
       
   
    

  

    

   

      

20... Kabinet 
HALANGAN DEGARAN bin 

Dan yenpepa Ae me pas ingars aa 

  

      

  

    

   
     

    

#Harus"D 

Dan ena 
Ie Jaa menteri Chou En Lai dan ja 

t Perdana menteri 

  

    

Wanita 

Mau Bikin 

| terdapat e iapat aksi2 atau r 

diberikannja, 
oleh beberapa     - 

  

balang Antara 
hagai Negara 

ihapuskan : Kata 
  

   

1, Jawaharlal Nehru, dalam konpe- 

pers di Peking pada hari 
a mengatakan, bahwa peng- 

1 2 antara pelbagai negara 
us dihapuskan, agur negarp2 

1 dengan demikian dapat mem- 
saling mengerti jang le- 
si ena rtakan 

Radio Peking. Nehru selan- 
berita2 jang 

antara perda- 

   

     

sendiri terdapat pen- 
dirian jang m am. Dikatakan 
nja. bahwa beri itu tak ber- 
alasan. Nehru hari Selasa 
itu baru sadja kembali dari kun- 
djungannja ke Mantjuria 

— Nehru—M2o 
  

dan Mao Tse Tu 

an siaran 

di Lon   
   

Di Vietnam 
  — Lasjkar Cao Dai Paling Sedikit 

      
   

    

  

     
     

       

  

t soal2 
Mao, dan 

titu, tidak 

    
Selasa di Vietnam gal 14 sampai 22 bulan ini 
telah terdjadi pe sengit antara lasikar 2 golongan agama 

Hoa sekte Cao Dai jang saling merebutkan jaitu sekte 

    

     

     
   

      

   

  

des Jones jang 
ran tersebut hing 

Ka 

  

kan pesanan2 kotak ta 
dilakukan oleh Kemer    

tidak sesuai de 
kehendaki oleh 
Umum I 
sesuai de 
mulier 

   

terlampau tinggi. 
Apabila pem: 

ra itu dite 
tdak segera 

ratusan 
buang. Pai 
Indonesia 

tidak perlu dipusatkan di 
ta, akan tetapi sebaiknja iku. 
kan di tiap2 daerah, sebab ke- 
tjuali harganja rendah pun da 
dilakukan dengan « 
dan jang 'paling pent 
Pemerintah tidak perlu 
ngeluarkan Ongkokk" 
ke dacrake 

   

  

nerangkan, bahwa pada. t 
tober jbl. oleh Kementerian 
Negeri telah dikeluarkan surat eda- | 
ran kepada para Gubernur, Bup, 
dsb. untuk menerima kotak2' 
ngutan suara dari ' Kementerian Da: 
lam Negeri dengan tidak “memper- 
hatikan ukuran2 jg dibutuhkan dan 
kwaliteit, serta harganja. “Apabila 
surat edaran ini tidak dibekukan 
maka nistjaja uang negara akap ter 
hambur, karena pasti sekali daerah2 
tidak mempergunakan ' kotak2 tsb., 

  

  

   

  

| bjumlah korban meningkat te- 
'rus dan manurut dugaan 

"| Bacut. 
rei | teratur. 

Izo.ooo 

        

| alam | pembelian 

ri Vietnam Selatan jang terletak 50 
| Selatan perbatasan 

ih terdjadi di dataran luas Plaine 
an oleh pasukan2 Tentara 

| Geneva dan pertempu- 
dikatakan sudah berachir.      

sudah 
1g sedikit 150 orang te- 

ewas. Pemerintah Vietnam 
Dai) praktis tidak mem- 

punjai kekuasaan sama sekali di 
daerah tsb. Bagian Utara dan Ti- 
jur Laut dataran tadi adalah 

ah golongan Cao Dai se- 
angkan bagian Barat dataran ini 

'aitu sekitar Chau Doc ada  di- 
bawah kekuasaan golongan Hoa 

   

  

   
   
    
   

  

      

     
     

      

    

   
   
     

  

| Hao. Pemimpin2 kedua golongan Kn 

Itsb. baru2 ini telah bertemu utk. 
menentukan siapa jang akan me- 

'Inguasai daerah tadi tetapi mere- 
ka tidak berhasil mentjapai ka- 
Ita-sepakat. 
| Golongan Bao Dai di dataran tsb. 

dipimpin oleh kolonel Trimh Minh 
| The dan golongan Hoa Hao! oleh 

Dikuatirkan bahwa pasukan2 
Hoa Hao jang terdiri atas 
rang dan dipimpin oleh 

"Lam Thanh Nguyen akan bertjam- 

ur-tangan untuk kepentingan Bacut 

bila keadaan mendjadi sulit bagi 

'Kolonel The jang menama- 

“diri seorang djenderal memim- 

    

   

     

        
   
   

pin kira2 2000 orang. Didapat ka- 

bar pada'hari Selasa dalam pada itu 
bahwa kolonel The kini mendatang 

| bala-bantuan didaerah tsb. Pa- 

sukan2 Cao Dai djuga terdiri atas 

20.000 orang seluruhnja. Pasukan2 

|kedua sekte tsb. - tidak mempunjai 

perlengkapan sendjata berat dan 

gkin djuga tidak mempunjai ar- 
"1. (Antara). 

