ketjil, 
ngalami kerugian. duduk dalam sebuah parit. kering 

Portepel Keuangan tidak lagi | diladang djagung. Ia pegang sebuah 
mendjadi soal jang ruwet lagi dan |belanga. Kadang? ja ,.ber, ngaung” 
ini masih bisa diharapkan akan te- | dengan mulutnja dimuka belanga, jsampai menawarkan sanggup menje 
rus dipegang oleh P.N.I, presis suara matjan. Kiranja sibotjah  torkan modal sebanjak lebih dari 1 Kemungkinan perobahan2 | tadi dapat perintah dari ajahnja su- djuta rupiah. 

la2 “dipilih ,,Persamaan”, kemudian 

»Persatuan” Dalam. usaha. menerbit 
kan harian ini, golongan Tadjuddin 

Noor cs jang mengerti akan harga 
backing sebuah harian, kabarnja 

Sikut2an Di- - 
kalangan PIR 
Tadjuddin Noor Cs” 
Bergantian Petjat 

Kutub Selatan Akan Dja- 
. diPangkalan AtomRusia? 

Amerika Tjuriga Dan Buru? Kirim Ekspedisinja 
      

paja djaga ladangnja pada malam ' Tapi mendadak kini harian itu dia 

—Kapal2 
: — Didekat 
UT MADJALLAH Fortune”, MENUR 

tinggi di Amerika Serikat kini 

Perang Siapa Jang Bergerak Rp. 300.000— dan Rp., 500.000: 
Sebagaimana diketahui pentjuli- 

kar terhadap diri Ali Badijened tsb. 

Pilipina? 
   P 1 5 terti sedang dengan segala gou- Iterdjadi pada tgl. 11 Agustus 1953 

han me mpee an anaaa tnpa mengatakan, bahwa Sovie Sa liL di Djakarta jg disebabkan  mati- 
mungkin mempergunakan daerah Kutub Selatan sebac: nda nja Badjened akibat tembakan? sen pertjobaan alat2 sendjata nuclear Nagan 

    

dah peluru2 jang aa ikemudikan. |djata api jg dilepaskan oleh ketiga 
Dalam hubungan ini madjallah tsb. menjatakan, bahwa expedisi |orang tsb. diatas dan didjatuhi hu- angkatan laut Amerika Serikat ke Kutub Selatan je. ka | berangkat |kuman pendjara masing2 oleh fihak 

bulan depan, disamping tudiuan2-nja tang bersifat keilmuan, mem- | Pengadilan Negeri Djakarta. Dalam punjai pula 2 tudjuan lain, jaitu pertama untuk mer kan (sidang hari itu ig dipimpin oleh Ha- 

alam Teon : Pe Mengadien imber2 kekajaan |kim Mr. G.K. Lim, pembela terdak 
1 dua untuk men : akah jang telah diperbuat | wa jaitu Mr. Moh. Daljono tidak 

oleh pihak Sovjet Uni didagrah Kutub Selatan selama ini. tampak hadlir sehingga oleh hakim 
e--mmmana 

  

Usaha Persatu- 
kan PIR "Kembali 

  

   

    

   

dan Tadjaddsa Noor dkk): kedua 

hak membentuk suatu Dewan Pe 
njelesaian sebelum kongres Juar- | 
biasa (kilat) diadakan. Tugas De- 
wan itu djika perlu han enger- 
djakan soal2 tehnis (bukan pol'tis) 
dari pada Dewan Partai ewan 
Pimpinan) sampai kongres itu ter- 
laksana. EN 

PIR Djawa Timur beranggapan, 
bahwa perbuatan saling Dean 
di PIR-Pusat itu telah dilakukan ti 
dak setjdra organisatoris dan hanja 
berakibat menggelisahkan sadja, 

Atas pertanjaan ,,Antara”, Ketua 
Dewan Daerah PIR mendjawab, bai 
wa PIR Djawa Timur menjingkiri 
untuk mengambil sesuatu sikap ten 
tang perbuatan2 PIR terhadap kabi 
net, a.l. tentang kelua ja ketiga 
menteri PIR dsb. (Antara). 

  

   

      

    

   
   

  

| bagi pertjobaan2 

sidang kemudian diundurkan sam- 
pai pada tgl. 2 Nopember jg akan 
datang guna ' memberi kesempatan 
pada pembela untuk  membatjakan 
plecidooinja. Putusa, dalam perkara 
ini oleh Hakim akan  didjatuhkan 
pada tgi. 9 Nopember j.a.d. 

(Antara). 

Menurut ,,Fortune,” ada 2 alasan: 
ig menjebabkan Amerika Serikat tu 
riga terhadap Sovjet Uni dalam hal 
m', jaitu: ji 

1. Besarnja perhatian jang ditun- 
djukkan oh pihak Soviet terhadap 
Iaerah Kutub Selatan sedjak achir 
perang dunia ke-Il: 

2. Adanja sjarat2 jang baik seka 

alat2 sendjata- 
.£ bersifat merusak besar-besaran di 
daerah tsb. 
Daerah Antarctica adalah satu2-| 

yja daerah diseuruh bumi, dimana: 
ledakan .th6rmo-nuclear jang paling | »Perguruan nggi. Pendidikan 
Jehsjat dan pertjobaan2 alat2 sendja, Guru” didaerah matra dengan 
ta djarakwerdjauh dapat diakukan'! d'had ri oleh Menteri Pendidikan, 
tanpa menimbulkan bahaja bagi ke' Pengadiaran dan Kebudajaan Mr. 
hidupan manusia. Moh. Yamin, Menteri Pertahanan 

  WARTA BERITA SUMATRA 
TENGAH. 

Hari Sabtu bertempat di Batu 
Sangkar (Sumatra Tengah) telah 
dilangsungkan upafjara peresmian 

  

ruh rakjat dan golongan demo- 

Kapal siapa bergerak: 
didekat Filipina ? 

Dalam pada itu pembesar2 pe- 
merintah - Filipina kini sedang 

Iwa Kusumasumantri, Sekretaris 
Djenderal Kementerian P. P. K. 
M. Hutasoit, Gubernur provinsi 
Sumatra Tengah dan para unda- 
ngan lainnja. Pada upatjara ini di menjelidiki laporan2 jg mengata- 

kan, bahwa suatu armada asing: 
jang terdiri dari 4 buah kapal 
serusak, sebuah kapal pendjela- 
djah dan sebuah kapal  minjak 
telah terlihat dari pantai Filip'na. 
Menurut laporan itu, armada tsb. 
kira-kira berada dalam djarak 10 
ml dari Zamboanga City, kira2 
520 mil sebelah selatan Manila. 

» Kapal jg mentjuriga- 
kan diperairan New He- 
brides. 

Sementara itu kesatuan2  angka- 
tan Jaut Perantjis pada hari Senen 

| mentjoba membuktikan - kebenaran 
kabar2 jg mengatakan, bahwa bebe 

adakan pertundjukan pentjak-si- 
lat, tarian2 dan lain-lain. 
SEBAGIAN KETJIL BURUH 
PELABUHAN INGGRIS 

JG MOGOK MULAI 
BEKERDJA. 

Pemogokan buruh pelabuhan 
Inggeris jang kompak pada hari 
Senin telah menundjukkan suatu 
keretakan jang pertama, sewaktu 
731 orang dari sedjumlah 43.949 
orang buruh iang mogok mulai 
kembali bekerdja. Buruh jang mu- 
lai bekerdjia lagi itu sebagian 
besar adalah buruh pelabuhan ig 

itu, adalah mendjadi tugas selu- 

kratis, - untuk mempertahankan 
kabinet Ali-Wongso-Arifin ini 
sampai pemilihan umum jg akan 
datang ini selesai. Demikian sta- 
tement itu. (Antara) 

Hasan Tiro 
Serahkan Doku. 
men2 Pada PBB 

HASAN MUHAMMAD TIRO 
jang menamakan diri wakil dari 
»Republik Islam Indonesia” pada 
hari Senen telah menjerahkan apa 
jang disebut olehnja ,,dokumen2 
jang membuktikan . dilakukannja 
pelanggaran2 jang berat terhadap 
hak-hak manusia oleh pemerintah 
Ali Sastroam'djoio di Indonesia 
kepada sekretaris djenderal PBB, 
Dag Hammerskold. Tiro meminta 
supaja dokumen2 jang tebalnia 
10 halaman itu diteruskan kepada 
dewan ekonomi dan sosial, kom'- 
si untuk hak-hak manusia, negara 
negara anggota dan agar supaja 
masalah itu ditjantumkan dalam 

Walaupun sebenarnia masih agak 
djauh berhasilnia penjusunan kabinet 
dalam bentuk baru ini, tetapj sudah 
banjak jang menghitung2, bahwa ps 
robahan2 akan terdjadi sbb.: 

Menteri Perekonomian dipegang 
N.U. Mungkin sekali diserahkan 
Pref. Drs. Sunardjo. Dalam Negeri 
diberikan kepada PSII, mungkin di 
"gang oleh Hasan. Mungkin sekali 
portepel Perhubungan diserahkan P. 
RN. hap ini sesuai dengan ketika 
pembentukan kabinet dimana P.R.N. 
mengadiukan konsepsi mengenai per 
hubungan dan konsepsi itu diterima 
oleh kabinet. 

Wongsonegoro bimbang? 
Sementara itu, baik PIR-Wongso 

maupun PIR-Tadjudin, kedua-duanja 
-akan mengadakan kunggres pada bu 
lan Desember 1954. Wongso akan 
berkonggres di Semarang, sedangkan 
Tadjudin berkonggres dj: Djakarta. 
Bertalian dengan itu, orang menghi 
tung-hitung bagaimana akibatnja dua 

Akan tetapi, keterangan Mr. Wong 
sonegoro kepada pers jang antara 
lain menjebut2, bahwa soal kembali 
nja ke kabinet buka merupakan 
persoalan penting, maka oleh kala 
ngan politik diibu kota dianggap, 
bahwa golongan Wongsorkegoro le   atjara madjelis umum PBB. 

Dalam dokumennja itu Tiro me- 
ngutarakan dilakukannja “32 kali 
pembunuhan dan penganiajaan, 24 
kali pembakaran dan 34 kali pe- 
rampokan, jg menurut Tiro terdja- 
di di Atjeh oleh pemerintah - mr. 

Ali Sastroamidjojo. Dikatakan se- 
landjutnja, bahwa tiap2  kedjadian 
itu didasarkan atas Japoran2 resmi 
dari parlemen. $ 
Dalam pernjataannja jg dikeluar- 

kan bersama-sama dengan usaha2- 
nja di PBB itu, Tiro melantjarkan 
tuduhan, bahwa — ..Sastroamidjojo 

dan pengikut2nja makin banjak me 
ngambil tindakan2 kekerasan” ter- 
hadap oposisi di Indonesia jg anti- 
komunis itu. 5 

Dengan sendirinja adajah suatu 
bagian dari tjara2 mereka untuk 
melakukan pembunuhan2 dan mem 
bakar rumah2 para pemimpin Is- 

  mah. 

MA 

lam jg terkemuka dan anti komunis 
itu di Atjeh”, demikian Tiro jg se- 
landjutnja  melantjarkap tuduhan, 
bahwa mr. Ali Sastrodidioio” dan 

Kabinetnja telah “mengurus  keua- 
ngan Indonesia dengan djalap ig 
.Sedemikian — buruknja”, sehingga 
pemerintah ,.tidak dapat ' memenu- 
hi tuntutan2 tentaranja untuk men- 
dapat gadji”. 

»Oleh karena itu”, demikian  Ti- 
ros .imaka pasukan2 tentara di 
Atjeh, dibagian Timur dari Indone- 
sia dan didaerah2 lainnja diandjut- 
kan untuk merampok daerah2 per 

| tanian dan ' merampas semua milik 

“dari rumah2 lawan2 politik jg kaja 
dari pemerintah sebagai pengganti 
dari gadji mereka itu”, demikian 
berita U.P. 

  

: . DE .permanen” di London, jang be- Irapa kapal jg tak dikenal nampak kerdja dengan hitungan ming- 
bergerak diperairan kepulauan New guan (Antara). 

“IHebrides dan Loyalty, demikian 2 

Mau Petjahkan Il 
Rekord nDungeng 
KELVIN SHEEMAN seorang 

Irlandia jang berumur 25 tahun, 
pada hari Senen mulai dengan 
usahanja untuk memetjahkan re- 
kor dunia dalam endi 

teranja jang ia mulai di 
mengambil kedjadian2 aneh edan 
penghidupan sebagai pokok tjeri- 
ta, menurut rentjana akan . ber- 
achir pada hari Sabtu jad. ini 
pada pukul 18.00 GMT. Kelvin 
adalah seorang djururawat dise- 
buah rumah c. hg Ta dan 
untuk memperkuat dirinia ia akan 
minum minuman jang' ber-vitamin 
dan akan merokok 120 batang 

mendongeng 
non-stop selama 127 djam. 1 jer 

kabar UP dari Sydney (Australia). 
Berita2 jg berasal dari Noumea, 

New Caledonia, dan disiarkan oleh 
harian ,.Daily Mirror” itu menjata 
san, bahwa kapal2 tsb.. mungkin ka 
sal2 Diepang, akan tetapi jg mena 

'rik perhatian ialah, bahwa  gerak- 
gerik kapal2 tsb. sangat mentjuri- 
gakan. 

Dikatakan, bahwa kapten kapal 
Colorado del Mar” telah melapor 

Ikan terlihatnja 3 bush kapal dianta 

ra pulau2 Erromonga dan Lifous 
idan bahwa kapal2 tsb. mematikan 
lampu2nja dan motornja sewaktu 
terlihat oleh ..Colorado del Mar,” 
dan kemud'ian melarikan dengan 
tiepat sekali. Berita2 lain menjata 
kan, bahwa kapal2 itu adalah mung 
kin kapal2 pembadjak Djepang jg 
sudah sering beoperasi diperairan | 

KERDJA SAMA POLITIK (KSP) 
telah mengadakan rapat Senen sore 
djam 5S sampai djam 7.00 di Dja- 
karta. Rapat tersebut dihadliri oleh 
hampir semua partai dan fraksi pe- 
serta KSP. Jang berhalangan datang 
hanja wakil Persetuan Tani Indone- 
sia. PIR telah mengirimkan wakil2- 
nja terdiri dari Mr. Wongsonegoro, 
Sutardjo Kartohadikusumo dan Prof. 
Ir. Rooseno. Sebagai ketua untuk 
bulan ini ditundjuk Ir. Lobo . dari 
Permai. 

Sehabis rapat, Ir. Lobo menerang- 
kan kepada pers, bahwa KSP telah   sigaret supaja tidak mengantuk. 

. .P.) 

  

  tsb. sedjak sebelum perang, 
(Antara—UP). membitjarakan laporan panitia jang 

KSP Hendak Ikut Memperkuat 
binet Dan Perbaiki Pemerentahan 

dibentuk dalam rapat KSP jang lalu 
dan jang terdiri dari dr. Buntaran, 
I. Tedjasukmana dan Siauw Giok 
Tjhan. Panitia tersebut sebagaimana 
dikabarkan telah diberi tugas ' me- 
ngumpulkan bahan2 tentang sebah 
dikeluarkannja Nota Politik N.U. 
20 Djuli, statement P.S.LI. 14 Ok- 
tober jang keduanja di-oper oleh 
Liga .Muslimin Indonesia, serta, pu- 
tusan PIR 17 Oktober. 

Dalam melaksanakan tugasnja pa- 
nitia tersebut berhubungan djuga de- 
ngan pemuka2 PNI dan Liga Musli- 
min Indonesia, 
Dalam rapat itu KSP mengambil   

Bam aa 

Ka- 

kesimpulan, bahwa KSP hendak tu- 
rut berusaha memperkuat kabinet 
dan memperbaiki pemerintahap ne- 
gara, terutama dilapangan Keuangan, 
Perekonomian dan - Dalam Negeri. 

Demikian komunike KSP setelah se- 
lesai rapatnja Senen sore, Kepada 
.Antara” sekretaris KSP. mr, AW. 
Surjodiningrat mendjelaskan, bahwa 
putusan KSP ini ternjata sedjiwa 
dengan putusan kongres PIR di Solo 
baru2 ini dan sesuai pula dengan ke- 
mauan DP PIR 22 Oktober 1954 jg, 
tidak menjetudjui statement tentang 
"pembubaran kabinet serta sesuai pu- 
la dengan beleid mr. Wongsonego- 
ro. (Antara).   

hari, kalau2 -ada orang jang mau di diterbitkan. tidak dengan nama 
tjuri djagung: ternjata, jang takut ,,Persatuan” sebagamana  dikehen 
bukan sadja tjalon-maling, tapi se daki oleh kongres (batja golongan 
PAPER Ran MAN Tadjuddin Noor), tapi dengan nama 

  

Jg Penting Bukan Kem- 
balinja“PIR Ke Kabinet 
Tetapi Bagaimana Mendapatkan Persa- 
tuan Kembali Dlm PIR: Keterangan 

Mr. Wongsonegoro : 
KETUA UMUM P.L.R. MR. WONGSONEGORO atas ber- 

bagai pertanjaan ,,Antara“ menerangkan, bahwa peristiwa jang di 
alami oleh P.I.R. dewasa ini sangat merugikan partai dan oleh 
karena itu sangat disesalkannja.. Mr. Wongsonegoro menjatakan 
pengharapannja, mudah2an kongres istimewa jang telah direntja- 
uakan akan diadakan pada bulan Desember jang akan datang di 
Semarang dapat mengatasi kesul'tan2 jang dialami oleh partai 
P.LR. Jang terpenting jang akan dibitjarakan dalam kongres ter- 
sebut, menurut Mr. Wongsonegoro, ialah pertanggungan djawab jg 
akan diberikan oleh masing2 golongan terhadap perpetjahan jang 
sudah terdjadi dalam P.I.R. sekarang ini. 