   

         
    

           

        

   
   

   
    

  

  

    

   

    

adaan sematjam ini akan memper- 

Ilambat usaha pelaksanaan pemili- 

'Kontrak2 pembelian se- 
|. peda dan mesin-tulis dju 

| .ga akan ditindjau. 
' Sementara itu S. Hadikusumo me 

'nerangkan, bahwa disamping pembe 

19 Ok- ks 
an kotak2 suara itu dibekukan 

oleh pemerintah djuga  kontrak2 
alat2 pemilihan umum 

lainnja seperti sepeda dan mesin tu 

, Mis dil. perlu ditindjau kembali. 
-|  Kelambatan djalannja pembelian 

alat2 itu mudah dimengerti karena 

orang jg ditugaskan oleh Menteri 

'Dalam Negeri jg lama Hazairin ti- 

dak dapat menjedari kebutuhan se- 

perti jg diderita oleh badan2 penje- 

lenggara pemilihan umum, terutama 

didaerah2. Demikian S. Hadikusu- 
imo, Ketua  Panitya Pemilihan 

Umum Indonesia mengachiri ketera   dan achirnja terpaksa “harus r la- 
kukan penesanan ' baru. Djuga kes ngannja, (Antara). 

    

Bintak 
rkawinan Bung Karno“ —| 

” Demonstrasi Tapi| 
Polisi — Fatmawati Ditjela | 

— Karena Kurang Tegas Sikapnja 

| KEPOLISIAN kota Medan 
Te) tindakan2 jang 

a ksi2 jang sifatnja menentang kedatangan Pre 
Sukarno di Medan. Baik aksi atau reaksi itu dilakukan setjara 

maupun setjara organisatoris. 
“| diperoleh dari Kepala DPKN di Medan Komisaris Sugeng. Ketera- 

: n berhubung di Medan kini telah terbentuk satu | 
1 wanita jang menamakan dirinja ,,Panitia Pe-. 

memperingatkan, akan 
setimpal andaikata nanti 

Demikian keterangan jang 

siden dengan njonja Hartini”, 

Sepandjang interpiu2 jang diberi 
kan oleh seorang wakil panitia ini, 
mula2. panitia tsb. akan  mengada 
kan demonstrasi apabila Presiden 
sampai di Medan (menurut rentjana 
Presiden akan sampai tg. 27 Okto 
ber). Tetapi demonstrasi seperti itu 
telah dilarang oleh polisi. Dalam 
interpiu2 , selandjutnja dikatakan, 
bahwa panitia” akan  mengada- 

|kan pemboikotan terhadap kedatang 
an Presiden itu. 

Bung Karno datang seba- 
gai Presiden. : 

Seperti. diketahui, kedatangan Pre 

siden Sukarno ke Medan adalah se 
bagai Kepala Negara untuk meres 

Indonesia. Dari njonja -Simatupang 

salah seorang anggauta pengurus da 

ri panitia iru didapat 
bahwa aksi /ang ditlantjarkan panitia 
bukanlah kepada Bung Karno seba 

gai Kepala Negara, tetap: kepada 
Bung Karno sebagai bapak rakjat, se 
hingga kalaupun panitia  mengada 

kan aksi2 tidaklah dapa: melanggar 
sesuatu hukum pidana. 

Tetapi dari Drs. Sugeng dinjata 
kan, bahwa kedatangan Bung Karno 
ke Medan kali ini adalah sebagai 
Presiden Republik Indonesia sehing 

ga sesuatu aksi jang sifatnja menen: 

tang kedatangan itu tidak dapat di 
perkenankan. Disamping itu ditam 
bahkannja, bahwa sukar pula untuk 
mengadakan garis pemisah antara 
Bung Karno sebagai Presiden dan 

Bung Karno pribadi. 
Maka oleh karena itu, andaikata 

pada kedatangan Presiden tg. 27 Ok 
tober, ternjata timbuj aksj atau reak 
si jang sifatnja menentang, tentu po- 
lisi akan mengambij tindakan2. 

Pengurus Panitya 
Panitia ini dibentuk pada tanggal 

22 Oktober j.l. di Medan Pengurusnja 
aa Pterdiri dari: ketua: njonja H- Sima- 

tupang, wakil ketua: njonja Beri Sa- 
lim Siregar, sekretaris I: ajonja W. 
Hasibun, sekretaris II: njonja dr. 
Ratumbuisang, bendahari I: - njonja 
F. Tobing, bendahari II: njonja 
Amarullah dan komisaris2: njonja 
Chadidjah H., njonja Satinah Kain- 
di, njonja Chalisatul Siregar, njonia 

Kamriah dan njonja Mangarasia 
Ihutan. 

Tak ditundjukkan pada 
Ibu Fatmawati. 