Menurut pendapatnja, sebaiknja ru, karena Dewan Partai inilah jang 
diadakan hanja satu kongres sa- mempunjai meerderheid. Seperti di- 
dja sedangkan siapa jang akan ketahui, 24 dari 45 anggota Dewan 
memimpin kongres tidaklah hal Partai telah menjetudjui ' pembentu- 
itu mendjadi . soal dan terserah: kan Dewan Partai jang baru. 
kepada. kebidjaksanaan. kongres.! Ditanjakan tentang ' kemungkinan 

Dari undangan2 jang telah di. PIR duduk lagi dalam kabinet, Mr. 
kirim, sudah ada pula jang me | Wongsonegoro menjatakan, bahwa 
njatakan persetudjuannja, bahkan soal tersebut belum lagi djelas bagi- 
ada pila jang menghendaki kong. nja, sebab soal itu dalah soalnja ka- 

tunja. 

Tentang perpetjahan dalam PIR 
itu diterangkannja selandjutnja, 
bahwa pada waktu ini sudah ada 
andjuran? dari beberapa tjabang 
PIR untuk "mendamaikan kedua 
golongan, jaitu supaja peristiwa2 
jang telah. mendjadi kenjataan 
itu dianggap tidak ada lagi, dan 
ditangguhkan sampai pada kong 
res istimewa jang akan datang. " 

Menurut Wongsonegoro, - usu 
ini memang baik, tapi tidak mung 
Kin dapat diterima oleh karena 
usul djalan tengah Sutardjo un. 

tuk menghindarkan  perpetjahan 

itu jang dianggap. sudah lunak se. 
kali, tidak dapat diterima oleh 

golongan Tadjuddin cs. Sebagai. 

mana diketahui, usul Sutardjo itu 

ialah agar statement tentang pem 

bubaran kabinet tertanggal 17 Ok 

ober tidak usah ditjabut kembali, 

hanja batas waktu bagi kabinet 
untuk mengembalikan  mandaat. 
nja tanggal 25 Oktober, ditiada. 
kan. 

Berbitjata tentang siava dari ke- 
dua golongan dalam PIR jang ber. 
hak memakai nama PIR” dalam 
lanmbang PIR dalam pemilihan 
umum jang akan datang, Mr. Wong- 

sonegoro katakan, bahwa jang ber: 
hak memakai nama dan lambang 
PIR adalah Dewan Partai jang ba: 

  res istimewa itu dipertjepat wak. | binet dan partai2 pendukung peme- 
rintah: Buat saja, demikian Mr. 
Wongsonegoro, jang penting, sekali2 
bukan soal kembalinja PIR dalam 
kabinet, tapi soal bagaimana menda- 
pafkan kembeli persatuan dalam PIR. 

Surat pada Ketua Parlemen. 

Hari Senen kepada sidang Par. 
lemen dibatjakan surat Wongso. 
negoro selaku ketua Dewan Pim- 

pinan PIR kepada Ketua Parle. 
men, jang maksudnja. memetjat 
dari fraksi2 PIR, anggota2 : 

Tadjuddin Noor, Djakoprawiro 

dan Sjamsuddin Sutan Makmur 

jang seperti telah. dikabarkan, 

oleh DP PIR jang baru dianggap 

mendjadi ,,pemuka2 perpetjahan 
BI, 

Ketiga orang tersebut oleh De-|j 
wan Partai PIR jang baru tidak 

diakui sebagai wakil PIR dalam 

Parlemen dan sambil menunggu 
keputusan lebih djauh, maka un. 

tuk sementara waktu Moh. Sa. 
dak diangkat mendjadi ketua 
fraksi PIR dalam Parlemen. 

Tentang nama2 anggota Dewan 

Partai PIR jang baru didapat 

kabar, bahwa djumlah 24 orang 

seperti sudah kita kabarkan, se.' 
karang dikurangi seorang, kare. | 
na A.S. Pello menarik diri, De. 

ngan demikian 
wan Partai baru adalah 23 dari 45 
orang anggota DP seluruhnja, 

(Antara), 
8 CG 

  
pendukung2 De-| 

Sadak Cs 
KEPADA sidang Parlemen ple- 

no terbuka hari Selasa kemaren 
dibatjakan surat Prof. Hazairin jg 
maksudnja menerangkan, bahwa 
Dewan Partai PIR (dak mengenal 
fraksi PIR dalam Parlemen jang 
diketuai oleh Moh. Sadak, tetapi 
hanja mengakui fraksi PIR jang 
diketuai oleh Tadjuddin - Noor, 
serta mengeluarkan anggota2 Sa- 
dak dan Sutardjo Kartohadikusu- 
mo dari fraksi PIR. Dalam surat 
itu disebut pula 19 nama anggota 
ig diterangkan sebagai anggota2 
iraksi PIR dalam Parlemen. 

Selain itu dibatjakan pula surat 
Tadjuddin Noor jg. menerangkan 
bahwa fraksi PIR hanja menga- 
kui Dewan Partai PIR jg dibentuk 
menurut keputusan Kongres PIR 
di Solo baru2 ini dan, tidak me- 
ngakui Dewan Partai jg diketuai 
Wongsonegoro. Sebagaimana : di 
ketahui hari Senen p hak Wong- 
sonegoro  memetjat - Tadjuddin, 
Djoko Prawiro dan St. Makmur 
dari fraksi PIR. (Antara) Na 

Amerika Da- 
pat Merobah 
Ekonomi Perang Men- 

djadi Ekonomi 
Perdamaian 

PRESIDEN Eisenhower menja 
takan pada malam Selasa, bahwa 
dalam waktu 2 tahun jg lampau, 
Amerika Serikat telah . menun- 
djukkan dapat merobah suatu 
perekonomian perang  mendjadi 
suatu perekonomian damai tanpa 
adanja bahaija recessi ekonomi. 
Dalam pidatonja jang ditudjukan 
kepada seluruh rakjat Amerika, 
Eisenhower selandjutnja menjata- 
kan, bahwa 20 tahun lamanja, 
sampai beberapa bulan jang lalu, 
telah berkobar peperangan disua- 
tu bagian dari dunia ini dan bah- 
wa dalam hubungan itu banjak orang lalu berpendapat, bahwa 
kesedjahteraan tidak mungkin di 
tjapai dengan perdamaian, 

Banjak orang beranggapan, bah 
wa tanpa peperangan dan tanpa 

|adanja permintaan2 untuk keper- 
uan peperangan, industri Ameri- 
ka akan mengalami overproduksi, 
ig berarti timbulnja pengangguran 
dan kemunduran disegala — lapa- 
ngan perekonomian. Akan tetapi 
dalam waktu 2 tahun ig terachir 
ini telah terbukti, bahwa kese- 
djahteraan Amerika tidak perlu 
tergantung kepada pengorbanan? 
perang. Demikian Eisenhower. 

(Antara-U.P.) 

  

P.M, KOREA SELATAN MIN- 
TA NEGERI2 ,KOMUNIS? DI 
KELUARKAN DARI P.B.B, 
BP. M. Korea Selatan, Pyun 

Yung Tai hari Minggu mengata- 
kan supaja negeri2 ,,komunis” di 
keluarkan dari PBB, 
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Baik pembela. 
Abusanad, dim. | 6 
hendaki agar para terd 
kan darj tuntutan2 jang ditu 
kepada mereka, ketiuali djika 
tentuan2 bahwa mereka betul? 
tak dengan ada bukti2 njat 
rut pembela, kesalahan seben: 
terhadap adanja pemberontakan 
adalah rerletak pada Kapten 
Sebab Kapten ini jang m 

     
   

  

   

    da, masih kurang pengetahuan, hing 
ga tidak mengerti maksud perintah 
Kapten Sofjan, jang dianggap perir 
tah dari komar ,a dan m 2 
terjkat oleh dis « “un aa tu 
disebutkan pula, bahwa kalau me 
mang ada infiltrasi D.I. dalam, Bn. 
426, maka jang “dituntut hendaknja 
orang2 jang mengadakan hubungan 
dengan D.I. sadja. . 

  

   

Tentang adanja kelebihan sen-| 
djata dari Bn. 426, pembela ka-! 

adalah takan, TAN . | adal 
gung djawab . dari Komai 
Bataljon. Mengenai persoalan, 
mengapakah para terdakwa tidak 
lekas menjerah, pembela menge- 
mukakan bahwa para terdakwa 
itu taat pada perintah Kapten 

  

h tang” bea 

      

   

     

  

   
H longan Tadjuddin Noor sekarang se 

n Gang sama ngotot2-an, siapa jang 
: : Naba berhak menamakan diri wakil PIR Pe Peny ida jang sjah. Sampai kedjadian golo- 

 djuddin Noor c.s. jang kontan dju 

” "cs dari PIR. : 

Golongan Wongsonegoro dan go 

ngan Wongsonegoro  meroyeer Ta- 

.ga dibalas oleh Tadjuddin Noor de 

.ngan mengeluarkan Wongsonegoro 

Kalau menurut pikiran Sir-pong, 
daripada rebutan nama P.L.R. jang 
artinja Persatuan Indonesia Raya 

ini, mbok tjari nama baru sadja. 
Kan ja tak tiotjok namanja Persatu 

jan kok hakekatnja . Perperjahan. 
Oh, PIR,PIR, mbok ja djangan 

  

P.LR. DIAWA TENGAH ME-   Sofjan jang ' memberikan perin- 
tah, dan perintah Pap pe- 
rintah siasat jang harus dil: Ka | 
kan dengan penuh disiplin. Se- | 
bagai kesmpulan dari pembela- | 
annja, Mr. Suwidji katakan, bah- | 
wa kesalahan para terdakwa tidak ' 
terbukti sjah menurut hukum, dan 6 
menghendaki supaja para terdak- 
wa dibebaskan darj tuntutan hu- 
kuman. Achirnja dengan seidzin 
Hakim Overste Mr. Surjadi, pem 
bela Mr. Suwidji na 

rtanjaan pada para terdakwa 
Hera San para Pa 
bersumpah akan setia kepada Pe- 
merata R.I. bahwa tdak aken 
membantu, baik langsung  mau- . 
Pen tidak langsung, kepada pe- '! 
ngatjau jang akan merugikan 
negara? Pn 2G 

Pembelaan dari beberapa 
A3 

  

" 

« Beberapa terdakwa diantaranja Let 
nan TI Suhadi, sera Major Rahar 
djo, Sersan Hery Sut.ipto dan bebe 
rapa pradjurit lagi, dalam pembela 
an dirinja pada umumnja metetak ! 

kan kesalahannja pada Kapten Sof 
jan. Mereka mengemukakan, bahwa 
waktu peristiwa terdjadi, Komandan 
Major Munawar tidak ada di Kudus. 
Menurut ketentuan, kalau  Koman - 
dan Bataljon tidak ada, maka jang 
menggantikan Komandan Kompi I.: 
Tetapi waktu ita Komandan Kompi 
I djuga sedang berada di Magelang. 
Dan menurut ketentuan lagi, kalau 
Komandan Kompi I tidak ada, mal 

  

ka jang bertindak selaku Batalion ' menurut keterangan 
Komandan, jalah perwira jang dia foleh dari fihak resmi, asal mulanja | 
batan dan pangkatnja tertua sendiri. |jalah soal pembajaran ongkos Dalam hal ini jalah Kapten Sofian. 
Maka mereka pun tunduk pada pe 

rintah Kapten Sofjan jang dianggap 
berhak memberikan perintah selaku | 
Bataljon Komandan. Mereka pada 
umumnja mengemukakan, bahwa se 
mula tidak mengerti, bahwa jang di | 
hadapi itu TNI sendiri. Hal inj ba 
ru dimengerti, sesudah mereka ber 
ada dalam tahanan. Demikian a-1. 
pokok2 dari pembelaan beberapa ter 
dakwa masing2. Dalam mendjawab 
pertanjaan pembela Mr. Suwidji ta 
di, mereka kesemuan/a menjatakan 
sanggup bersumpah akan setia kepa 
da Pemerintah RI. dan tidak akan: 

  

membantu kepada pengatjau jang me | 

  

rugikan negara... 7, 

APOTHEEK PETANG HARI 
Hari ini  Apotheek KOO HWIE 

Pekodjan 99 dan BIMA di. dil. Se- 
teran dibuka hingga djam 20.00. 

  

24 katak” al... Rp. 49— 

22 karat: 

an ani ? Kar: Pe KP 494— II 
22 karat tiap gr. Rp. 48.- 
Sura 5 Okte er 54 

si harga. 28 “3 
ingapore, Z9 Okt 

— Hari ini tidak d'terima : 
harga. jam Aa Mp 

Londen, tober 
Tea ge siOr 

   
   

     

    
   

  

   

  

     

TE 

“— Isijanto adalah lebih berat, 

3,20 | kan telah hantjur. 

  

| dang. 
tan | Kemudian melihat bahwa dalam be-: 

". Ikas gudang.itu ada beberapa orang 

. Idengan mengumpulkan 
ka (peluru. Beberapa orang ini setelah 

“(tahu bahwa ada dua orang 

atu 
(ketika itu lalu meledak dibawah ka- 

“dari Jedakan itu menembus pada ka- 
— | Kinja sdr. Sapari. 

NJETUDJUI STATEMENT 
DP PR. .WONG- 

SONEGORO. 
Rapat Dewan Daerah PIR wilajah 

Djawa Tengah jang dihadiri oled se 
mua anggota? Dewan Daerah dari se 
furuh Djawa Tengah jang dilangsung 
kan di Semarang tg. 24-10 antara 
lain te ah mengambil keputusan2: 
.1. Men/etudjui statement Dewan 

Partai PIR tg. 22-10 dibawah pim- 

— Jan Gamping jg djumlah, semuanja 

Mah diambil keputusan pula me- 

RAH BALAPULANG. 
Menurut laporan dari Djawatan 

Kebutanan Balapulang hutan d: 
daerah Balapulang mengalami ke 
rusakan2 disebabkan tindakan 
dari orang2 jang mentjuri  kaju 
bakar untuk keperluan: perusaha- 

ii
 

  

   
  

- 
ya
 

Ik 100 dapur, NS AI 
Selama bulan Djanuari th. 1954: 

sampai bulan September 1954 
daerah2 hutan jang ' mengalam' 
kerugian sbb.: Ketjamatan Bala- 
pulang Rp. 136:607.-—, Ketjama- 

Ketj. Pagerbarang Rp 10.305.— 
' Biasanja orang2 jang mentjuri 

| kaju bakar diantara djam 16 sam- | 
bai djam 19 sehingga pegawai 
jawatan Kehutanan menemu | 
     

   
njak :kesulitan untuk memberan 

| tas atau setidi 2-nja memperketjil 
kerusakan tsb. Pena £ 

HASIL KONGGRES GERWANI 
Dua hari berturut2, ialah pada 

tg. 23 s/d 24-10-1954, Gerwani 
|tjabang Tegal telah mengadakan 
konggresnja dengan ' mengambil | 
tempat di Gedung Nasional. | 

Dalam penutupan konggres jg. 
diadakan dengan resepsi pada tg. 
24-10-'54 malam dan jang dikun- 
djungi oleh wakil2 instansi peme- 
rintah/organisasi/ partai, oleh wa- | 
kil Gerwani Pimpinan Daerah di 
bentangkan dengan pandjang le- 
bar tentang hasil2 konggres Ger- 
wis ke-II di Djakarta, jang dian- 
taranja telah mengambil keputu 
san merobah nama Gerwis men- 
diadi Gerwan'i. Selandjutnja. oleh 
Nj. P. Soedarno bas. Penerangan/ 
Pendidikan dibentangkan  hasil2 
konggres Gerwani tjabang Tegal 

| 'ang diantaranja telah dapat mem- 
bentuk Dewan jang terdiri dari 
21 orane dan membentuk susunan 
nengurus Dewan tjabang jang di 
ketuai oleh ni. S, Margono. 
Damning keputusan2 fsb. te- 

njusun prosram kerdia den. mem 
huat resolusi2/perniataan2 jane 
d'antaranja: mengetok kawat ke- 
rada. Pemerintah agar Kabinet 
diangan sampai 'krisis dan sunaia 
dialan terus: menuntut U.U. Per- 
kawinan jang demokratis: segera 
dilaksanakan U.U. Kerdja no. 12 
th. 1948. 

TJILATJAP 

  

25 ORANG GURU AGAMA   pinan ketua umum Mr. Wongsonego 
TO, serta menjetudjui pemetjatan2 | 
kepada anggota? Dewan Partai Mr. 
Tadjudin Noor. Prof. Mr, Dr. Ha- 
zairin, A.R. Djokopawiro dan Sjam 
sudin St. Makmur. 2. Tetap berdiri 
dibelakang Kabinet Ai-Wongso-Zai- 
nul dan 3. Tidak mengakui Dewan 
Partai jang dipimpin oeh Mr. Tadiu 
din.Noor cs. Putusan tsb dikirim ke 
pada Perdana Menteri, wakil P.M. 
HI, Ketua2 Parlemen dan KSP di Dja 
karta. 4 x | 

HAMPIR TERDJADI INSIDEN 

Senen — pagi  jbl. di Pontjol 
Dalam, Semarang telah hampir ter- 
djadi suatu insiden, dalam mana te- 
lah berkumpul Ik. 100 orang -sopir 

betjak untuk membela seorang ka- : 
wannja, jang menurut keterangap te- 
lah ditempeleng beberapa kali oleh 

sebelum insiden itu terdjadi, fihak 
jang berwadjib telah datang Ka 
pat itu pada saat jang tepat. Menge- 
nai hampir terdjadinja insiden itu, | 

jang kita per- | 

naik | 
|betjak jang masih dianggap kurang ' 
oleh sopir betjak bernama S. Jang, 
naik betjak jalah pelajannja T.H.K. | 
Pertengkaran mulut antara sopir be-/ 
tjak dan T.H.K. kemudia, terdjadi, ' 
dan achirnja T.H.K. 'menempeleng 
sopir betjak itu-hingga beberapa ka- 
li. S. kemudian pergi dan kembali 
lagi dengan membawa kawan2nja sz- 
bagaimana tersebut diatas. Kini fi- 
hak Kepolisian telah membikin pro- 
map aral terhadap T.H.K. jang me- 
lakukan penganiajaan terhadap S. 

” DUA AGEN POLISI LUKA 
PARAH. 

Ketjelakaan di bekas gu- 
ki mesiu. 

— Kemaren pagi kira2 djam 07.15 
telah terdjadi ketjelakaan dibekas 
gudang mesiu di Kalibanteng Sema- 
rang, dalam mana dua orang Agen 

(Polisi mendapat Juka2 parah pada 
#'kakinja, akfbat ledakan dari peluru 

” | (diduga mungkin granaat) jang ter- 
pidjak pada kakinja. Kedua Agen | 
Polisi itu jang segera diangkut ke 
RSUP, masing2 bernama Sugijanto 
dan Sapari. kedua2nja Agen Polisi 
kelas I dari Kepolisian seksi III, Se- 
marang. Luka jang diderita oleh Su- 

karena 
kakinja sebelah kanan dapat dikata- | 

1 Sea aah keterangan jang kita 
“Iperoleh, asal mula terdjadinja ketje- 

mM. | Jakaan tadi adalah sbb.: Kedua Agen 
“Polisi tsb. pada waktu itu sedang 

.meronda disekitar bekas gu- 
mesiu. di, Kalibanteng. Mereka 

    sedang melakukan pentjurian 
longsongan2 

  

Agen 
 |Polisi jang mendekatinja, lalu Iari. | 
Kemudian oleh polisi tadi  dilaku- | 

1, kan pengedjaran, dan dalam penge- 
“Idjaran itulah seorang diantara polisi 

isb. jaitu sdr. Sugijanto telah meng- 
. Jindjak salah satu benda jang berada 

“diantara longsongan2 peluru. Benda 
itu jang diduga adalah granaat se- 

ikinja Sugijanto, sedangkan petjahan2 

  

Dentist 
Liauw Siang Joeng 

    

Karangtengah 3 Tilp. 680/ 
Semarang 3 

Mulai tg. 27 Oktober 1954 
    

"|.M. S. RAHAT 
i Tabib 

Seteran. 109 — Semarang. 
Tabib jang haha terkenal di 

Indonesia dan dapat banjak pudji- 
an, Specialis untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
'IMPOTENTIE dan lain-lain Pe-   

  

(RkIk ZONDER OPEBRATIB. 

seorang bernama T.H.K. Untung|1954 jang dikundjungi oleh Tja- 

. keselamatan Negara. 

MOGOK 

Sedjak beberapa hari hinoga .ditu- 
lisnja berita ini, 25 orang Guru Aza 
ma untuk sekolah Rakiat neseri Gg. 
hanja menerima honorarium) men- | 

djalankan pemogokan tidak masuk 
bekerdja. 

Alasannja ialah, minta acar kertu- 
dukannja dipersamaka, dengan ou- 
ru-guru Agama di SR. jang telsh 
berbeslit, mengingat tugas mereka 
itu tidak berbeda. 2g 
Pemogokan ini. akan didjalankan 

terus hingga ada djawahan dari fi- 

hak atasan mengenai tuntutannja. 

PURWORE DJO 
PERNJATAAN BERSAMA 

“Konperensi Front - Marhaenis 
wilajah Purworedjo jang berlang- 
sung pada te. 23 s/d 24 Oktober 

    

   

   
Ken an 

| KERUSAKAN HUTAN DAE- |' 

|daerah Kedu akan diadakan pendaf- 

$ 

Imong pradja. 

dapi Satu 

  
DAFTARAN. BEKAS 
"PEDJUANG 

ngunkusumo jang disampaikan 
pada wartawa 
'menjatakan bahwa 
ngan keluarnja P.P. 16/1954, 

  

di- 

tara para bekas anggota badan? 

I- Nopember 1954 dan berach'r 31 
Djanuari 1955, Adapun sjarat2 jang 
harus dipenuhi adalah mereka bekas 
anggota badan2 perdjuangan bersen- 

|djata, jang: dalam clash kedua turut 
|tan Margasari Rp 76.248,— danf.ksif memperdjuangkan kemerdeka-| 

“An nasional dengan mempergunakan |: 

serdjata. Mempurjai bukti? iang sah 
dan jang dapat menundjukkan, bah- 

wa ia ,adalah benar2 bekas pedjuang 
bersendjata dengan mempunjai su- 
rat keterangan jang ditanda tangani 
oleh pemimpinnja, KODM daa pa- 

njai surat keterangan asli,  supaja 

ru, Jang harus “diminta “dari 

nama Panglima Territorium. Pen- 
Vaftaran diselenggarakan untuk tiap2 

giliran, meliputi wilajah kabupaten 
Magelang, “ Kebumen, ' Purworedjo, 
Temanggung "dan Wonosobo. Sesu- 
dah tgl. 31 Djanuar'' 1955 pendafta 
ran seluruhnja ditutup, sedang me- 

reka jang datang sesudah tgl. terse- 
but tidak akan diterima. $ 

WONOSOBO 
2. RAPAT UMUM N.U. 
Atas keinsjafan dan inisiatief dari 

pengurus N.U. tjabang Wonosobo, 

    

1954 akan diadakan Rapat Umum 

mulai djam 08.00 pagi. 'embitjara2- 

nja ialab: K.H. Abdulwahab dari 
P.B.N.U. Bhg. Sjurijah, - H. Idham 
Chalid dari P.B.N.U. Bhg. Tanfidt 
zijah, H. Abdul-Cholig Consul PB. 
N.U. Pjawa Tengah dan K.H. Six 
radj Ulama N.U. dari. Pajaman Ma- 
gelang. 

Sebelum rapat umum tsb. dilang- 
sungkan, akan diadakan malam per: 

kenalan/penjambutan — dari tjabang 

Wonosobo atas kedatangan para pe- 
mimpin tsb. diatas pada hari Sahti 
malam Minggu tgl. 30/31 Okt. "54, 
mulai djam 20.00. Dalam malam 
perkenalan tsb. para pemimpin akan 
memberi pendjelasan mengenai 'si- 
kap langkah N.U. £ 

KLATEN ' 
JAMBOREE H W. 

Pada tg. 16—17 Nopember '54 
jad- Kepanduan Hizbul - Wathan: 

  

tu akan diadakan 
a.l. morse dengan lampu d.waktu 
malam, P.P.P-K... memasak, mem 
bikin peta pita dan rintangan. 

Jamboree ini akan dikundjungt 
oleh kl. 5600 (Ima ribu) pandu2 
Hizbul Wathan seluruh Kabupa- 
ten. 

Kahinct Masih Ha- 

Kesu-   bang? P.N.I., Pemuda Demokrat, 
K-B.K.I. dan PETANI dengan 
segenap ranting?-nja jg mewakili 
191.609 orang anggauta memutus 
kan: 1. Menjokong dan mendu- 
kung langsung berdirinja Kabinet 
Ali-Arifin dan menaruh kepertja- 
jaan atas keb djaksanaannja dim. 
usahanja memperkuat kedudukan 
Kabinet: 2. Mengutuk. golongan 
Tadjuddin Noor cs. jang berusaha 
mendjatuhkan Kabinet dan seba- 
liknja memberi hormat kepada 
sdr. Wongsonegoro cs., ig lebih 
mengutamakan. kepentingan  na- 
sional dar pada kepentingan golo- 
ngan atau 'perseorangan dan 3. 
Mengadjak kepada seluruh Rak- 
jat Indonesia supaia tetap waspa- 
da terhadap anasir2 ig membaha- 
jakan keventingan nasional dan 

  

KETJELAKAAN TRUCK. 
Beberapa hari berselang sebuah 

truck milik Djawatan Kehutanan 
Daerah Semarang No. H. 3771 dike 

mudikan oleh supir Djarno jang me 
muat hatsiy hutan dari daerah Mang 
gar, mendadak terdjatuh  kesebelah 
kiri ketika sedang menurun lebih ku 
rang baru. 10 meter. 

Akibat. ketjelakaan tsb. seorang pe 
numpang pekerdja borongannja men 
dapat luka2 dibagian kaki sebelah ka 
nan, dan segera dirawat di B.P. Ke 
dungdjati. Djuga truck tsb. menda 

pat kerusakan dibagian hek dan ba. 
gian muka. 

DJUMLAH UANG SOKO- 
NGAN MERAPI. 

Kepada  ,,Antara” dikabarkan, 
bahwa hingga kini Panitya Penolong 
Korban Merapi telah menerima! 
uang sumbagnan sebesar Rp. 3.793. 
441,60. : 

Sementara itu selain  djumlah2 
jang telah disiarkan, pada .achir2 
ini telah menerima sumbangan2 be- 
rupa barang2 jang antara lain be-: 
rupa bahan pakaian dan alat2 lain-i 
nja. Diantara barang2 itu ialah dari 
Kedutaan R.I. di Bangkok, konsu- 

lat2 Djenderal R.I. di San Francis 
co, Hongkong, Singapura, “Parama- 
ribo, sebanjak 55 colli jang berisi 
3.735 potong pakaian baru dan be- 

litan Lagii 
Soal Protokol Pembuba- 
ran Unie Akan Merupa- 

kan Halangan 
(Korr. Sendiri) 

DALAM PERTJAKAPAN de- 
ngan wartawan kita kalangan po- 
Ltk di ibukota berpendapat bah- 
Wa sesudah kegontjangan kabinet 
karena soal2 P.LR. sudah bisa di- 
atasi, masih akan menghadapi ke- 
salitan2 jang lain'lagi. Pada wakru 

P.LR., setjara mengedjek orang 
sudah mengatakan, bahwa djatuh 
sekarang ini sangat sajang. Alasan 
orang mengedjek itu ialah, agar 
orang nantinja merasakan akibau2 
politik keuangan jang didjalankan 
oleh Ong Eng Die. 

Tetapi kesulitan lain jang mung- 
kin dihadapi oleh kabinet Ali - ini 
nanti, ialah diika Parlemen sudah 
membitjarakan protokoj pembubaran 
Uni. Hal inj disebut2 oleh djurubi 
tjara kita, semula masalah pembuba 
ran Unj itu akan dibitjarakan dalam 
parlemen sesudah recess. Tetapi djus 
tru ada kegentingan dalam kabinet, 
soal itu terpaksa diundurkan. 

Jang disebut2 dengan” kesulitan2 

jang dihadapi itu, djusiru ada djuga 
partai pemerintah jang tidak men 
tudiui protokol tsb.» terapi dilain fi 

hak terdjadi djuga partai opposisi 
jang membenarkan adanja protokol 
tsb. Apakah soal itu oleh kabinet 

Fakan ditjoba lagi untuk mengatasi 
krisis? 

Pada mulanja di kira sa- 
tu siasat. 

Melihat peristiwa protokol Uni 
jang sangat sul't itu, penindjau po- 
Itik itu menjatakan, pada mulanja 

' ada dugaan bahwa rentiana P.I.R. 
mendjatuhkan kabinet itu adalah 
siasat dari pihak pemerintah sen- 
diri. utk menghindari kesulitan-ke- 
sul tan mengenai protokoj pembu- 
baran Uni itu. 

Itulah sebabnja, maka jang tam- 
pak njata sekarang ini kabinet Ali 
masih harus menghadapi satu bi- 
sul lagi. 

| Lain2 portai belum bisa 
menentukan sikap. 

Mengenai  usaha2 — mengadakan   
kas, 882 yard bahan pakaian Ielaki | 
dan wanita, 137.716 meter kais bla-: 
tjo, 38.315 meter tjita, 2.224. badiu 
kaos, 600 kemedja kaos, 3.600 sing: 
klets, dan sedjumlah besar sepatu, 
alat2 olahraga dan buku2 batjaan. 

Sementara itu mengenai keadaan 
G. Merapi dapat dikabarkan, bahwa 
dalam minggu ini getarap tidak te- 
nang dari gunung Merapi setiap ha- 
rinja tertjatat rata2 17 kali. Tilt- | 
meter dalam keadaan tetap. Sedang 
djumlah guguran2 dalam minggu 
ketiga bulan September jl. rata? 
tertjatat 11 kali sehari. Selandjutnja 
menurut pemeriksaan puntjak jang 
dilakukan tgl. 23 Sept. j.I. tempera- 
tur di Woro masih tetap seperti pe: 

| meriksaan terachir, Sedangkan tem-'   Djam bitjara: 9—12 pagi 
| 7 « sore memuma 

peratur tertinggi di Gendol kini ada 
lah 240 grad atau naik 6 grad C. 

|nja kepada kabinet Ali. 

tambal sulam kabinet Ali ini, par- 
tai2 jang tidak mempunjai wakil da 
lam. Parlemen sekarang ini belum, 
menentukan sikapnja untuk meajo- 
kong atau “menghentikan sokongan- 

P.R.L., partainja Bung Tomo mi- 
salnja jang selama ini mendjadi pe- 
njokong kabinet Ali, pemberian so- 
kongannja itu disebabkan pertama 
menjetudiui programnja dan kedua 
menjetudjui orang2nja jang duduk. 
Dengan laip perkataan, djika seka- 
rang ini (sesudah ada. pembaharuan) 
terdapat orang2 jang tidak bisa di- 
setudjui,  tentunja partai itu “akan 
merobah sikapnja. 

Oleh sebab itu, pertjobaan2 mes 
mandjangkan umur kabinet Ali ini 
masih harus menghadapi pelbagai 

| Pengumuman residen Kedu S. Ma 
it ke-4 

“Kita di" Magelang, 
berkenaan de- 

perdiuangan bersendjata, mulai tgl. 

ag 

Djika tidak merapu- |. 

mengusahakan surat keterangan "ha" 
bekas 2 

pemimpinnja ,KODM, pamong pra-| 
dja dan dilegaliseer oleh atau atas. 

kawedanan selama 3 atau 4 hari berf: 

S5 

pada hari Minggu tgl. 31 Oktober 5 

bertempat di Alun? Wonosobo, dik 

Idapat diketemukan dalam kesusas- 

seluruh Kabupaten Klaten akar 
melangsungkan Jamboree jang: 
Ke-VI,. bertempat di Polanghar- 
Gjo (Delanggu). Dalam Jamboree tai 

perlombaan2 

kabinet Ali ini d'gontjangkan oleh | 
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a.  Caroserinja dibuat dari 

  

    

   
    

   

    

    

   

    
     
       
      

    

                

     
   

   
   
   
   

    
    

   
       

    

»PIRING TERBANG”? Memang melihat bentuknja jang bulat 
epeng itu, mobil diatas ini pantas dinamakan 

” Mobil ini dibuat oleh seorang ahli mesin dai 
ja tjuma tiga dan dapat mentjapai kejepatan “ sampai 95 km. se- 

  

ri Stuttgart (Djerman). 

plastik dan tempat duduknja begitu 
it, hingga para penumpang (paling banjak 3 orang) kalau mau ma- 
kedalam. mobil, harus terlebih dahulu mentjopot setir mobil tadi. 

Ini dapat dikerdjakan dengan mudah. Memang 
UL guna djuga untuk mantjegah  bahaja penjerobotan auto. 

is dan kiranja ber- 

     

   
   

7 

deh 

  

Resepsi 

$'2, wakil2 partai dan organisasi2 

bang Surakarta Minggu malam jl. bang Surakarta M 
ma usumojud 
perkenalkan diri 
Ketua Departemen 

Y, dan Ketua Umum Mr. Diody 

Pembitjara pertama Sudarjo Tio 
krosisworo selama satu seperempat 
djam, telah menguraikan dan mem- 
Baku bahwa kelima sila dari pa 
da Pantjasila jg dibela tegas2 oleh 
PRN' bukanlah suatu barang baru, 
akan tetapi telah terdapat benih-be- 
nihnja sedjak djaman dulu kala jg 

teraan2 lama, dan telah  mendjadi 
sikap hidup dari bangsa. Indonesia. 
“Mengenai sila kebangsaan (natio- 
ralisme) jg dengan pandjang lebar 
dikupas oleh pembitjara, a.l. dinjata 

jat Nasional (PRN), Wanita Nasi onal dan P 
an Solo, jang dimak 

kepada masjara kat. Penanda tsb. berbitjara 
Penerangan dan Propaga F 

Tjokrod sworo, tentang ,,Pertaha nan Pantjasila sebagai azas 

  e an bahwa tidaklah benar nationa- 

lisme Indonesia dalam  perkemba- 
igannja akan  mendjurus pada na- 

ialisme jg sempit jg akan  men- 
1 keagungan. diri sendiri dan 

membentji bangsa asing. h 
“Menurut pembtjara nasionalis- 
g Indonesia tidak akan berkem- 
bang melalui proses jang . sama 

   

telah berkembang mendjadi libe- 
ral sme, jang selandjutnja mela- 
hirkan kapitalisme, dan seterusnja 
meng-anakkan imperialisme dan 
achirnja melahirkan kolonialisme, 
karena lahirnja nasionalisme Indo 
nesia adalah djustru ditjetuskan 
untuk menghantjurkan kolonial:s- 
me, kapitalisme dan imperialisme. 
Sebagai djaminan lain bahwasanja 
nasionalisme Indonesia tidak akan 
berkembang seperti nasional'sme 
Barat dinjatakan, bahwa nasiona- 
lisme Indonesia dipajungi oleh 
Ketuhanan Jang Maha Esa dan 
d pangku oleh  Perikemanusiaan. 
Dinjatakan pula bahwa demokrasi 
jang dikehendaki PRN adalah de- 
mokrasi-integraal jang ' meliputi 
tdak sadja demokrasi politik, te- 
tapi. djuga demokrasi. ekonomi 
dan demokrasi sosial. 