Dalam hal ini njonja E. Simatu- 

pang dan njonja Berti Salim menga- 

“takan, bahwa mereka mengandjurkan 

kepada segenap lapisan wanita di- 

daerah itu supaja semua wanita mem- 

berikan rasa simpatinja dan solidari- 

tetnja atas gerakan panitya tsb. Di- 

terangkannja, bahwa gerakan ini ti- 

dak ditudjukan kepada Bu Karno 

(njonja Fatmawati). 

Gerakan ini diadakan berhubung 

untuk mempertahankan deradjat ka- 

um wanita dan mereka menindjau 

semata-mata dari segi kewanitaan sa- 

dja. 
Fatmawati ditjela 

Mereka menjesali perkawinan Bung 

Karno selaku bapak rakjat karena 

membuat njonja Hartini seperti pera- 

bot rumah sadja. Hartini didjadikan 

boneka sadja dan disamping itu me- 

reka menjesali sikap njonja Fatma- 

wati, karena njonja Fatmawati telah 

fidak djudjur terhadap  perdjuangan 

wanita. Dikatakannja, bahwa njonja 

Fatmawati bertindak tidak tegas” 

dalam soal perkawinan Bung Karno 

ini selaku bapak rakjat. 
Dapat dikabarkan, bahwa Panitya 

Penuntut Perkawinan Presiden RI. 

dengan njonja Hartini ini dibentuk 

setelah diadakan feeling dengan par- 

tai2 dan organisasi2 wanita didaerah 

itu. L 

Dapat dikabarkan, bahwa Selasa 

pagi, 10 organisasi wanita telah men- 

datangi pihak “kepolisian di Medan 

untuk menjatakan bahwa organisasi2 

tsb. sama sekali tidak tahu menahu 

tentang adanja panitia itu. Dan ka- 

rena itu tidak mau bertanggung dja- 

wab atas tindak-tanduk dari panitia 

tsb. Kesepuluh  organisasi2 wanita 

itu ialah Gerwani, Wanita Demokrat, 

Muslimat-Masjumi, PWKI, Wanita 

PSII Umabathul Muslimat, Perwari, 

Wanita Katholik, dan Wanita Na- 

sional. (Antara). 

mikan pembukaan Kongres Bahasa | 

keterangan, 

  

Gerak Djalan 
Di Djakarta 

  

   

      

    
    
     

       

  

      
    

  

   

            

       
    
    
    

  

         

       

     

    
    

    

| Hari Minggu tanggal 24 Oktober jang baru lalu di Djakarta telah di- 
adakan perlombaan gerak djalan sedjauh 16 km. jang diselenggarakan 

oleh Persatuan Gerak Djalaw Djakarta. Kelihatan dalam gambar ini 

“salah satu dari rombongan gerak djalan tersebut — diantara kira-kira 
- 5 3 4 ngikut2 lainnja. 

Belum Ada Kemadjuan Me- 
ngenai .Rep rasi” Kabinet 
Partai2 Jg Tidak Punja Wakil Dlm Parlemen 
Belum Semuanja Menentukan Sikapnja — K.S.P. 
Giat Merambal $ 
Demokrat Banjak 

      

    

    
ulam—Anggauta2 Fraksi 
g Pindah Kelain Fraksi 

— Oleh: Wartawan Kita di Djakarta — 

   

    

    

    
    

    
   

   

    
   
    
      

      

      

   
     

    
    

   

ASI kabinet Ali hingga kemaren 
nja keterangan2 jang menjatakan 

ng pemerintah berdaja-upaja mem 
et dan mentjoba memperbaiki. K.S.: 

ag ini lebih giat daripada ketika 

KESIBUKAN ME-R 
belum ada kemadjuan lagi 
bahwa diantara partai2 p 
pertahankan berdirinja 
P. (Kerdja Sama Politik) 

. Wongsi 0oro selaku ateur dahulu melakukan pemben- 

Ps kabinet Ie Monas: pada itu ada tanda2 bahwa fraksi 
Progressip jang sudah mer seorang menteri, akan berusaha 

mendapatkan satu korsi 4 

Iwa Kusumasumantri dan Dr. Bun 

taran. 
Fraksi ini: mempunjai 10 

(seorang non aktlef, karena nc 
di menteri pertahanan): oleh k 
ngan po'itik di Djakarta s 
ini dengan keg'atan fraksi 
sip dihubung?kan bahwa Dr. 

taran jang ditjalonkan duduk. 
kabinet. $ $ f 

Melihat orang? jang duduk 
lam kabinet jang demikian 
mentara ka angan lantas me 

bahwa resminja- partai ,,Murb 
dak duduk dalam kabinet, t 
Eng sedikit s'mpatisan partar 4 
ba” duduk dalam kabinet. Na 
disebut2 mengenai soal infia 

Mutasi2 dalam parlemen 
Pergeseran2 jg terdjadi sekarang 

ini, banjak menimbulkan mutasi da 
lam parlemen. Sekalipun sebenarnja 
mutasi2 itu merupakan perpetjahan, 
tetapi biasanja kalau disebut ,,per- 

petjahan”. orang lantas memberi 

sangkalan. 
Sekarang ini, sesudah 2 orang ma 

suk fraksi PRN (djadi djumlah frak 
si PRN sekarang ada 12 dikurangi 

“Iseorang jg mendjadi menteri keha- 

kiman),- dalam “minggu ini djumlah 

anggauta fraksi PRN itu akan ber- 
I ah mendjadi 15 orang. Kala- 

an resmi belum mau m 
tambahan suara itu ,,penjeberangan 

dari fraksi mana, tetapi jg terang di 

Delegasi Indonesia antara orang2 itu dari fraksi Demo 

Di PBB Lega 'krat ig dipimpin oleh  Sahytapy 
Engel. 