Menegakkan kedaulatan 
negara. 

Dalam menguraikan tentang usa- 
ha PRN menegakkan kedaulatan ne 
gara, Ketua Umum PRN Mr. Djo- 
dy Gondokusumo menjatakan bah 
wa usaha2 jg terpenting diantara- 
nja jalah: sai 

1) mosi fraksi PRN tentang Irian 
Barat sewaktu Kabinet Natsir dulu, 
jg menghendaki agar Pemerintah 
menuntut kepada Pemerintah Belan 
da. untuk mengembalikan Irian Ba 
rat kedalam wilajah Indonesia, dan 
kalau dalam waktu 2 bulan Irian 
Barat tidak dikembalikan kedalam 
wilajah R.I. supaja Pemerintah se- 
tjara unilateraal menghapuskan Uni 

hingga sekarang masih “ terkatung2 
diawang2, karena dalam pemungu- 
tan suara jg diadakan, baik pihak 
ig pro maupun jg kontra tidak da- 
pat mentjapai guorum jg ditentu- 
kan: 2) interpellasi fraksi PRN me 
ngenai Subardjo-Cochran-Agree- 
ment, 3) pembrantasan pengatjauan, 
dan subversie, 4) ditetapkannja Un- 
dang2 Darurat tentang Pengawasan 
Orang2 Asing dengan risico sendiri 
Oleh wakil PRN dalam Kabinet, 
dan 5) mengeluarka, orang2 Asing 
dari Indonesia jg benar2 ' terbukti 
membahajakan keselamatan negara. 
Tindakan2 tsb. dapat diambil berda' 
sarkan telah ditetapkannja Undang2 
Darurat tentang Pengawasan Orang 
Asing tsb. : 

Usaha mengis: kemerde- 
kaan nasional. 

D'njatakan seterusnja bahwa de 
ngan menjesal harus dikatakan, 
bahwa PRN belum dapat berbuat 

  
' banjak dalam mengisi kemerdeka- 
an nasional ini, disebabkan karena 
sjarat2 untuk itu mash belum 
ada. Pertentangan2 jang hebat jg 
kini terdapat didalam masjarakat 
kita merupakan suatu penghalang 
jang harus diredakan terlebih 
dahulu, djika kta ingin menda- 
batkan hasil dalam usaha mengisi 
kemerdekaan nasional itu, Djika 
pertentangan2 itu belum dapat di 
redakan, maka PRN berkejakinan 
bahwa  usaha2 mengisi kemerde- 
kaan tidaklah akan mentjapai ha- 
sil jang semestinja. 

Dalam usaha meng'si kemerde- 
kaan nasional itu, maka usaha 

  

dapi tuntutan N.U. dan P.S... me- 
njebabkan P.N.I. menuangkan air 
dalam anggur, maka untuk waktu 
jang akan datang entah fihak mana 
lagi jang terpaksa mengorbankan pe   kesulitan2. Kalau dalam  mengha- rasaannja lagi, 

seperti masionalisme Barat, jang 

Indonesia-Belanda. Sajang mosi ini | NeE2ra-hukum, Dalam ra 

'olitik Tjiptakan Per- 
lamaian Dan Persatuan 
udjuanfPRN Dalam Mengisi Kemer- 
ekaan—Pantja Sila Sebetulnja Bukan 
. Barang Baru BagifBangsa Kita 

Perkenalan PRN-.Wanita Nasional 
Pemuda Nasional Tjabang Solo 

DENGAN MENDAPAT 'P ERHATIAN : Ka dari instan- 

Nan 

serta para undangan, Partai Rak 
2. Nasional Tja- 

lakan reseps'-bersa- 
udkan untuk mem 

     

  

telah me 

PRN. Sudarjo 
1 nega- 

Gondokusumo tentang ,,Perdjoa 
ngan PRN menegakkan kedaulatan negara dan mengisi kemerde- 

PRN dewasa ini dititik-beratkan 
pada: mengadakan polit'k meti- 
tjiptakan persatuan dan perdamai- 
an. , 

Dalam  mendjalankan 
mentjiptakan persatuan dan per- 
damaian itu, PRN telah menjusun, 
suatu konsepsi jang selalu men- 
djadi garis pegangan PRN, jang 
melput: 

1) mendjalankan politik synthese. 
PRN berkejakinan bahwa hanja de 
ngan politik  svnthese itu sadjalah 
pertentangan2 dapat diselesaikan de 
ngan sebaik-baiknja: 2) politik kese 
imbangan, pia untuk  mentjegah 
timbulnja diktatur dari aliran jg be 
sar terhadap aliran jg ketjil: 3) po- 
litik untuk memperhatikan kepenti- 
ngan daerah, terutama daerah2 di 
luar Djawa ig djauh dan terpentjil 
sekali letaknja dari Pemerintah Pu- 
.sat. Dengan - mendjalankan politik 
memperhatikan  kepentingan2 dae- 
rah ini, PRN berkejakinan bahwa 
usaha2 separatisme dapat dihindar- 
kan, jg biasanja timbul karena me- 
rasa kurang mendapat perhatian da 
ri Pemerintah. Pusat, dan 4) mem- 
perhatikan  faktor2 psychologis je 
ada didalam masjarakat. Menurut 
Mr.. Djody, djika faktor2 psycholo- 
'gis ini kurang diperhatikan, maka 

politik 

atau orang2 ig tidak puas, jg dapat 

nan, jalah: 1) pemberontakan dan 

bahwa pemberontakan? ig pernah 
timbul di Indonesia pada mula per- 
tama disebabkan karena rasa ku- rang puas sebagai akibat kurang di 
perhatikannja — faktor2 psychologis 
ini oleh Pemerintah. Dan kalau di 
kalangan rakjat sudah berdjangkit 
apatisme, maka akan sukarlah bagi 
para pemimpin untuk  menggerak- 
kan tenaga rakjat guna usaha? pem 
bangunan negara kita. 

Usaha menjusun Negara 
hukum. 

Dengan uraian tsb. diatas bu- 
kanlah dimaksudkan, bahwa PRN 
sama sekali tidak mengulurkan 
tangan dan menjingsingkan lengan 
badjunja dalam usaha2 pemba- 
ngunan, PRN pun ikut serta dim. 
usaha aa nan itu, akan 
tetapi hanjalah idjang sjarat2 
jang ada didalam akat se- 

: ini memungkinkan, 
Usaha jang terpenting diantara- 

nja jalah: menjusun negara Re- 
pubtk Indonesia ini mendjadi 

ngka usa 
ha ini oleh Mr, Djody dikatakan 

Ba yeklaaN bata ana K seka) 5 " dakan msaha2 learabo 
:1) mengganti Undang2  Kolo- 

ga mendjadi Undang2 Nasional, 
).mengadakan Undang2 Nasio- 

nal jang baru misalnja Rentjana 
Undang2 tentang Kewarganegara- 
an, 3) telah di-instruksikan kepada 
pihak2 jang berkepentingan agar 
Undang2 Kolonial jg kini masih 
berlaku dalam pelaksanaannja di- 
interpreteer jang sesuai dengan kemerdekaan jang telah k'ta mi- 
liki sekarang, dan 4) menjeleng- 
garakan pemilihan umum. 
Mengenai jang terachir ini Mr. 

Djody katakan, bahwa pemilihan 
umum itu oleh PRN tidak hanja diartikan sebagai alat untuk men- 
tiiptakan stabilisasi politik, tetapi 
djuga dipandang sebaraj alat un- 
tuk menjusun negara hukum jang 
sebaik-baiknja. 

“ Situasi sekarang ini. 
Berbitjara tentang situasi 'seka. 

rang ini Mr. Djody ' Gondokusumo 
lebih. landjut menjatakan, bahwa 
PRN mempertahankan kabinet Ali 
Sastroamidjojo, karena kabinet ini 
benar2 mendjalankan program poli 
tik jig memperhatikan kepentingan2 
nasional, diantaranja dalam  pem- 
brantasan pengatjauan,  mentjipta- 
kan struktur ekonomi nasional seha 
gai pengganti struktur ekonomi ko- 
lonial dsb. : 

Menurut Mr, Djody, 
binet an ini akan 
akibat2 jg akan sangat merugikan 
bagi bangsa dan negara. Akibat2 jg 
merugikan itu diantaranja jalah: pe 
milihan umum pasti akan  terlamu 
bat dari skema waktu jg telah di te 

bubarnja ka 
membawa   tapkan, perdjoangan menuntut kem 

balinja Irian Barat digelanggang in- 
ternasional akan dirugikan dsb. 

Demikian a.l, Mr, Djody Gondo- 
kusumo, 

“Ni 
Pindatikan Ibu 
Dari! Kota Djakarta 

  

4 

|. Bnroso 

TAI2 POLITIK berpusat di-pusat pemerin- 
uanja bersatu dan hanja memusatkan piki- 
untuk memperkuat negara dan perdjuangaa 
h., demikian djuga Parindra jang dih'dup- 

i aber 1949 di Jogja. Tan i setalah 
i djuga uga pusat2 partai polit nda 
menimbulkan akibat2 jang tidak ki- 
Demikian R. P. Suroso ketua peng- 

   

    

   

   
ran dan perhatiannj 
menghadapi pendja 1 an. 

Bi Bea 
      

      

   

          

   

  

Djakarta: #Penuh3 Godaan: Kata” R.(P 1 

mobil ,Piring Ter- 

'akibatnja  banjak timbul golongan2. TJIREBON 

melahirkan dua matjam kemungki- | 

2) apatisme. Dinjatakan seterusnja, | 

  

   

    

   
   
   

    

Ia katakan” s 

Djakarta Ta 
dan penuh godaa 
dak tahan “meng 
rergelintjir. Mer 
ti gelombang 
lah berat. Gada 
salnja, kalau di 7 4 
hasilun orang dagang, bukan apa2. 
Karena itu banjak orang tergelintjir. 
Bukan sadja laki2-nja tetapi ajuga 
wanitanja. Dan memang, bugi orang 
jang tidak tahan menghadapi godaan 
itu mudah mendapat untung: apala- 
gi kalau suka melalui djalan se- 
rong:. oleh surat2' kabar haris: 
pemimpin2 selalu di-edjek2 dan di 
samarafakan ketidak baik inja. Tapi 
Parindra jang belum pernah mendja- 
lankan: hal-hal jang  tidak2, mera 
keb-gatan untuk disamaratakan. Pa- 
rindrXa hingga 

    
    

  

    

    
seorang 

  

hindarkan kesulitan2 jang disebeYkan 
godaan2 itu, kami menghenaaki su- 
paja pusat pemerintahan dipindahkan 
dari Djakarte, misalnja ke Jogja atau 
Malang.” 

Mendjelaskan putusan2 jang telah 
diambil oleh konperensi tsb. ia me- 

ngatakan bahwa semus jg dbitjara 
kan dan diputuskan itu adalah me- 
mang urgensi program Parindra jg. 
telah ditentukan sedjak di Jogja, jang 
hingga sekarang masih belum semua 
fertjapai. Dan karenanja akan terus 
diperdjuangkan. 

Pertentangan dan perpetja- 
han banjak tidak karena 
soal? prinsipil. 

Mengenai soal adanja perpetja.- 
han2 dikalangan partai? politik 
dan pemimpin2, Suroso mengata- 
kan, bahwa diantaranja banjak 

jang sebenarnja tidak didasarkan 
atas soal2 jang prinsipil, tetapi 

hanja karena perseorangan sadja, 

Inilah jang menjebabkan adanja 
kekalutan, kata Suroso, jang se- 
landjutnja' mengatakan, bahwa 

bila pertikaian itu memang be- 
nar2 mengenai soal2 prinsipil bo. 

lehlah, tetapi walaupun soal prin 
sipil sebenarnja masih dapat dia- 
tasi dengan djalan kompromi se. 
baik2nja. Dan memang, kata Su. 
roso, bilamana para pemimpin par 

tai politik lebih mementingkan 
perseorangannja maka partai itu 

akan mudah djatuhnja. 

Bersatulah menghadapi sia- 
. sat dari luar negeri. 

Setelah membentangkan betapa 
bahaja 'perpetjahan2 itu, Suroso 
menghendaki supaja semua par 

tai2 bersatu kembali, istimewa me 
ngingat adanja kemungkinan sia ' 
sat2 dari luar negeri jang didja. 
'ankan untuk merugikan negara' 
xita,   
  

RENTJANA MEMBANGUN. 
GEDUNG PEMUDA. 

Delegasi Front Pemuda Indo- 
nesia Tjab. Tjirebon baru2 ini 
telah menghadap Walikota Tjire- 
bon jang maksudnja untuk me- 
.njampaikan keputusan rapat: ang 
gauta Front Pemuda Indonesia 

. Tjab. Tjrebon jg dilangsungkan 
|seminggu sebelumihja. Adapun ke 
putusan rapat tsb. jang dihadliri 
pula oleh segenap wakil2 organi- 
sasi pemuda, menentukan suatu 
konsepsi untuk peringatan Hari 
Pahlawan pada 10 Nopember jad. 
Selain itu, rapat telah menjetudjui 
pula rentjana untuk membentuk 
suatu Jajasan je akan diberi nama 

| Jajasan Gedung Pemuda. Jajasan 
jini akan berusaha membangun se- 
buah Gedung Pemuda dikota 
Tiirebon, jang akan digunakan 
sebagai tempat pertemuan, dan 
lain2 bagi para pemuda. 
USAHA2 GOTONG ROJONG. 
Sedjumlah pegawai2 Kantor So- 

sial daerah Maluku dan Sulawesi 
dengan dipimpin oleh sdr. Siswojo 
dari Kementerian Sosial R.I. baru? 
ini selama 5 hari telah merigadakan 
penindjaua, “mengenai : 'perkemba- 
ngan2 dan usaha2 sosial -diwilajah 
Karesidenan Tjirebon. Setelah meng 
adakan penindjauan itu, “ mereka 
memberikan kesan2nja, jang al. di- 

njatakan, bahwa mereka merasa ter: 
tarik pada kegiatan” usaha? “ sosial 
dari penduduk jang bekerdia setjarn 
gotong-rojong, dalam lapangan pem- 
bangunan. Ketika mengundjungi de- 
sa Karangwangi, Ketj. Plumbar. me 
reka merasa kagum, bahwa selama 
tahun j.l. Badan Sosial desa tersesut 
“telah dapat menjelesaikan pekerdja- 
an perbaikan dan pembangunan & 
buah djembatan desa, 1 madrasah, 
9 bendungan air, 1 buah Balai Desa, 
16 buah rumah fakir miskin. 3 buah 
saluran air dan sebuah gedung S.R. 
Kesemuanja itu dikerdjakan setjara 
gotong-rojong, dan seluruhnja “ne- 
makan beaja Rp. 444.348 75: Me- 
nurut keterangan mereka, meskipun 
rakjat daerah Maluku dan Sulawesi 
telah mengenal “ arti aje 
tetapi belum dapat m ntjapai hasik 
seperti jang ditjapai oleh Badan? 
Sosial Desa didaerah Tjirebon. Tgl. 
26 Okt. rombongan tadi menerus: 
kan  perdjalanan pulang melalui 
Jogja. 

  

MOBBRIG LAWAN BOND 
PEKALONGAN, 

Pada tgl. 27 Oktober dimulai 
djam 16.00 akan dilangsungkan pers 
tandingan besar Volley-bali antara 
tcam Mobbrig kompi 1/513 Semas 
teng lawan team Bond Pekalongan, 
Pertandingan dilangsungkan di lapa- 
ngan volley asrama Mobbrig. di 
Pendrikan dekat Tugu Muda Sema. 
rang. 
P.B. MANGKANG MENANG, 
Senen petang jbl. telah dilangsung 

kan pertandingan Bulu Tangkis an- 
tara PB ,,Setasiun” Kaliwungu Ja- 
wan PB ,,/Mangkang”. Pertandingan 
berachir dengan angka 8—9- untuk 
kemenangan PB ,,Mangkang”, 

  

  

nding dengan peng- : 

sekarang hidupnja ! 
melarat. Oleh karena itu untuk meng 

La tonja mengupas situasi kota Dja- 
Bu TA 1 Sma Parindra Djawa Timur 

Minggu “Nasional Indonesia. 3 

ATJARA KOMPETISI P.S.I.S. 
Atjara pertandingan sepakbola 

kompetisi PSIS dim pekan ming 
gu ini sbb. » Sabtu, tgl. 30 Okt. : 
Romeo I — Union I, Stad:on: 
Garnizun HH — Polisi N, Pandana. 