DELEGASI Indonesia di PBB 
mengikuti dengan seksama per-| 
kembangan politik di Indonesia. | - tindjau kembali. 
Kabar bahwa kabinet terus berdiri | Dalam Suara Merdeka” kema- 
meskipun ketiga menteri PIR ren sudah diberitakan, bahwa peme 
berhenti diterima dengan lega. Yrintah akan menindjau kembali pe- 
Kebimbangan jang ditimbulkan ngangkatan dan mutasi2 
semula, kalau2 berhentinja ketiga'| tinggi dikalangan Kementerian Da- 
menteri PIR itu akan mengakibat jam Negeri dan pembelian kotak 
kan krisis kabinet mendjadi sa-| pemungutan suara jg dilakukan oleh 
ngat berkurang. Umumnja ang-| Menteri Dalam Negeri Hazairin. 
gauta delegasi sekarang menaruh Soal ini sekarang sudah ada suara2 
kepertjafaan besar akan Relang- Jpahwa dari kalangan. fraksi dalam 
sungan hidupnja kabinet. Mr. Su parlemen jg tidak mendukung kabi- 
djarwo, wakil tetap Indonesia di|net akan diadjukan - sesuatu (entah 
PBB menerangkan, bahwa diwak- (berupa mosi ataupun resolusi) jg 
tu kita sedang memperdjuangkan | menghendaki agar apa jg sudah di 
claim nasional | diforum interna-| jakukan oleh Menteri Perekonomi- 
sional, ja pertjaja, bahwa Pe-|a, dan Keuangan ditindjau kemba- 
mimpin2 partai tjukup kebidjak- | | djuga! : 

sanaannja, bukan sadja untuk| engan demikian, selain djumlah 
memelihara kabinet, tapi djuga suara opposisi dalam parlemep ber- 
|untuk memperkuatnja sehingga tambah, djuga bahan2 untuk meng- 
akan membawa pengaruh baik ke kutik2 kabinet bertambah banjak. 
dalam dan keluar, demikian war Permai tentang kabinet. 

tawan Antara” mengawatkan Devgan Mimpinan ,,Permai” (Per 
dari New York. (Antara) satuan Rakjat Marhaen Indonesia) 

dalam rapainja memutuskan untuk 

menjokong terus berdirinja kabinet 
Ali. Dalam putusannja itu disebut 

kan, bahwa ..Permai” :dak memung 
| kiri adanfa kekurangan? dan kesa'ah 
an2 dari beberapa anggauta kabi- 
net, tetapi bubarnja kabinet bukan 

  

  

.. menjebut2 

Bukan hanja perbuatan 
Hazairin jang akan di- 

Daerah Gaza 
Mesir Bersedia” Menu- 
karkannja Dgn: Korri- 
dor Jan Hubungkan satu2nja djalan untuk memperbaki 

: i d kekurangan? itu. 
Mesir gn Jordan? Berhubung dengan itu ,,Permai” 
HARIAN Israel ,,Haarotz” me 

ngabarkan pada hari Selasa, bah- 
wa pemerintah Mesir telah meng- 
adakan ,,feeling” dengan keduta- 
an-bcsar Amerika Serikat di Cairo 
mengenai kesediaan pihak Mesir| 
untuk menukarkan daerah Gaza 
dengan sebuah daerah korridor di 

tidak dapat membenarkan statement 
PIR jang tak bertanggung  djawab 
iang menuntut bubarnja kabinet dan 
jang sudah menjediakan kabinet ba 
janga setjara ,L'tjiklirjikan.” : 

Ini “adalah salah-satu pernjata- 
Lan dari partai jang tidak mempu- 
njai wak dalam parlemen: tetapi 

daerah Negev, Israel, jang meng jmereka (Permai) menganggap 
hubungkan Jordan dengan Mesir. | bahwa mereka diwakili oleh fraksi 
Dikatakan, bahwa Mesir minta, | Progressip. 
supaja korridor itu ditaruh dibas'| 
wah kekuasaan Mesir/Jordan, dan 
sebagai penggantinia Mesir ber 
sedia menjerahkan daerah Gaza 
kepada pihak Israel. ya 

e 

Lain2 partai jang tidak punja 
wakil dalam parlemen tetapi ber- 
sikap mendukung kabinet umum- 
nia. belum berani: menjatakan 
sikapnja. Karena, dulu mereka   Kalangan diplomatik di 

Av'v sementara ini belum - mau 
memberikan sesuatu komentar 
atas berita itu. (Antara) 

.menjokong kabinet Ali itu selain 
'menjetudjui  programnja  djuga 
menjetudjui. orang2 jg duduk di 
dalamnja.. 