Lran: TCS HI — Poris III, Kalisa- 
Iri (Garn.). Minggu, tgl. 31 Okt.: 
|Pors IT — Garnizun I, Stadion, 
| Tjahaja uk: I — TOR I, Kalisa- 
| ri (Pol): Jnion. HI — Polisi III 
| Seteran, Tridjaja II — Garnizun 
II, Kalisari (Garn.), TOR IN — 
'TCS IV, Pandanaran. 

SIAPA PEMAIN TJATUR 
TERKUAT DI INDONESIA. 
(Dari kalangan Persatuan Tjatur 

Djakarta, ,,Antara” mendapat kabar, 
bahwa dikalangan pemain2  tjatur 
Djakarta kini sedang timbul kesibuk 
an berhubung dengan adanja undang 
an dari Singapura. Karena adanja 
itu kini timbul pertanjaan Siapa pe 
main tjatur terkuat dan berhak me- 

. Wakili Indonesia dalam pertand ng- 
can tjatur diluar negeri. Seperti dike 

tahui, dalam pertandingan tjatur un 
tuk merebut kedjuaramn Pertjasi "54 
di Tegal baru2 ini, Hutagalung te- 
lah mendjadi djuara pertama. Tapi 

(dalam pada itu dalam perebutan ke 
djuaraan Djakarta - 1954, Hutaga- 
lung hanja menduduki tempat S sam 
pai ke-8, bersama2 Tjio Tjoan Beng, 
E.D. De Waal dan Manalu. Berhu 

| bung dengan kesemua hal diatas, ma 
ka kini telah diadjukan suatu usul 
baru dari pihak Persatuan Tjatur 

| Djakarta, untuk dalam waktu jang 
singkat diadakan pertandingan se- 

'leksi, diantara 8 pemain, jaitu A. 
“Hutagalung sebagai pemenang per- 
tama dalam perlombaan kedjuaraan 
Djakarta 1954, Pemenang ke 2/3 

|Tan Ping Goan' adn J.C. Engelen, 
ke-4 J. Fernhout dim 5 s/d 8 Huta- 
Igalung, Tjio Tjoan, Beng, E-D. De 
| Waat dan Manalu. Pertandingan2 
. tersebut direntjanakan akan diadakan 
'dihotel Des Indes, hotel Dharma 
(Nirmifa dan Balai Kota, dan akan 
memakan waktu 2 minggu. 

BELGIA GULINGKAN BLAN- 
DA DENGAN 42. 

Mengenai pertandingan sepakbola 
antara Belgia da, Nederland, warta 
wan ,,Antara” di Amsterdam me- 
ngwatkan kepada kita, bahwa pertan 
dingan jang berlangsung hari Ming 
gu di Deurne (Nederland) telah ber. 
achir “dengan 4-— 2 untuk keme- 
nangan Belgia. Keadaan waktu me- 
ngaso 3 — 1 untuk Belsia. 

Gol pertama Belgia ditjetak oleh 
kanan luar Lemberechts pada menit 
ke 12 dan pada menit ke-20 Coppens 
membuat gol ke-2, hingga keadaan 
mendjadi 2 — 0. Kemudian pada 
menit ke-42, Belgia leading 3 — 0 
karena tendangan Houf. Tapi keti- 
ka babak prtama akan berachir. Van 
Der Gyp (Nederland) dapat mero- 
bah stand mendjadi 3 — 1. Gol ke- 
2 dari Nederland dan ke-4 dari Bel 
gia jang terdjadi pada babak ke-?, 
masing2 ditjetak oleh Roosenberg 
(Nederland) dan Coppens (Belgia). 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 28 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Mars Indonesia: 06.40 

Tri Irama: 07.10 Bunga Rampsi: 
12.65 Trio Nina Kirana: 12.30 Ru- 
ang Wanita: 13.15 Njanjian Sal Sau- 
Ius: 13.40 Gamelan Studio Jogja- 
karta: 17.05 Sandiwara Radio un- 
tuk Kanak2: 17.40 Lagu? gembira, 
17.55 Pengadjian: 18.10 Pertjakapan 
AURI: 18.30 Hidanga, Suara Kela- 
na: 19.30 Peladjaran Gending: 20.05 
Siaran Pemerintah: 20.30 Mimbar 
Islam: 20.45 Irama Aneka: 21.iS 

Dari dan untuk Pendengar: 22.20 
Hidanga, R.O.S.: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 28 Oktober 1954: 
Djam 06:03 — 06.45 — 07,15 — 

07.45 Genderan pagi: ' 12.03 Ping 
Astono dll.: 12.5 Duke Ellington de- 
ngan orkesnja: 13.00 Suara Parry 
Como, 13.15 Dari Amerika Latin, 
13.45 . Rajuan Siang, 17.05 Ruangan 
Pemuda Pemudi: 17.45 Varia Djawa 
Tengah: 17.55 Lagu2 Arab: 18.00 
Pengadjian, 18.15 Seni Suara Sun- 

da: 19.30 Piano Tunggal: 19.45 
Mimbar Islam, 20.30 Lagu2 Indo- 
nesia, 21.20 Motjopat Putri diseling 
genderan: 22.15 Motjopat Putri di- 
seling genderan (landjutan): 23.30 
Tutup. 

Jogjakarta, 28 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Tabaran Irama Timur: 

06.40 Wals dan Tango gembira, 
07.15 -Njanjian Kulintang: 07.30 Ro 
berto Inglezs. 07.45 Njanjian Rum- 
tanis 10.00 Ujon2 dari Puro: 12.00 
Suara Sajekti, 12.15 Permainan Ho- 
bo, 12.45 Rachman berdendang: 
13.10 Merdu meraju: 13.50 Musik 

otong-rojong, giangs 17.00 Taman” Kanak2: 17.40 
Permainan duet: 
18.15 Dunia Olah 
Suara Djawas 19.40 Enam Serum- 
pun, 20.15 Ade dan Any meraju: 
20.30 Siapa Tahu... Te ta 
Mimbar Islam: 21.30 Malam Mana- 
Suka: 22.10 Malam Manasuka (lan: 
djutan): 23.00 Tutup. 

Djakarta, 28 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Kwartet Irama: 06.30 

Langgam Melaju: 07.10 Seni Djawa 
Studio Djakarta: 12.00 Orkes Bal- 
hoon: 12.40 Trio George: 13.00 Or 
kes Kr. Puspa Kemala: 13.40 Seni 
Sunda Studio Djakarta: 17.00 Lagu2 
Marsy 17.15 Orkes Melaju: 18.00 
Varia Nusantara: 18.15 Ruangan 
Olah Raga: 18.30 Orkes Hawaiian 
Putri Maluku, 19.30 Tambaran Tra- 
ma Daerah: 20.05 Siaran Pemerin- 
tah, 20.40 Njanjian Mien Sondakh 
dan Pellos 21.00 Mimbar Istam: 
21.15 Gamelan Bali: 21.30 Orkes 
Studio. Djakarta, 22.15 Tjiandjuran 
Pantja Suara, 23,00 “Tutup, 

17.50 Pengadjian, 
Raga: 18.30 Seni 
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Armada 
besar Se 

Sepertiga Darif, 

  

Timur Djar 
BERTALIAN DENGA atas makin besarnj, kel dan di Hongkong telah n 

   

  

   
       

  

     

   

     

      

  

     

    

     

  

   

  

   

    

  

tentang kekuatan militer 
ekuatan antara angkatan 

kra2 lawan 1 dan dalam : 
RRT, Soyiet Uni dan Ko: 

ra mempunjai lebih duri 3 djut 
dadu teratur didaratan Asia dan 
sukan2 ini dibantu oleh kesat 
satuan udara dan kapal sila Tn djauh lebih bilnjak daripada 

  

   djai Mau I 
bohkan” Pemerentah: I 
Itapi Mau Robohkan 

    

  

    

    

   
    

ngan, TER aa Anta 
Apabila kabinet sekarang ini dja 

tuh, maka nistjaja kekatjauan akan 
terdjadi didalam kita dan hal demi 
kianlah jang dikehendaki oleh ana 
sir2 asing tsb. Tetapi seluruh partai 
sendukung pemerintah telah menja 
takan ketegasannfa untuk memperta 
hankan kabinet sekarang ini. Bahkan 
dari seluruh Indonesia Perdana Men 
teri menerima pernjataan2 baik da 
ri partai, arganisasi maupun Pperse 
Oorangan agar supaja kabinet seka 
rang tetap dipertahankan. Demikian 
Djody. 

Achirnja 
agar supaja 
rakiat tetap terpeli 

Djody  mengandjurkan 
persatuan “dikalangan 

ara. (Antara) 

  

   
    

     

  

| orang djika dibanding dengan kekua- 

      

liri1Di!Seluruh! 

mun's tsb. dan hasiy mereka jalah 

   

     

  

   

  

itu mesin militer p: 
2 

  

"jang terdiri atas 4.500.000 
dan jang telah mengalahkan pasukan 
pisukan Chiang Kai Shek dalam ta 
hun 1949 mendjadi suatu tentara R. 

sei. Menurut perkiraan tentara R. 
R.T. sekarang terdirj atas 2 “djuta 
orang. Divisi2 RRT sekarang diper .kore 

'Mengkapi derran senapan2 recoiless, 
| mortir2 sampai kaliber 120 min: me 
ridm2 rocket dan meriam2 penang 

kis serangan “udara jang modern 
| buatan Soviet. Untuk menjokong ge 

n- | rakan divisi? infanteri RRT dan Ko 
Yrea Utara membentuk kesatuan-kesa 

Kk Pairen t0nk. arfilerj dan mortir jang   "bergerak sendiri. 
'lentara Korea Utara sedjak peng 

hentian tembak-menembak 'telah di 
perbesar dengan djumlah kira-kira 40 
ribu orang dan sekarang seluruhnja 
terdiri atas Lk. 300.000: orang jang 
berar'i bertambah dengan. 100.000 

tannja pada Waktu petjah perang 
Korea. Dikatakan bahwa sesudah 
kira-kira 200.000 orang serdadu 
'Tionghwa ditarik mundur dari .Ko- 
rea baru2 ini di Korea masih terda- 
pat lk. 750 ribu serdadu ,,sukarela” 
RR. Di lambung Timur-laut daerah 
kekuasaan pihak komunis d'tempat- 
kan kira-kira 7.500 buah pesawat 
udara pihak komunis jang  berart: 
paling sedikit 2 kali.Iipat djumlah 
pesawat2 jang ditempatkan oleh A.S. 
di Timur Djauh. Kira-kira 700 buah 
pesawat type Ilyushin-28 jaitu pesa- 
wat pantjar-gas pembom bermesin 2 
diduga kini? ditempatkan di Asia 
Timur-laut hanja 70 menit terbang 
dari Okinawa. 

Dikatakan djuga bahwa angka 

bahwa perobuhan kesatuan? gerilja — Dalam pada itu kini mulai di. 
orang 

RT. jang modern kini hampir sele 
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   sebagai ' berik 

  
     

     

pergunakan oleh: 
wat pantjar-gas pemburu type 
MIG model baru jaitu MIG-17, jg 
dapat te | tin 
60.000 kaki. , 

Sovjet Uni kini membentuk suatu 
armada kapal selam jang terbesar d. 
dunia dan hampir 1/3 dari armada 
itu kini ditempatkan di Timur Djauh. 
Menteri angkatan laut A.S, Charles 
S. Thomas baru2 ini telah mengata- 

jang dimiliki A.S. sekarang “dan 7 
kali djumlah kapal selam jg. dimiliki 

loleh Djerman pada waktu perang 
dunia ke-2 mulai petjah. Diperingat- 
kan oleh Thomas bahwa dalam pe- 
rang dunia ke-2 djumlah kapal selam 

menenggelamkan 12.000.00fiton ka- 
pal negara2 sekutu. Dikatakan djuga 
oleh Thomas bahwa Sovjet sekarang 
dapaf membuat dalam setiap minggu 
sebuah kapal selam baru. Dikatakan 
bahwa antara 90 dan 100 buah kapal 
selam Sovjet sekarang d.tempatkan 
di ,Samudera Pasifik. Demikian ke- 
terangan dari opsir2 A.S. jang di 
kumpulkan oleh U.P...( Antara) 

LAGI SEORANG PEMIMPIN 
TERKEMUKA MAU-MAU 

TERTANGKAP. 
Pasukan2 Inggeris pada hari 

Minggu pagi telah berhasil me- 
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PE aU siput Bimo in Ti 
a DariYArmada Tsb.. Berada1Dis,Timur /Djauh - 

Kekuatan Militer SovjetMUni-RRT.Dan Korea-Utara 
Menurut Keterangan2 Opsir2.A.S. 

han ang seti ng2-an diperlihatkan oleh” op 
| nunis di Timur Djauh wartawan2 U-P. di 
s2 dari Don pelak A.S. untuk mendapatkan 

dan darat pihak komunis dan ,dunia bebas“ di Timur Djauh 

dn kesaruan ALS. Menurut pendapat PANUar-gus pembom | ukuran | 

« Opsir AS, semangat dikalangan YNgan dan pesawal2  penjergap| 
Iserdula2 Sovit, RRT dan Korea dengan mempunjai lebih sedikit 

m-ke | Utura pada wmumnja ialah ,,baik Pesawat pengangkut daripada ang 

jang | sampai unggi” Dikatakan djuga, Koran udara AS, 

Sovjet Uni pesa | G, 

terbang sampai tinggi 

jang relatif ketjil itu telah berhasil 

3 

  

  

   

  

jak bantuan2 jang tadir 
hanja tinggal dja. 

   

  

Ki RE TOR — Tapi Bantuan2 Kurang 

Selatan, kebanjakan di 
nggu kedatangann 

tapkan di Djenewa 

Segera sesudah  gentjatan sen- 
djata, pemerintah Bao Dai memu 
lain suatu propaganda besar2Zan 
mengandjurkan penduduk Tonkin 
melarikan dri dari pemerintahan 
Vietminh. Didalam propaganda 
ini kedutaan Amerika turut serta 
dengan sangat aktif. Di-desa2 
dan di-kota2 pegawai2, pendeta2   aangkap seorang pem mpin terke-   muka dari kesatuan? Mau-Mau jg 

bernama Kaleba. Kaleba telah d 
tangkap atas petundjuk seorang 
Kikuvyu ketika ada dalam sebuah 
gua dilereng gunung Kenya bersa- 

dan opsir2 menggambarkan se- 
olah2 hidup dibawah pemerintah 
an Vietminh adalah hidup dida- 
lam neraka. 1 

Sekedar tuadjangan. 
sLe Monde” kemudian melan-     tan udara RRT dan Sovjet Ur 

terutama terdiri atas pesawat? 
ma dengan 3 orang kawannja d.- 
antaran'a seorang wan'ta. 
    

RRT Pandang Indonesia Sbg. Favoriet 
djutkan : 1 

Orang2 tua, wanita2 dan anak2 
  

  

Rakjatnja Hidu 
djamkan Paber 
Indonesia Harus Mengem 
hasiswa2 Indonesia — Tje 

IR. 

TUAL 
    

   

  

SANUSI JANG 
4 5 

    

In Tanggal 20” Oiaober jang au 
sela mbali di Inc Ke aa 

25 an lebih dahulu Ta Hong | 
kong, RI, Nesialiaa biru Sardi 
Uni,dan sekembalinja melalui Tj 
koslowakia dan Nederland. Se- 

itu mas'h tertinggal di Eropa dan 

annja disana. Pada pers. Ir. Sanu 
si menjampaikan kesan2 , perdja- 
lanannja sebagai berikut: — 

Mengenai perindustrian di Hong- 
kong dinjatakan, bahwa  perindus- 
triannja mengalami kesukaran kare 
na tadinja mempunjai 

Tiongkok dan seluruh “Asi 
ra dan sekarang pasaran iong 
kok adalah tertutup, pula negara2 
di Asia Tenggara mengadaka, per-| 
aturan2 begitu rupa sehingga tidak 
mudah Hongkong mendjual hasil2- 
nja. Selain daripada 'itu oleh karena 
geografis  kedudukannja adalah ter- 
lalu dekat dengan RRT, maka ada 
suatu kegelisahan dari kaum kapita 
lis disana jg ingin memindahkan ke 
kajaan dan pabriknja. Mereka men 
tjari djalan antara lain memindah- 

    
  

   

   
    

  

   kan pabrik2nja ke Indon ig di 
anggapnja tjukup memberikan kese- 
lamatan kepada pabriknja dan pa, 
tjukup mempunjai kemungkinan af 
pak Terhadap aa ini maka kita ha 
rus dapat mengambil “sikap jg bi 
djaksana mengingat segala kem 
kinan2. Ela 

Pemerintah RRT m 

riah, demikian 
kita merasa bahw 

      

   
   
    

       

kuat keadaannja dengan export, ka- 
Epitaal goederen, akan tetapi hal ini 

1 S 

dara kat negara - ini masih kurang 

bukan Suatu alasan bahwa kita ti- 

'Nrang2nja kepada negara kita. 

pasaran di| 

   

   

    

   

  

   

    

    
         

    

    

  

Brandan — Mereka Tidak Menghendaki Konsesi 

dak memberi kesempatan jg. sama 
kepada RRT untuk. mendjual ba- 

£ Sa : nia ta, 
|. Di Sovjet Uni kami mendapa 
Sena pat Ka biasa. Sovjet 
Uni mempunjai simpati ig besar 

sekali” terhadap Indonesia ' berhu- 
bung dengan perdjuangannja dan 
djuga berhubung dengan sikap 
Pal tik dari Indonesia onesia. Masjarakat 

jet Uni adalah didalam segala 
sesuatu amat disiplin. Politik per- 
'konomian ditentukan begitu rupa 

bahwa rakjat jang bekerdja keras itu tetap hidup sede aj ag pondon Hn 
  

  

utk. 
2 atjam nan ne- 

gara dan lebh2 dalam lapangan 

idjaman revolusi Rusia, sebe- 
tulnja Sovjet Uni masih merupa- 
kan negara jang terbelakang dan 
sampai tahun 1935,» industri me- 
reka masih tergantung daripada 
| mesin2 dan "expert luar negeri. 
Pada saat ini bisa d katakan bah- 
wa soal tehnik adalah sudah di 
atasi sama sekali dan malahan 
didalam sektor industri berat dan 
industri perteigahan mereka su- 
dah mulali mempunjai kelebihan 
produksi jang” dapat “di-export. 
Kami telah menjatakan sendiri 
melihat pabrik2 mereka jg besar2 
itu menghasilkan segala matjam 
mesin2 jang kalau perlu bisa di 

ual kepada Indonesia. 

— Didalam pembitjaraan kami de- 

TEA MK TR 

berharap supaja didalam 

' Mengenai perdagangan ini maka 
negara? di Eropa Barat mengada- 
kan perdagangan jg lebar dengan 
Sovjet Uni, maka kami mempunjai 
kesan bahwa dengan Indonesia pun 
tentu dapat pula diadakan hubu- 
ngan perdagangan jg dapat mengun: 
tungkan kedua belah pihak. | 

Pembesar2 Sovjet Uni telah me- 
njatakan bahwa mengenai harga, 
mereka selalu berani bersaingan de 
ngan negara mana sadja. Maka utk. 
kita adalah lebih menguntungkan 
bahwa kita tidak  mengenjamping- 

kan potensieel-afzet dari hasil2 ki- 
ta, dan potensieele-leverancier dari 
kebutuhan2 kita. Djadi kita - harus 
pula memberi kesempatan pada So- 
vjet Uni untuk membeli barang2 In 
donesia - dan untuk  mendjual ba- 
rang2 kepada Indonesia, hal mana 
'nistjaja akan menguntungkar kepa- 
da handels-politik kita. 

Tjekoslowakia. 
Di Tjekoslowakia. delegasi kita di 

terima oleh Wakil Menteri Perdaga 
ngan “Luar Negeri je menjatakan 
djuga keinginannja untuk lebih erat 
kerdja bersama didalam ' lapangan 
perdagangan dan pembangunan in- 
dustri. Mereka pula sanggup: mem- 
berikan segala faciliteiten untuk 
pembangunan2 industri di Indone- 
sia. Malahan berhubung dengan -so- 
al minjak di Pangkalan  Berandan 
mereka sanggup setiap. saat dipang- 
gil oleh Pemerintah Indonesia utk. 
membangun exploitasi dan rafinage   ngan pembesar2 di Moskow maka 

bahwa mere- 
! ka ingin mekah bekuan bersama | Perlu dibajar kontan oleh 

segala ,lapangan dengan 
sudah terang 

ap, negara Indonesia adalah se- | mereka menundukkan kemungke 
agai favoriet. | menjata-| ran2 dalam lapangan perdaga- 

didalam segala “1 ama | ngan dan pembangunan perindus- 
idalam segala lapas Mi Itrian. Mereka sanggup mend'ri- 

aauk “aksiplin pekan, . | kan segala matjam pabrik di Indo 
ag : bla Ha | nesia. « 2 mesin2 dan tenaga2 
Ba ina an . Kalau diperlukan, 
lapangan pertaw'an dan | sanggup djuga untuk prindusiran, Rakit hidu die sementara, aki uni menda La Me agnairen 1 n i ng . ri an 

hal ini berguna sekali 

bangunan negara. Mereka 
Percepat “IndnenNbak “SAN @ LISTrTaA 2 di 

1O--1S tohun, mereka 
akan mendjadi ne 
didunia. Komum' 
begitu keras dan 
usaha2 partikulir j 
kan, Tek 

   
   

  

- 

      

    

Ea 

. @dik dapat mengoper 
Iankan k2 tadi. 

1 perlu pabrikZ ini 
bisa mendapat pindjaman dengan 

diangka lama dengan bunga jang 
amat rendah (20) akan tetapi 

a harus mengadjukan projek2 
dengan setjara concreet satu 

Kemudian mereka me- 
tenaga2 ahlinja untuk 
segala matjam proiek di 

   
kita 

   

     

       Ka 
33   RRT mempunjai  kerdjasai 

erat dengan Sovjet Uni & 
pangan pembangunan 
Kami  mempunjai k 
RRT adalah sama lak 
bawah pengaruh Sovjet Uni di 
lam lapangan apapun, melainkan 
dalam segala sesuatu diadakan sua 
tu kerdjasama berdasarkan 'atas | 
merdekaan sepenuhnja.  Pembangu- 
nan perindustrian diberi. pe latian 
jg setinggi2nja dan kami djuga te- 

   

  

lah melihat suatu  combinatie-pro- | 

ject untuk pemintalan dan pertenu- 

nan, didekat Peking» «0 

Ibukota Peking adalah merupa- 
kan pusat kebudajaan, Tiongkok dan 
pada umumnja tidak Dak Kuda 
tri disekitarnja. Industri berat ada- 
lah di Mansjuria, di Mukden dsb. 
Kami mempunjai kesan bahwa ber- 
hubung dengan pembangunan sendi 

  

ri dalam lapangan perindustrian di 

    

  

   

  

Th 

Idia setiap 

. dan untuk membuat 
matjam survey mengenai 

nan2 industri besar ke- 

          
  

     

  

  

njatakan djuga, pabrik2 mereka dan 
niversiteit2 mereka selalu berse- 

| saat untuk menerima 
orang2 di Indonesia ig ingin  bela- 
Idjar atau mempeladjari segala sesua 

tu hal dipabrik2 jg beraneka warna 

| Mengenai perdagangan ' mereka 
Isangat mengharap bahwa akan sege 
ra dapat diadakan hubungan jg 
"langsung, karena tidak hanja untuk 
Sovjet Uni akan tetapi " djuga utk. 
Indonesia hal ini lebih menguntung 
kan daripada kalau hasil2 Indone- 

Isia datang di Sovjet Uni melalui ta 
ngan ketiga. Mereka sudah mempu   Injai usul jg concreet mengenai per- 

Selain daripada itu mereka me-: 

minjak dan - mendjalankan usaha 
tsb. seperlunja. Djuga hal ini tidak 

Indone- 
sia akan tetapi mereka. sanggup me 
nerima  pembajaran jg diatur. dan 

“kalau perlu dengan. hasilnja perusa- 
haan minjak itu sendiri hal mana 
tidak akan mengganggu keadaan de- 
pisen negara. Dinjatakan dengan te 
gas bahwa mereka tidak mau men- 
dapat konsessi oleh" karena hal ini 
bertentangan  dengap prinsip sosia- 
lis mereka, melainkan mereka meng 

hendaki semata2 mendirikan pabrik 
untuk pemerintah Indonesia. Kami 
mempunjai kesan bahwa negara Tie 
koslowakia jg seketjil itu mempu- 
njai industri berat jg terlalu besar 
sehingga mereka harus bekerdja ber 
sama dengan  negara2 lain seperti 
Indonesia ini, jg membutuhkan ba- 
njak mesin2 guna industrialisasi. 

Eropa Barat. 
Sesudah melihat negara2 komu- 

nis maka ada baiknja djuga  meli- 
hat pabrik2 di Eropa Barat guna 
perbandingan. Pada  umumnja- ha- 

'siI2 di Eropa Barat adalah lebih di 
Itudjukan untuk perdagangan dan 
"hasil dari negara2 komunis kurang, 
| disini pada umumnja barangnja ada 
lah kuat produksinja efficient, ha- 
nja tampangnja pada umumnja ku- 
rang menarik. Di Eropa Barat ba- 
rang2nja tampangnja lebih ,,di- 
streamline”, dibikin sebegitu rupa 
ig elok akan tetapi kadang2 dengan 
mengurangkan kekuatan serta kwa- 
hiteit. 

Djuga di Djerman. Barat mereka 
siap sedia untuk membantu Indone 
sia didalam  pembangunannja, ka- 
lau perlu dengan pemberian kredi- 
ten. Hanja pada umumnja didapat 
keluhan bahwa Indonesia tidak per 
nah concreet dengan usul2, dan se 
ring kali pihak mereka jg telah me 
ngadjukan usul2 dengan setjara per- 
intjiannja supaja memudahkan In- 

Amat Sederhana Dgn Keinsjafan Untuk Pembangunan Negara — Russia Sedia Pin:| 
2 Serta Para Ahlinja Dgn,Bunga, Modal Jg Sangat Rendah : Hanja 2pCt. — Tetapi 

lengemukakan Rentjana2-nja 'Jg: Konkrit — Universitet2 Russia Terbuka Utk Ma-| . 
koslovakia Sedia, Membantu' Kita?'Dlm Membangun Perminjakan Pangkalan| 

djandjian perdagangan dan mereka donesia, akan tetapi djuga di dalam/ 
waktu jg hal ini putusan2 dari pihak Indone 

pendek segala 'sesuatu dapat di sele- sia sukar. didapat. 
spikan. 
Sa dit sematjam ini mereka-- tidak4 

1000 Kata-1000 Djandj kan bahwa Sovjet Uni sekarang) 
mempunjai 350 buah kapal selam jig. 
berarti 2 kali djumlah kapal selam 

     

   

    

   

    

   

  

0.000 orang jang mengikuti adjakan 
ggalkan daerah2 Vietminh dan me- 

eadaan mereka sungguh. menjedihkan, 
djandjikan kepada mereka, kini 
kosong belaka. 

.. 

350.000 Pengungsi” Kinij Terlantar 
di Indo China. Selatan— Waktu Datanj: 
Di Saigon Disambut Den Pidato2 

'350.000 ORANG dari Tonkin kini berdesak2 di Indo Tjina 
: Coch'n China. 150.000 orang lainnja di- 

ija sebelum Mei 1955, jaitu tanggal jang dite- 
sebagai achirnja evakuasi dari Vietnam Utara. 

Ini berarti bahwa pemerintahan Bao Dai harus memberi tempat 

kepada setengah djuta pelarian, memberi pertolongan kepada me- 

reka dan djuga memberi pekerdjaan. Demikian tulis ,,Le Monde”. 

berangkat dengan mudah sadja: 
laki2 jang masih dapat bekergja 
udak mMuugkim berangkat dengan 
segera. Akibatnja talah bahwa pe 
merintah Bao Yai narus memeu- 
hara be-ratus2 ribu orang jang: 
kebanjakan tidak bisa bekerdja. 
Mereka didjangj,kan tanah, atap 
diatas kepala dan tingkatan hidup 
jang baik. Tetapi sebenarnja ke- 
adaan mereka menjedihkan. 

Setiba di Saigon mereka disam- 
but dengan musik dan pidato, 
dan kemud.an  dipondokkan di- 
Isuatu pusat. Saigon sendiri sudah 
menerima 100.UVU0 orang  sema- 
tjam ini, mereka dipondokkan di- 
irumah2 sakit, sekolah2 atau di- 
kemah2 jang dibuat oleh Ameri- 
ka. Urang dewasa menerima tiap2 

“hari 12 piaster, seorang anak 6 
piaster, sedangkan beras 1 pon 
'harganja 5 piaster. Beberapa per 
'kakas dapur dan rumah tangga 
(dan beberapa lembar t:kar diberi- 
ikan pertjuma.     

FA 

: 

     

 Bahaja ,,infilirasi politik”, 
“Pemerintah Bao Dai berusaha su 

'paja mereka menetap kedesal, se- 
bab sebenarnja orang hendak setje- 

“Yoat mungkin memakai kembaii ba- 

Maka untuk kemungkinan kre- 

mempersoalkan plafond karena 

kan suatu negara besar jg merupa- | 

| 

tiap2 plafond toch tidak d-pergu- 
nakan oleh Indonesia jg mereka 
harap dengan sangat adalah usul2 
projek jang concreet dari Indo- 
nesia. 

Didalam perdjalanan kami itu 
kam: memberikan perhatian besar 
terhadap industri berat, kami me- 
lihat pabrik2 mesin dan pabrik2 
badja di Sovjet Rusia, Ukraina, 
Tiekoslowakia, Djerman - Barat 
dan negeri Belanda. Pia 

Di Djerman Barat dan negeri 
Belanda hoogovens mereka adalah 
tergantung kepada bahan2 arang 
batu dan ijzererts (bidji besi) jarig 
harus d datangkan dari luar ne- 
geri. Sebetulnja pada  umumnja 

kita di Indonesia karena kurang 
pengetahuan mempunjai 
banjak complexen terhada 
dustri berat. 5 2 

terlalu 
in- 

Nederland. 
Dalam pembitjaraan kami dng. 

orang2 dari Krupp dan dengan 
direksi dari hoogovens d'negeri 
Belanda, maka mereka menjata- 
kan dengan tegas bahwa sekarang 
djuga industri berat di Indonesia 
sudah dapat dimula'kan. Kalau 
perlu kita membuat segera hsog- 
ovens dengan mulai mendirikan 
bagian2 dari eind-proces, sepert! 
walswerken, Ciemans Martins- 
ovens dsb. Kalau ijzererts masih 
belum tersedia maka kita sudah 
b'sa mengerdiakan besi2 tua jang 
banjak tertumpuk dan pula jang 
bertambah saban tahun itu. 

Kesimpulan dari kesan2 kami ada 
lah bahwa Indonesia kita ini jang lu 

   
     
     
   

  

ngunan2 jg mendjadi terapat ring- 
“gol mereka... Selain daripada itu 
srang..ingin mengosongkan ibu kote 

| massa itu, jg mudah sekali di 
engaruhi “oleh suatu aliran “politik. 

Kemisaris djenderal urusan pengung 
si, Ngo Ngoc Doi, mengatakan bak 
wa ada suatu “ rentjana  kolonisasi 
untuk propinsi2 sebelah timur Co- 
chin China dan ada lagi suatu ren 
tjana jg lebih hebat untuk  mengi: 
ringkan dan mempergunakan rawaz 
sebelah barat Saigon. 

Djandji-djandji. 
Tiap2 keluarga akan diberi dgn 

tjuma2 setengah hektare tanah 
dan tiap2 keluarga “jang terdirj 
Jari lima orang keatas mendapat 
sebuah rumah. Tetapi tjelaka men 
tjit kita — demikian Ngo Ngoc 
Doi — tidak mempunjai tjukup 
perbelandjaan. Kita memerlukan 
bulldozer2 dan lain2 alat serta 
bahan2 dan kita sudah memadju- 
kan permintaan kepada Amerika 
dan Perantjis. Tetapi waktu men- 
TESAK 1, Adalah sangat pada 
tempatnja djika sebagian besar ka 
um pengungsi sudah menetap se 
belum Nopember: djika demikian 
ditahun depan mereka sudah bisa 
hidup dari haSil panen sendiri, 
Sekarang kita tidak tahu bagaima 
na kita harus keluar dari kesuka 
ran-kesukaran ini, 

Pn
 

| Timbul pertentangan2. 
70.000 orang. kini. sudah  menda- 

pat tempat di Cochin China, di an- 
taranja 40.000 orang  dipropinsi 
Bionhoa. Hampir semua beragama 
Katolik dan mereka dipimpin oleh 
Mgr. Pham Ngoc Chi, salah satu 
uskup jg turut berdjuang dipihak 
Bao Dai di Tonkin. Desa2 pengung 
si di.Bionhoa sebanjak 8 buah di 
bawah pemerintahan pendeta Kato 
lik, jg diawasi oleh uskup2. Kaum 
pengungsi datangnja terlalu tjepat 

  
as daerahnja jang banjak penduduk | San djumlah mereka terlalu besar. 

nja jang kaja alamnja adalah hanja 
menunggu pembangunan indsutri un 
tuk mendjadi. negara 

negeri kelas I didunia. 

Kalau dilihat dari luar negeri ma 
ka mengingat faktor2 jang dibutuh 
kan dap faktor2 jang ada di Indone . 
sia, maka Indonesia harus dapat di! 
industrialisasikan didalam 10 tahun 
jad., karena dunia sekarang ini ma-! 
kin lama makin. mendjadi ketjil dan 
seluruh dunia mempunjai perhatiar 

nja. 

tergantung kepada kita sendiri un 

ada pada kita, 

lah djuga soal politik keuangan. Un 
tuk pembangunan perindustrian ini 
kita harus berani memberikan uang 
satu miljard rupiah setahun, kalau 
(perlu sebagai ,,defisit-spending”. 

Perlu diterangkan disini ' bahwa 
kini pengeluaran pemerintah guna 
perindustrian adalah — hanja kira2 

(Rp. 20 djuta setahun jang disalurkan 
via Bank Industri Negara untuk kre 
dit industri. 