  

Oleh Russia: Bbrp Ma 

|pertengahan bulan September jl. 

pm njebut2- adanja - pertjo- 

pegawai: 

| TAHUN KE-IX No. 210. 
PEN nan penuaan. 

: - 
Pertjobaan 

. Nuelear “ 
Masih Terus Dilakukan 

   pe
an
g 

terial Radioaktip Kata- 
nja Djatuh Di Amerika 

KOMISI tenaga atom Amerika 
Serikat (A.E.C) mengumumkan 
pada hari Selasa, bahwa sedjak 

ovjet Uni telah mengadakan 
rangkaian pertjobaan2 atom baru. 
Pengumuman tsb. dalam pada itu 
tidak menjebutkan, apakah per- 
tjobaan2 itu meliputi bom atom 
ataukah bom zat-air. Dikatakan, 
bahwa beberapa material jg radio 
aktf dan menurut perhitungan 
berasal dari pertjobaan2 itu telah 
djatuh di Amerika Serikat. 

Seperti diketahui, pada tg. 7 
September jl. Sovjet Uni mengu- 
mumkan telah meledakkan sebuah 
sendjata nuclear lagi untuk me- 
ngudji kekuatannja. 

Dalam hubungan ini A.E.C. '” me 
mjatakan, bahwa pertjobaan2 “u di 

lakukan terus sampai sekarang dgx 
Seberapa antara. Dikatakan pula, 

sahwa edakan2 dalam pertjobaan? 

tu cerd/adi diwilajah Sovjet Un: 
akan tetap" pengumuman A.E.C. in 

tidak menjebutkan dengan pasti, d' 
mana letak landasan pertjobaan2 itu. 
Selandjutnja da am  pengumumannja 

izu A.E.C. mempergunakan pzrk 
2n2 .ledakan2 nuclear,” jang berart: 
dapat meliputi baik bom atom mau 
pun bom2 z2» air. 

Pengumuman A.E.C. itu se andju 
n'a menundjukkan, bahwa sedjak bu 
lan September 1949 Sovjet Uni s2 

dikit2nja telah mengadakan 4 pertio 
baan nuelear lagi, termasuk pert's 
baan sebuah bom hydrogen da am 
bulan Agustus 1953. Pertjobaan2 ig 

sekarang 'ni menurut pengumuman 
itu adalah rangkaian pertjobaan2 |» 

pertama dim tahun ini. 

  

      

    

Pers Soviet tidak me- 

baan2 nuclear di Sovjet 
Uni. 

Para pen'ndjau di Moskow menja 
takan pada hari Selasa, bahwa pers 
Soviet tidak menjebut-njebut pertio 
baan2 Nuclear, jang menurut peng 
umuman kemisi tenaga atom Ameri 

ka Serikat kini sedang diakukan di 
Sovjst Uni sedjak pertengahan bu 
lan September il. Dikatakan, bahwa 
organ tentara Sovjet, Bintang Me 
rah”, baru2 ini memuat suatu rang 

ka'an karangan2 mengenai tenaza 
atom, akan tetapi tiada satupun m2 
niebut adanja psirtjobaan2 dalam 
beberapa minggu jig terachir ini. 

Seperti diketahui, - komisi tenaga 
atem Amerika Serikat telah meng- 

umumkan, bahwa sediak pertengah 
an buan Sepesmber jl. Sovjet Uni 

terus mengadakan pertjobaaan2 nu 
cIeer sampai sekarang. (Antara). 

Daerah Chini 
Akan Di-,.India”-kan 

DISTRIK CHINI, jang terle- 
tak didaerah perbatasan - India/ 
Tibet kira2 140 mij dari Simla, 
dalam waktu 2 tahun jang akan 
datang akan dihubungkan dengahi 
sebuah dialan besar jang dapat di- 
lai kendaraan bermotor, demi- 
kian menurut Dr, Y.S. Parmar, 
perdana menteri negara bagian 
H'machal Pradesh, jang baru2 
ini mengadakan perdjalanan 'ke- 
Fling selama 26 hari didaerah ter- 
sebut. 

Chini terletak didaerah  perbata- 
san Tibet dan oleh karena itu pe- 
ngaruh "Tibet terdapat disegala lapa 
ngan kehidupan rakjat Chini. Mes- 
kipun demikian pemerintah negara 
bagian Himachal  Pradesh telah 

membuka sekolah2 dan: rumah2 
obat disana, sehingga daerah tsb. 

kini dalam taraf perobahan ig tje- 
pat. Menurut laporan Dr. Parmar, 

rakjat Chini sangat patriotis dan 

  
mempunjai kepertjajaan kepada pe- 
merintah Inlia. 
Menurut Parmar,  pemerintahnja 

kini sedare mulai melaksanakan 
projek2 pembangunan djalan2 dan 
saluran2 daerah. tsb. (Antara). 