Kalau politik keuangan terhadap 
perindsutrian masih — dipertahankan 
seperti sekarang, maka nistjaja kita 
akan mengalami kerugian nasional   jang tidak terhingga besarnja karena 
kita sering2 menunda2 kesempatan 
kearah konsolidasi negara didalam 
perekonomian, Ye 

jang mempu- 

njai kekajaan besar dan akan masuk 

untuk membantu industrialisasi Indo 
nesia didalam tempo. jang sependek2 

Djadi segala sesuatu adalah hanja 

tuk mengkoordinasikan tenaga2 jang 

Didalam hal ini jagn penting ada- 

Kebanjakan terdiri dari wanita2, 
orang tua dan kanak2. Sudah terdia 

|di pertentangan2 antara mereka de 
ngan penduduk asli. Tanah belum 
ada tersedia dan keadaan peruma- 
han sangat menjedihkan. Sudah ada 
pengungsi2 jg menjatakan ingin pu 
Tang sadja. Didalam waktu satu bu- 
lan penduduk asli mengalami ke- 
naikan harga barang2 dengan 10056 

"karena kedatangan penduduk baru 

itu. Sampai sekarang belum ada 
rusaha untuk menambah simpanan? 
jg sekarang sudah ada. Diwaktu se 
karang ini keadaan hanja bisa tam 
bah buruk sadja. 
Demikian antara lain tulis Le 
Monde”. k 

t4 

SEROMBONGAN ANGGOTA 
parlemen dan kaum tjerdik t'endekia 
wat Djepang jang baru sadja kemba 
li darj kundjungan mereka ke RRT 
telah membenarkan, bahwa RRT te 
lah mentjapai kemadjuan besar da 
lam usaha membangun perekonomi 
annja dan bahwa Peking benar2 
menghendaki perdamaian untuk ke 
pentingan penglaksanaan program) 
pembangunannja lebih tandjut, 

| Beberapa orang diantara mereka 
| berpendapat, bahwa kini memang be 
“lum tiba saatnja bagi Djepang untuk 
mengakuj RRT, akan tetapi dalam 
pada itu mereka dapat menjetudjui 
pendapat jang menjatakan, bahwa 

  

Ikan perhatiannja kepada anak2 dan 

Akan Seran 

     ke la orang lalu, uang mana 

undang2 melarang pengem'san. 

sumber hidup jang lain. 

Pihak polisi terutama menumpah 

wanita jg sambil menggendong anak 
nja  mentjoba - memikat simpati 
orang2 jg berada. Dengan  tersiar- 
nja suatu berita setjara  tiba2 ten- 
tang semakin bertambahnja  djum- 
lah anak hilang sedjak bulan Djuli 
ig lalu, menjebabkan polisi bertin- 
dak dengan giat. Orang2 tua jg ke- 
hilangan anaknja menjerbu — kan- 
tor2 polisi dengan permohonan 
sIjarikan anak saja”. 

Dinding kantor polisi urusan 
orang hilang telah pnuh ditempel 
dengan potret anak2 laki2 dan pe- 
rempuan jg telah menghilang setja- 
ta adjaib. Hasil pen: serebekan  pi- 
'hak polisi telah mer:bongkar suatu 
faktor jg mengedjutk an. 

L ,SindiLat pengemis”. 
P'hak polisi mengatakan, bah- 

wa mereka jakin alan adanja se- 
buah sindikat, jane dikendalikan 
oleh orang2 jang hidup dengan 
kemewahan seperti dalam istana, 

|dari mana mereka memimpin | 
operasi2 jang achirnja membawa '! 
kepada kesengsaraan manusia. 
Golongan ini tidak sadja dilindu- 
ngi oleh kekajaan tapi djuga, me- 
nurut sumber jg boleh dipertjaja, 
oleh badjingan2 jang bersedia 
melenjapkan siapa sadja dengan 
segala “djalan bila berani menga- 
dukan seorang kaki tangannja 
kepada polis'. 
sg Tjulik anak. 
Pun pihak polisi telah menda- 

Dat bukti, bahwa sebagian besar 
dari anak2 jang ,,hilang” itu su- 
dah mendjadi korban agen? jang 
dipakai oleh sindikat tsb. Banjak 
dari mereka ditjul.k ditengah dja- 
lan ketika sedang melaksanakan 
suruhan orang tuanja. Jang lain- 

menurut keterangan polisi, akan 

Kesukaran perekonomian telah 

adalah pendjahat2 jg sedang ditjari- 

tjari oleh polisi. 

Pada waktu" ini sudah !ebih 1000 
orang jg disebut pengemis di Kal- 
kuta telah ” menukar pensghidupan- 

nja diudara terbuka dengan peker- 
djaan paksa dalam pendjara. 

Dalam pemeriksaan. perkaranja 
dimuka . pengadilan, ada beberapa 

    

  

njaan jg dimadjukan kepadanja. Di 

o   aja dipisahkan dengan budjukan 
dari inang pengasuhnja d taman2 
bunga. Seorang anak umur lima 
tahun baru ini telah diselamatkan 
dari sengsara. jang lebih buruk 
dari mati, berkat ketjurigaan se- 
orang jang sedang melihat itelasi2 
toko. 

Dimasukkan kerandjang 
Orang ini melihat seorang pe- 

ngemis terbungkuk-bungkuk dise- 
babkan sebuah bakul berat jang 
dibawanja. Dia lalu menanjakan 
barang apa dibawanja dalam ba- 
kul itu. Djawabnja ialah rentetan 
kata2 makian. Pengemis dan war- 
ga jang djudjur itu telah mengadu 
tenaganja dan bantuan pol'si ke- 
mudian dipanggil. bakul itu di 
buka. Didalamnja didapati se- 
Orang anak berpakaian bersih dan 
dibungkus rapat2. 

Pihak polisi melaporkan . bahwa 
gadis2 jg berusia diatas 12 tahun 
kebanjakan - didjual  kerumah2 la- 

tjur jg. tak sedikit  djumlahnja 
Kalkuta.   Tapi kadang2 seorang gadis -dje- 

lita didjual kepada seorang langga- 
nan tua jg mempunjai minat untuk 
kawip dengan seorang anak2. 

Anak laki2, terutama mereka ig 
berusia antara tiga sampai enam 

tahun, sering dianiaja lebih dahulu 
sebelum didjual kepada pengemis2 
professionel jg membajar. sebagian 
dari hasil pentjariannja sehari-hari 

kepada sindikat itu. Polisi2 istime- 
wa pada waktu ini mengadakan 
penggerebekan — setiap “malam pada 
rumah2 latjur untuk mentjari anak2 

jg hilang, istimewa gadis2 dibawah 
umur. Baru ini seorang gadis ber- 
umur 15 tahun, mengatakan bahwa 

ibunja, seorang petani, karena me- 
merlukan uang telah ' mendjualnja 
kepada seorang laki2 jg berdjandji 

akan mengawininja. Tapi apa 'jg ter 
djadi, bakal suaminja itu membawa 
nja ke Kalkuta dan mendjualnja ke 
pada sebuah rumah latjur. 

Pihak polisi mengatakan, bah- 
wa kaki tangan sindikat itu sering 
tersebar keluar batas kota dan 
malah kadang2 keluar provinsi 
Benggala Barat. Sindikat ini me- 
ngirimkan  korban2-nja kepada 
langganan? jang bersedia membe- 
Inja dengan kereta-api atau kapal 
dibawah pengawasan ,,wali2” jg 
bermuka bengis. Untuk membas- 
mi perbuatan ini barisan2 polisi 
istimewa pada waktu ini mengada 
kan pendjagaan2 keras pada sta- 
siun2 kereta-api di Howrah dan 
Sealdah, pintu2 kembar masuk ke 
kota dari arah utara, barat dan 
selatan dan djuga  disepandjang 
tepi sungai. Menurut taksiran po- ' 
lisi, suku Tamil dari India Selatan 
merupakan -. 3040. dari djumlah 
Pe dikota Kalkuta. 5046 
terd ri dari masjarakat jg biasanja 
berdiam diluar provinsi Benggala 
Barat. 

Pura2 berlagak al'm. 
Djaring jg dipasang oleh polisi te 

lah banjak memberikan hasil jg tak 
disangka2. Misalnja, polisi telah da 
pat membasmi - ,,Bogus Sadhus” 
(orang alim) jg duduk dengan tjiong 
kaknja' dikaki2 lima, Kebanjakan 
dari orang2 'jg berlagak alim ini 

Djepang harus membuka perhubung 

an lalu-lintas dan kebudajaan dgn. 
RRT, sekalipun antara kedua nega 
ta tsb. tidak diadakan perhubungan 
diplomatik jang formil. 

Diantara para penindjau itu dalam 
pada itu ada pula jang berpendapat, 
bahwa kemadjuan2 jang tertjapai di 
RRT jitu dapat dihasilkan dengan me 
ngorbankan kemerdekaan berbitjara. 
Dalam pada itu Menteri juar ne 

geri Djepang, Katsuo Okazaki, pa 
da malam Senen menjatakan di Me 
xico City, bahwa menurut pendapat 
nja, RRT tidak akan menjerang Tai 
wan pada, waktu sekarang ini: Dika 

takan, bahwa kalau sedangan terha   

Ini bukan potret seorang 

i 

jang lewat disana banjak jang mem 
ini, diletakkan pada sebuah mangku 

antara barang2 bukti jg dibawa ke 

,Bogus 

jang berpura2 djadi seorang alim dari Calcutta, tapi benar2 orang alim, 

lialah dari golongan fakir. Ia bertapa “dengan memendamkan kepalanja 

| dalam pasir ditepi djalan jang menudju. kekota, Kumb. 

Pp Mewah — Polisi Cal- 

3 
kan penggerebekan pada ,,pusat 

dari satu djuta anak2 pengemis di Kalkuta dalam usaha nja untuk membasmi perdagangan 
kanak. Kendaraan2 polisi jg. diperlengkapi alat radio murdar . la 
cemis2 jang penuh dengan kudisan dibadannja sambil mem bawa mangkuk meminta sedekah 

mandir melalui djalan2 dimana 

pergi kekantung sebuah ,,siIndik:t 

pengemis jg kuat.” Kota Kalkuta jang didiami oleh berbagai raga-m suku bangsa tidak mempunjsi 
mendorong banjak diantara per- 

a duduknja hidup bergelandangan di djalan2. Akan tetapi menurut su mber jang boleh dipertjaja, .pc- 
ngemis2 amatir” djauh melebihi djumlah pengemis jang betul2 me ngemis karena tiada 'mempunjai 

muka -pengadilan ialah sebuah ka- 

leng rokok berisi uang £ 6, jg me 

rupakan penghasilan satu hari dari 

seorang pengemis. 

Polisi mengatakan, bahwa, opera- 

si penggerebekan itu mungkin akan 

diperpandjang  waktunja berhubung 

banjaknja urusan2 jg bertalian dgn. 

soal ini. Sementara itu polisi telah 

mengeluarkan peringatan kepada 

orang diantaranja memakai pembe-| para orang tua sedemikian: »Hati2 

la2 untuk mendjawab segala perta- dengan orang jg tak dikenal, kalau 

tidak, tuan2 mungkin akan kehila- 

ngan anak”. 

  
Sadhus”, seorang pengemis 

Para djemaah 

berikan sekedar uang kepada fakir 

k jang memang sudah tersedia de- 

kat tempatnja bertapa ini. 

  

Oleh: Darmosugito:   
Tjampur? Soal Politik 
Dalam" Menentukan)Dimana Paberik 

Gula Jogja Akan Ditempatkan 
Korr. Kita Dig ogja. 

KALAU KERDJA SAMA antara Pemerintah daerah Istime- 

wa Jogjakarta dengan Pemerintah Pusat tentang usaha memper- 

| menterian Pertanian 

| baiki perekonomian rakjat dengan djalan mendirikan pabrik gu- 

la, bisa dikata sangat lantjar, malahan dengan positief kini Ke- 
telah memberikan sokongan sebesar Rp. 

| 1.560.009 untuk persiapan penanaman tebu dalam tahun jang akan 

gedjala2 jang bisa menimbulkan 
jang diharapkan. 

!  Kedjadian ini adalah berhubung 
' dengan penetapan tentang tempat, 
dimana pabrik gula itu akan didiri 
kan. karena nampak tanda?, bahwa 
dalam hal ini, menjelip latar bela- 
kang ...... berbau politik. 

Sebagai. diketahui, bahwa baik da 
ri fihak Panitia penjelenggara, mau 
pun, dari fihak DPD, dimadjukan 
usul, supaja penempatan pabrik gula 
itu, dibekas pabrik gula Padokan. 
Pendapat itu didasarkan dengan be 
berapa factor jang kuat, terutama 

dalam soal2 jang berkenaan dengan 
biaja angkutan. Tetapj sebalikn'a da 
ri fihak fraksi: Masjumi : berpenda 
pat, bahwa tempat sebaik?2nja un 
tuk penempatan pabrik itu, adalah 
dibekas pabrik gula Gesikan, 
dasar2 jang kuat djuga, diantsranja 
disebut djuga, bahwa meskipun 

sikan lebih d/auh dari pusatnja ang 
kutan, tetapi DKA telah memberi 

kan kesanggupan, bahwa bila pabrik 
direhob litasi, Gesikan benar" akan 

maka hubungan kereta api ja 
diak Djepang dihapuskan, akan Cipa 

sang lagi. 

Pertentangan peridapat ini demi 

kian rupa, hingga dengan mudah bi 
sa ditarik kesimpulan, bahwa, dalam 

   

perbedaan pendapat itu tidak hanja' 

pandangan sudut porductief dan. ti 
daknja pabrik jang akan didirikan 
itu, tetapi mempunjai sebab sebab jg. 

bersipat politis, antara Bintang sa 
bir” disatu fihak, dan , Palu ari” di 
lain fihak. 

Bagaimana kesudahanni'a .,berebu 
tan tempat” ini, sidang DPRD leng- 
kap jang akan menentukan. 

Tetapi disamping itu, sumber? ja. 
sangat boleh dipertjaja mengatak 
bahwa kalau dalam hal iri Panit 
penjelenggara dan D.P.D. berpegang 
teguh akan pendiriannja,  Mastumi 
akan menarik. 2 orang anggauta 
D.P.D., jang mewakili Masiumi, dan 
dalam hal ini sangat besar kemung- 

kinannja Masjumi mendapat soko- 
ngan dari fihak2 N.U. dan frastie 

     

   

Katholiek, hingga dengan demikian U.P.) 

den.! 

G2, 

Te 

ig: 

di) datang, adalah didalam Pemerentahan daerah send'ri kini nampak 
suasana mendjadi tidak sebagai 

D.P.D. akan mengalami krisis. 
Sebagai diketahui, -D.P.D. seka- 

rang terdiri dari: Mr. Kasmat, Moh. 
Mawardi (keduanja dari Masjumi), 

Sugjopranoto (P.P.D.I.), Susanto (Bu 
ruh-Tani) dan dokter Sahir (P.N.L.). 
Bagaimana  achirnja lelakon ini, 

kemudian akan kita kabarkan lagi, 

demikian Koresponden ,,Suara Mer- 
deka” mengabarkan. 5 

Krisis Di 

Pakistan 
MENJAMBUNG berita tentang 

krisis kabinet di Pakistan, lebih 
djauh dapat dikabarkan, bhw ka- 
binet jang kemudian dapat diben- 
tuk oleh P.M. Mohamad Ali itu 
adalah suatu ,,Zaken kabinet" ter- 
diri dari 7 orang, termasuk 2 
orang djendral, Kabinet ini akan 
bekerdja sampai datangnja hasil2 
pemilihan umum, jang selekasnja 
akan diadakan. Krisis politik ini 
timbul waktu P.M. Ali sedang be 
rada di Amerika. Menurut kete- 
rangan P.M, Ali, adalah akibat 
berbedaan2 faham mengenai poli- 
tik dalam negeri Pakistan, jg be- 
berapa waktu jl. pun pernah s2m- 
pai menimbulkan huru-hara di 
Pakistan Timur. 