  

BERHUBUNG DGN. SIMPANG 
siurnja tentang beberapa keputusan 
sidang Dewan Par'ai PIR (seb? um 
partai ini petjah) mengenai keduduk 
an Kebinst, maka hari Rebo kema 
rin Ketua Umum DP. PIR Mr. 
Wong on2goro menerangkan kepada 
2»€rs, behwa keputusan Dewan Par 
'ainfa tgl. 21 Djuli 1954 jl. jang se 
olah2 memutuskan untuk membu- 
barkan Kabnet hanja ah ,,kebenaran 
|separoh.” Menurut Mr. Wongsonego 
"0 keputusan untuk membubarkan 
Kabinet jang diambil oleh DP. PIR 
dalam sidangnja tgl. 21 Dju» itu ka 
rena anggaura2 fraksi PIR dalam 
Parlemen waktu itu ,,mengantjam” 
akan keuar dari fraksi PIR apabila 
hal itu ditolak, dan ,,antjaman” seru 
pa itu diulangi lagi da am konggres 

partai tersebut di Solo baru2 'hni. 
Tetapi, demikian keterangan Mr. 

Wongsonegoro, putusan itu disertai 
sjarat2 mutlak, jaitu sbb: a. Kalau   

  

Wongsonegoro Djelaskan ,,Kebenaran Jang 

Baru Separoh" 
langsung lebih kurang seminggu. b. 
PIR harus dapat kedudukan kemba 
li dan paling sedikit harus sama de 
ngan kedudukannja dalam Kabinet 
Ali  Sastroamidjojo. c. Harus ada 
argument2 prinsipiil dan zakelijk 
oleh karena PIR sudah dapat djulu 
kan tukang mendjatuhkan kabinet” 
sampai dua kali, dan apabila terdja 
di untuk ketiga kalinja, maka PIR 

akan tidak mungkin lagi diadjak be 
kerdja sama untuk membentuk ka- 
binet oleh partai manapun Th 

Keterangan2 diatas oleh 1 
Wongsonegoro dinamakan ' sebagai 
.separoh” lagi dari kebenaran2 ig 
masih belum diumumkan.  Selan- 
djutnja mengenai usaha2 anggauta2 
fraksi PIR dalam Parlemen ig pusaHa2 lain terlebih dulu. Mr. Wong 
menghendaki djatuhnja Kabinet Ali |sonegoro ' memperingatkan, bahwa 

bahwa mereka itu hanja  berhubu- 
ngan dengan partai2 oposisi, per- 
buatan mana oleh ' Wongsonegoro 
dinamakan sebagai perbuatan indi- 
sipliner (kalau tidak ' mengchianat) 
terhadap partai oleh karena hal itu 
'sebelumnja tidak dibitjarakan dgn. 

Dewan Partai terlebih dahulu. 
| Mengenai putusan kongres PIR 
di Solo oleh Mr. Wongsonegoro di 

katakan, bahwa terang didalam pu 
Itusan itu ditjantumkan istilah ,,per- 
baikan Pemerintahan” dan dihubung 
kannja hal itu kepada putusan ra- 
pat DP. PIR pada tgl. 21 Djuli dan 
lain2nja hanja berarti sebagai usaha 
terachir barulah boleh  mengkrisis- 
kan Kabinet, tetapi harus ditioba     ada krisis kabinet harus hanja ber- ' dikatakan oleh Mr, Wongsonegoroy “tuntutan. mosi jg ditanda tangani 

dgiae "adehaatin 

  SA Dj PK 

oleh 81 tjabang PIR dari 136 tja- 
bang jg hadliri kongres partai tsb. 
dan menjatakan, bahwa sungguhpun 

usul mosi tsb. tidak sampai distem, 
namun sudah dapat digambarkan de 
ngan tegas, bahwa suasana dalam 

kongres oleh sebab usul mosi itu de 
ngan tegas pula menjatakan mendu 

kung Kabinet sekarang. 

  

   
S djutn/a 

mc 

Mr. Wongsonegoro 
kan, bahwa ia mempunjai 

2 maksud, jaitu jang pertama mem 
bersihkan nama PIR dan jang kedua 
untuk mentjapai kembai keutuhan 
dalam PIR. Meksud pertama sudah 
terf/apai (dan semua fihak - jang 

objektif membenarkan kita termasuk 
K.S.P. Nama PIR jang oleh putusan 

17 Oktober amat ternoda sudah di 
bersihkan kembali, kata Wongsone 
Oro jang kemudian menerangkan, 

bahwa maksudnja jang kedua untuk : 

  

  
  

mengadakan kongres kilat da am bu 

  

  

    

  
  

DALAM SEBUAH STATEMENT jang dikeluarkan oleh 
Tenggara tertanggal 21 Oktober j.b.l., didesak ke 
donesia agar selekas mungkin melaksanakan tunt 
Muslimin Indonesia terhadap per tanggungan-dj 