Sedikit2nja ada 2 orang men- 
teri dalam kabinet jl. jang rie- 
mang dengan sengadja telah re- 
nentang polit.k P.M. Ali. Waktu 
terdjadinja krisis kabinet itu, gu- 

'bernur djendral ''Ghulam Moha- 
Imad telah memproklamasikan ke- 
adaan dalam darurat, militer2 jg 
Tn dekat Karachi dige 
rakkan untuk mendjaga ketente- 
raman, tetapi untung tak sampai 
terbit insiden2. Selandjutnja dapat 
d.kabarkan, bahwa dalam kundju- 

| ngannja ke Amerika itu PM Ali 
telah mendapatkan bantuan ekono 
mi sebanjak 105 djuta dollar utk 
Pakistan dan suatu djandji, bah 
wa bantuan militer Amerika pada 
Pakistan akan ditambah. (Antara- 

  

  
  

RRT Benar2 Hendaki Perdamaian Bagi Kepentingan 
Penglaksanaan 'Pembangunannja — Tak 

g Taiwan Sekarang 
dap Ouemoy menurut pendapatnja 

adalah mungkin, akan tetapi  terha 
dap Taiwan tidak, karena Taiwan Ie 
taknja terlalu djauh dari “daratan 
Tiongkok. : 

Menurut Okazaki, Dispang dapat 
menganggap suatu serangan  terha 
dap Taiwan sebagai suatu antjaman 
terhadap perdamaian Djepang, 

Selandjutnja  menteti luar negeri 
Djepang itu menjatakan pendapat- 
nja, bahwa bahaja perang adalah le- 
bih ketjil, karena makin besarnja ke- 
seimbangan kekuatan. Dalam -hubu- 
ngan ini ia menjebut-njesuit persen- 
djataan kembali Djeriian dan Dje- 
pang sebagai rintangin2 bagi petjah- 

nja pering dunia ke-3, 
(Ketika ditanja tentang kemung- 

kinan diperbaikinja perhubungan di- 
plomatik antara Djepang dan RRT 
serta Sovjet Uni, Okazaki mengata- 
kan, bahwa Djepang bersedia meng- 
ambil tindakan2 kearah itu, asal sa- 
dja RRT dan Sovjet Uni mau me- 
nanda-tangani perdjandjian perda- 
maian San Francisco dan mau ma- 
suk kedalam perdjandjian Djepang/ 
Amerika. Selandjutnja Okazaki me- 
njatakan, bahwa Djepang bersedia 
memberikan bantuan tehnik kepada 
negara Rentjana Colombo apabila 
negara tersebut  megnhendakinja, 

» (Antara), 3     

»Syndicaat Tjulik Anak” 
Pentjulikan2 Anak9Meradjalela Di Calcutta--Anak”Jg Di- : 

Iljulik Didjadikan' Pelatjur Atau Pengemis — Pemimpin2 
|Pengemis)Punja Istana2 Dan. kidu 

8 cutta Kini Lakukan Penggerebegan2 
(Oleh : Koresponden Chusus Suara Merdeka”) 

(RISAN ISTIMEWA polisi di Kalkuta telah mulai melaku 
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PANGGILAN 
« PEMERINTAH DAERAH OTONOOM KABUPATEN Tn, 

ja " Zonder pesan, sudah dalam 

c . | Ne persediaan 

    
    

REMBANGSMEMBU 
5 a. SPEDA KUMBANG KELUARAN PALING TER. 

l. SECRETARIS D. P. R.D: ACHIR, MERK (CYCLEMASTER 
Spantejarat jang dipe : b. 'SPORTWAGEN CABRIOLET MERK RELIAN 

, 2 betapa Mind Man ing edan Wind yok | x LUTKE MULUT: DENGAN MESIN AUSTIN A30 " 
he man bekerdia sedikitnja 12 tahun termasuk 3 tahun be-    

       

Wu kerdia delioa Kalanaa Pamong-Prodjo. ic. VESPA SCOOTER 994 BARU 

   
   

    
   

         

    

b. beiajaah : AM.S/SM.A. atau jang sederndjad dengan "ea aa anak? id on | Memoar apalagi a : d, AUSTIN A70 SEDAN MODEL TAHUN 1952. 

| Digadji menurut PCP. na 1948 golongan v 6 makan sandwiches! dau bukan Blue Band h .. KETERANGAN MENGENAI - 

Ik GPS 51 TP E R 1 Dibuatnja tentu dengan: 1 tjap Bunga Mas a-b-c-d atau a-b 

Hakan mentahan Blue.Band, bukan?” gi 1 | e 
! Ga ran Da Per ca | | N. V. Prawira Mulja Pe NN BjA Beridjazah S-LM. atau jang sederadjad, dengan pengalaman SOLO. JOGJA 

bekerdja 5 tahun. - : 
Digadji menurut P.G.P. tahun 1948 seba Yv. 
Surat-surat lamaran hendaknja ditulis sendiri (djangan ditik) 
dengan dilampiri daftar riwajat pekerdjaan (dapat 'ditik) supa- 

: ja dialamatkan pada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten 
- Rembang ant andakasaya pada tanggal 30 Nopember 1954 
: Buat mereka jang masih bekerdja pada djawatan-djawatan 

harus melampirkan surat keterangan tidak keberatan (mis- 
baarheidsverklaring) dari Kepala Djawatan jang bersangkutan. 

1 " Rembang, 20 Oktober 1954. 

“A. n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
SEMENTARA KABUPATEN REMBANG: 

: 1 Ketu a 

: (Ri ke S. : S. WONGSODIREDJO ) 

  Iva 
: DJIL. BE BIAUW TJOAN 92 

Kursus I.B.I. Mg NN nc - : 
« BAHASA INGGERIS: 

Permulaan (Elementary), 3 X seminggu, Rp 17,50 tiap bl. 
Landj. Pertama (Intermediate), 2 X smgg., Rp 25,— tiap bl, 

Landj. Atas (utk. udj. Lower Cert. €. U.), 2 X seminggu. 
Rp 40,— tiap bl. Rombongan2 baru dimulai 4 dan 5/11-'54 

“ BAHASA BELANDA : 

Perm./Landj. 2 X smgg. Rp. 12,50 tiap bulan. 

£ ILMU PASTI/ALAM : 
Tingkat SMP, 3 X smgg. Rp. 20,— tiap bulan. 

# MEMEGANG BUKU A: 

  
  

        

    
  

        

        

   

        

   

  

          

    
    
  

     
      

  

  

      

          

  

    

   

  

  

  

        

  

  

  
  

  

          

  

  Penuh sensatie ! — Hebat! — Serem! dan Gempar ! menjeramkan ! muda! 
  

THREE YOUNG TEXANS 
  

: 2 NN : 5 Untuk udjian Bond Oct. '55 3 X smgg. 11 bl. a Rp. 30,— 
Per “tag 5 Dictaat gratis. Pendaftaran peladjar2 baru dimulai hari ini. 

1gui 4 La ai Yi ke BESOK MALAM: 
a ' 

Hima surat idzin dari: Kementerian Sosial Ka “5 Oktober Dimana sa Tn alam pesta k 2 TN Tn . 1954 No. S.R-9-116 akan diedarkan coupon amal ,,BI N- maupun tiap hari dalam pertjakapan di- 
| TANGPRIANGAN? Bandung dari tgl. 27 Oktober e 1 1954 sampai tgl. 5 Djanuari 1955. rumah, Blue Band selalu mendjadi: 'buah 5YIS 

n Hadiah2 berupa wang/ barang seharga Rp. 120.000 (seratus bibir Ibu rumah tangga. Baginja dan mc- 5.759. 17 th) 
: dua puluh ribu rupiah). Hatsil bersih 10076 untuk amal. ' purut kehendak merekalah, Blue Band Sebuah fila paling 

/ - Coupon2 hadiah ,BINTANG PRIANGAN” jang . . . mentjapai warna, keharu- berani melikiskan 3 
lama, jang telah di-edarkan sedjak tgl. 18 Pebruari 1954 dengan djitu ten4 : TANPA surat idzin, tidak berlaku lagi. 2 man dan rasa jang tentu tang kedjadian2 : 

PP 2 kedjahatan2 anak2 1 Pemegang2 dari coupon2 tersebut mulai tgl. 1 Nopember 1954 Pp “disukai djuga oleh Njo terlantar didjaman 3 dapat menukarnja dengan tjumah2 dengan coupon2 jang ba- — nja! Tips Bi Ba g sekarang, dan daja- & ru, di-toko2 atau perusahaan2. jang telah memberikannj ja, TT 4 upajanja pemerintah atau langsung pada pengurus coupon amal tersebut. RN 2 KP mebemuat THE Dean £ wp KIDS, 
|#TUntuk segala urusan mengenai coupon amal ,,BINTANG ARON Lihatlah! | | kan mereka itu ke- HUMPHRY BOGAR PRIANGAN” diminta dengan hormat supaja berhubungan | Bk Jr Tjiumlah! . Uu | dalam masjarakat SALE PAGE Directed by LEWIS SFILER 33 langsung dengan pengurus bahagian coupon dengan alamat : : DARI TU - Tjiejiplah! t ja lep pula ! " an 3 t 2 ec ih lez NiStja. & : 2 f DJALAN PENGARANG No. 3 BANDUN G dago dal aa Nop 28 dan n keinginan Ini malam pengabisan: JOAN LESLIE — FORREST TUCKER 

PENGURUS dari ats 12 12k. TKabuj ! 5.007.009.00 (17 th) SF LIGHT NURSE" 
s ' NE DAA ERA HSE TA NAN 

$ . Pen : R E Xx Ini dan Besok malam! | ST Ma Hae aa | : 
57-95 AT th) Yu — ROAR uuth : Tuan / Njonja Panas ? ) 3 Tinssal RED SKELTON E. Dapat pesan dari sekarang, lebih dulu lihat tjontoh, Ba ae Sedikit) 

: na anti abang akan menghias rumah Tuan : 3 
Malam ! : 

F « »Olympic” Fentilator Na ok | | S3 Saba setan La D0 adalah'nama kehormatan-bagt urgneaogtatai Orion |. 
5 fentilator jang paling baru ini teman Tuan HN B5.53-5 -115-6, - 2 ag: F diwaktu musim panas, pesan dan mintaklah Pa | ! Be 7.00 5 

| keterangan pada : wi 8 2:00 2 3 5 ' N. V. MIRANDA Itd. daa pu " Y 2 : Ke (43 th) 3 E. 5 Bodjong 113. — Smg. sos pan 3 AM MBR IR AB UEA , r . r siksa : 5 1 2.3 : Film 
£ , aT M.G.M. 2 |. CITY CONCERN CINEMAS | Pe - : Me: . 
£ z O-X 5.00 7.00 9.00 INI malam dan BESOK malam (17 tah) 2 : -. Aa tonstanceSMITH ALERIE HOBSON — RICHARD TODD — CHRISTINE NORDEN Sa. Uu ET 2x t t 3 99 : 3 ben ena —— INTERRUPTED JOURNEY« (1 IModes ,S WANNY” || jean cu Perdial : rs 2 : # MITZI GAYNOR 5 4 5 RANDUSARI 41 — SEMARANG : Png 1 - ja — ni Blang, ane ED sensatie anna, $ £ KEEFE BRASELLE A | AA Sok akik in cid Leja danau mekar Cara MENDJUAL LAGAK ) 
: an datang:  JAMES MASON — ROBERT NEWTON in # JEFFRY HUNTER KN | YES yelajaman nasak. MARILIN MAXWELL # T 
hn Ie OD D MA N.OUT” uan 7 | Masih menerima murid-murid baru. : Mi z ee —.—& 2 Ba | # Menerima rupa-rupa djahitan untuk wanita dan yenuah Titin drama, 1g. “mengerikan, (Hiburan tepat atik tag dani: . 
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. anak-anak. 
GRAND “5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) aa An Explosive Superwesterp Film “ Tjari beberapa tukang djahit jang " 3 : 5 ? / £ ' ! 5-79. (Uu. 13 th. : GENE TIERNEY — LEO GLENN — GLYNIS 1OHNS — dim: || PN | Teu mepeagilaman, Na Ban be ne 

f » PERSON AL AFFAIRs bernjahia T : i ka . : Li Mei — Huang Ho Huan Chu Chie” Teehni- 
: Tn Suspense that reaches a shattering climax ! BN : Ta Wang Hao — Nan Tsin 79 ?....color) 

: a ipanggil seorang pembunuh !.................. Gempar ! , 5 4 AKAN DATANG: hnicolor) : Ta ng) v Sekolah F ro C : Naga, 8 Kpril 1952. AKAN nu ena an (Tec neh Or) 
ke ang:  BUT ABBOT & LOU COSTELLO — dim.: Masehi IX : : 3 ka sa j Kun Virginia Mayo — Gene Nelson kg 5 | Ik 3 n — ames ason 5 NA 

“ea HERE COME THE CO-EDS' Tg , , aa NN bakone SHAKESPEARE : Warner Bros' Musical ! 
7 PN — Lea — SEMBIRA ! Tanggung terus ketawa ! 5 Kr. Pn an Toko Opat ABANG TDJR” $ JULIUS CAESAR" She's Back on Broadway" 

.00 7.00 9.00 INI : 5 uru - 2 . , 1 NDRA 5.007.009.00 INI malam dan BESOK malam (17 tah.) ngalaman. Aiat2 lengkap 1 DIAKARTANRAYA “3 Deng 1 

e Dg. Bahasa Daera jawa 1 dy 
Masih terima murid baru. . : Bei : IR s TONIL AMAL 

ng | Ia 

Dibuka Sek. Frobel Dengan hormat ni 29 Er ba ya» -Jang bertanda tangan dibawah Ie ap 
Mase Tg “5 2g jong Bapu una Perusahan Dagang Sa 29 - 

WEHR . .“. on anak. P 2x gi 
,. Taman Progo 6. Saja sangat merasa girang sekali, - 3 (Drama dalam empat babak) : 

sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba-: Haa Harta Kimura” mengisahkan suatu peristiwa jang telah Dg. Bahasa Daerah Ia DE 7 30—10 1 tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang . e In 3 terdjadi di Kota Semarang pada zaman pendudukan Djepang! 
an 4 bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja ea Beberapa kelompok keluarga telah memperebutkan ,,Har- 

Nj. LAUW DNIEN DJWAN — tidak sembuh djuga..' 3 1 1 ta Kimura” jang berwudjud puluhan kilo Emas dan ratusan 
. erngranas SIEM $ Maka setelah saja mentjobakan obat x | buti , 5 PEMNANA o ! TER IR utir Intan serta Berlian, jang mempunjai harga djutaan 3 Starring banana Tanah Putih 7 Semarang. batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- R5 | 2 ap : “pi : Ff TA seng “kk na ea sa on mag uin kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 2g 4 rupiah! Jang ditinggalkan oleh seorang Opsir Djepang ber- 1 

Hogiwr : Meat » CHRISTIAN 3 : Ka disela lah 3 hari saja terus memakan obat itu,” penjakit Ata | nama KIMURA ! 
F PL ban Na SA Didiual saja pun Na PN : » 6 »Harta Kimura” dimainkan oleh para-Seniman. dan 1 5 g dari , 1 LA 1 Me Natan ja ma gan 1 Auto MORRIS TOURING 36 sak Bab NA saja sehat kembali se 4 | Na ne Amatir jang sudah berkali-kali naik diatas H 

Camera-mep diatas Medan peperangan di Korea! Menggemparkan! | Keadaan baik 5 persoon bensin : Naa Iga saja, bensaaan seka11 lagt, bahwa obat V 14 | ea kei Kanak maka Dr. Hiu Njan Tjen k25 
irit 1 4 18. ap." "sanga sekali. Dan tak : ip Pa La 3 SAT NAGA 5 2s : lupa pula saja untuk mengut kan b N Tan Kong Bing dan istrinja, Oei Boen Hwa dan kekasihnja “4 

INI MALAM Ketr. : Di. Demak 22 - Semarang Kadin adanjas IL Pn en an ons hana | Mary Tan, telah memperlihatkan watak”-nja setjara tegas...! je 
PREMIERE nncem em oman SEE Ai . Diantara mereka telah dapat dihilapkan oleh emas jang ber- 
(u. 17 tah.) Untuk MN ant ta Lu 2 : An ea intan Lara jang berkilauan! Sehingga Es Sl 

z 5 23. E Tadi Hi reka mendjadi lupa akan diri pribadinja, dan......... inilah Len 
Royal Luar Kota : Ben : ( Hormat dari saja, manusia jang terdapat dalam Tonil ',,Harta Kimura” ! : 

d/a GEO. Y & ce N. v 4 & : SAKSIKANLAH DAN BELILAH KARTJIS SEKARANG 
PA Nan 5. Kirimlah lebih dulu Rp. 5,50 .. Poli MS." Ks &. | DJUGA, AGAR SUPAJA TIDAK SAMPAI KEHABISAN ! x 
Nan Tan menghendaki berlangganan 5 5 PANITYA TONIL ,,HARTA KIMURA” | 
penuh Tarian? TU. 'SUARA MERDEKA" TA CHUNG SZE SEMARANG. 
dan Njanjian2 “Dvenogatan Utara 11 A . ae 
Menarik dan Semarang. 5 

Merdu ! aan 2d ea - AS IT NI FI WISH SPECK WAS HERE! MI 50 TS Is WHERE BERTHA 1 aa ? 15 5 «MI THAT GUY IN TH" STORE KNOWS E| HANGS OUT! SHE'S DUE 5 : Ja Ka Na BAKAR MERE! AN HOMBRE TM ER?Z | 100 MuUCH A - IIA 3 t $ e aan La MARBIS, PINDAH T E 1 P A TT “GOING TO KEEP MAY EYE ON! Naa Aa ni KORA SURPRISEI Nas 
Naa Th an Aa Kepada umumi dengan ini kami memberi tahukan dengan MIL RN Tana 4 | 

MP YAN hormat bahwa toko speda kami, mulai tgl. 27 Oktober 1954, LF V 1 
akan Pa tempat, dari Dj. Tambaksegaran 97 ke. alamat E 

Akan setia “Pilm India Terbesar Tafbuhain Melafu dengan : 

NUTAM - SHAMMI KAPOOR - OM PARKASH - WASTI - ULHAS - Dj. Kestalan No. 10a 1 
199 Romeo & Juliet (muka restaurant Puas) 

lb A J L A M A J N U « Sari Dunia Timur. Persediaan onderdelen dan speda2 serba lengkap. 1 
Terlebih baik pernah mentjinta dan” di lupa ! Harga tetap melawan. Silahkan bikin pertjobaan, tentu me- 

: | 0... Pari pada tak pernah merasa, meraju sukma ! jawa, LN | 

2 ROXY 5.007.009.000 INI MALAM D.M.B. ”(u. 13 tah) ! Hormat: kami 
$ R. A! TITIEN SUMARNI — CHATIR HARRO : Ba Ea "3 

5 MEN, SONDAKH — SRIMULAT — KUNTJUNG — PN Na Daan, 1 — ,tulah orang jang harus: saja — Saja harap Speck ada Sementara itu 
S. PONIMAN NAM YANG seh Lb amar21”, pikir. Roy. disini! Orang jang berada di- — Ini dia, dimana si-gendut Bertha berlatih! Dia mengedjar ke- $ Pp U T R LI » O L 0” 2 Dj. Kestalan no, 10 a — Apa jang tuan. butuhkan? Ba- toko itu banjak mengetahui — djuaraan! Y 1 

TT ag SOLO. rang blek2an? tentang batu padas jang mex (Dalam papan gantungan dimuka rumah tertulis: ,,Tempat berlatih Sa 
Menarik Na Memikat ! — Mengemparkan ! asa aan ROY ROGERS No 39 ea eaagur jang an si-gendut Bertha, djuara gulat wanita dunia). 4 & 

MK AK 1 en kuguI dan Menggembirakan ! Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No, 1882/I1I/A/171, Ki Haa NN aa arang AKG !   
  

ah . 

 