14 Oktober 

P.S.LI, Sulawesi Selatan/Teng- 
gara sedia menghadapi segala 
konsekwensi statement tersebut, 
Kepada masjarakat diserukan su- 
paja waspada terhadap sesuatu 
vrovokasi jang mungkin  ditim- 
bulkan oleh golongan tertentu. 
Demikian a.l. statement tersebut 
jang ditanda-tangani oleh S. Su- 
nari dan S.S, Machmad. 
Dalam pada itu Konperensi Ma- 

djelis Sjuro ,,Masjumi”  Djawa Ba- 
rat jang dihadliri oleh semua tja- 
bangnja di Djawa Barat, dalam si- 
dangnja tgl. 24 Oktober jbl. di Tji- 
rebon telah menetapkan  sikapnja 
terhadap situasi politik dalam nege- 
ri sekarang ini. Dalam pernjataan 
jang dikeluarkap oleh konperensi itu 
dikemukakan, bahwa: 1) kabinet Ali 
Sastroamidjojo telah gagal dalam 
usahanja melaksanakan program pe- 
merintahnja, 2) belum pernah dalam 
sedjarah Indonesia, PKI mendapat 
kesuburan hidup da, dorongan  se- 
besar2nja, ketjuali dibawah naungan 
Jan lindungan kabinet Ali Sastro- 
amidjojo sekarang ini dan 3) mem- 
pertahankan kabinet Ali Sastroami- 
djojo berarti membantu kesuburan 
dan memberi kesempatan seluas2nja 
kepada PKI untuk  menhantjurkan 
igama dan demokrasi dalam negara 
R.L, menudju kearah masjarakat jg. 
penuh kemungkaran dan ma'siat. 

Dalam sebuah pernjataan lagi kon 
perensi  Madjelis Sjuro ,,Masjumi” 
Djawa Barat itu menganggap ,.ideo- 
logi komunisme bertentangan dengan 
Sa dan hukum Islam” dan me- 
njatakan orang Islam jang menganut 

komunisme ,,murtad” dan  hukum- 
nja ,,haram”, serta kalau meninggal 
dunia tidak wadjib disembahjangkan 

dan dikubur setjara Islam. 
Konperensi tsb. jang djuga menie- 

tudjui berdirinja ,,Front Anti Komu- 

nis”, mengandjurkan supaja kaum 
muslimin seluruh Indonesia - mem- 

bentuk front demikian  didaerahnja 

masing2 dan ,,bersikap diam berarti 
membiarkan dan ridla berkembang- 

  

  

“EDISI POS. 

Laksanakan T'tutan LMI 
Desakan PSII Sulawesi Selatan/ Tenggara 

IMenurut Madjelis Sjoero Masjumi Djawa-Barat Kabinet 
Ali Telah Gagal Dlm Melaksanakan Program Kabinetaja 

P.S.LI. wilajah Sulawesi Selatan/ 
pada Perdana M enteri/pemerimtah Republik In- 

en jang djuga 
awa enteri2 Per dk i an dan Dalam 

Negeri seperti tersebut dalam statement LT P.S.L.f. na " 

mendjadi tuntutan Liga 

1954. 

Pertjobaan 

Membunuh PM 
Abdul Nassir 

d 
REUTER mengabarkan dari 

Iskandariah, bahwa perdana men- 
teri Mesir, letnan-kolonel Djamal 
Abdul Nassir, pada malam Rebo 
telah terhindar dari luka2 ketika 
kepadanja dilepaskan $ tembakan 
pada waktu ja sedang berbitjara 
didalam suatu rapat umum dikota 
tsb. Orang jang dituduh mentjoba 
melakukan pembunuhan atas per 
dana menteri Nassir itu kabarnja 
segera ditangkap. Namanja dalam 
pada itu tidak disebut-sebut. 

Sebagai akibat tembakan2 itu, 
nenteri perhubungan Sudans Mir- 
hany Hamza, jang tepat berdiri 
disamping Nassir, terkena dibagi- 
m telapak tangannja, sedangkan 
Ahmad Ba'r, sekretaris gerakan 
pembebasan di Iskandariah, men- 
dapat luka2 dibagian pundaknja. 
Ajah Nassir djatuh pingsan, akan 
tetapi Nassir seakan-akan tak 
mengh'raukan kedjadian2 itu dan 
terus berbitjara. (Antara) 

AR 

nja dan berkuasanja ideologi jang 
sangat dimurkai Allah s.w.t.”. De- 
mikian a.l. pernjataan  konperensi 
itu jang achirnja menjerukan djuga 
supaja partai2 politik dan aliran? 

jang anti komunis menghentikan 
kerdjasama dengan PKI. (Antara). 
Dewan Pimpinan Pusat Persatuan 

Pamong Desa Indonesia di Solo me 
ngir'm kawat kepada Perdana Men 

“ri RL jang isinja menjatakan atas 

ya 250.000 anggotanja, supaja ka 
ng dipertahankan terus, 

saha hendak mendja 
hka an gulung komplo 

tan antj Republik. (Antara). 

    

   

  

  

Tadjuaddin Cs Merasa Lebih 
Berhak Pakai Nama P.LR. 
Tjabang2 PIR Bimbang—Golongan Wongso 

Akan Diadjak Dalam Kabinet? $ 

   

(Oleh: Wartawan Kita di Djakarta) f 
PEREBUTAN ANTARA ,P.I.R.” Wongso dan ,,P.LR” Ta- 

djuddin di Djakarta hingga hari2 
sekalipun djalannja pembitjaraan” 
nasib kabinet pada waktu ini. Karena dari 

belakangan ini masih hangat, 
itu tidak langsung menentukan 

Pa.R. sudah terang- 
terangan menarik menterinja (2 dengan kemauan sendiri dan se- 
orang tunduk pada statemen PIR 17 Oktober). Kalangan2 itik 
di Djakarta umumnja menganggap bahwa golongan Wongso lemah. 
Bukan sadia disebabkan interview nja kepada ,,Antara” jang menun 
djukkan gedjala2 kelemahannja. melainkan usaha2 lainnia pun ter 
belakang. 

Golongan PIR-Tadjuddin seka- 
rang ini dengan giatnja menarik 
tjabang2-nja dengan melalui surat 
kabarnja ,,Pertjaturan”. Disam- 
ping- itu, D.P. PIR Tadjuddin 
masih terus menerus mengadakan 
rapatnja digedung sekretar'aat 
mp.” 

»,PIR” Tadjuddin berhak 
pakai nama lama? 

tu dilihat dari kekuatan 
dalam parlemen. Kalangan 'Ta- 
djuddin mempuntiai 19 suara, se- 
dang kalangan Wongso 3 suara. 
D: ijabang2 disebut2 bahwa lebih 
banjak PIR jang berfihak kepada 
Wengsonegoro, 

Sasat PAR. Tadjuddin untuk 
menarik t'abang2 sekarang ini se- 
lain mengemukakan kekuatannja 
dalam parlemen, djuga mengata- 
kan bahwa Dewan Partai jang ada 
sekarang scbainjak 23-orang itu 
adalah keputusan konggres Solo: 

Kalangan Tadjuddia ket'ka di- 
tanja kenapa tidak diumumkan 
sad'a bahwa mereka jang berhak 
memakai nama ,.P.I.R.” didjawab 
bahwa otomat s golongan Tadjud- 
din jang berhak memakai nama 
PIR. 

Soal nama itu penting 
djustru dengan adanja 
umum jang akan datang: 

sekali, 

Tjabang2 PIR bimbang. 
Daripada suara2 jg sudah sam- 

pai pada golongan Tad'uddin, seka- 

rang ini timbul kebimbans”n untuk 
turut "fihak jg mana. Sebeb, andai- 
kata jg berhak memakai nama PIR 
itu golongan Tadjuddin, djika mere 
ka (tjabang2)  berfihak kepada 
Wongsonegoro, maka usaha tja- 
bang2 itu ig sudah sekian lamanja 

untuk persiapan pemilihan umun 
akan sia-sia belaka. 

Situasi demikian itu oleh Lala- 
ngan ig netral dikuatirkan, bahwa 
didalam tjabang2 bisa timbul perpe 
tjahan seperti dipusat. Kalangan ini 
sependapat dengan PIR Djawa-Ti- 

mur jg tidak tergesa2 berfihak pada 
sesuatu golongan, melainkan akan 
berdaja-upaja mempersatukan kem- 
bali DP PIR jg petjah itu. 

Konggres darurat. 
PIR-Tadjuddin jang akan me- 

langsungkan konggres darurat pa 
da bulan Desember di Djakarta 
akan mengundang semua tja- 
bang2, baik jang pro maupun 
contra Tadjuddin. Djuga orang2 
jang duduk dalam . D.P. PIR- 
Wongso akan diundang, untuk di 
mintai pertanggungan djawabnja. 

Di-adjak atau tidaknja 
Wongso. 

Sementara itu kalangan pemerin- 

tah memang ada kehendak menarik 
PIR golongan Wongsonegoro untuk 

duduk didalam kabinet lagi. Tentu   lan Desember di Semarang, (Antara) sadjg djumlah korsi jg diberikan ti 

  

pemilihan : 

  

dak sebanjak korsi jg diduduki. da- 
hulu. 

Sekalipun ' demikian, sementara 

golongan masih berpendapat bahwa 
mengadjak. PIR-Wongso djangan se 

,karang ini, melainkan ditangguhkan 

sampai keadaan reda kembali. Pa- 
.da hal, bisa dikatakan keadaan su- 
' dah reda atau tidak-reda sama seka 

li adalah sesudah PIR berkonggres 
£ | . . # darurat. 

Ukuran2 jang dipergunakan di | 
ibu-kota mengenai persoalan PIR : 

suara | 

Didalam dan luar par- 
lemen., 

Djumah banjak anggauta fraksi 
PIR—Tadjuddin dalam parlemen, 

mungkin sekali akam dapat menarik 
tiabang2 PIR: 

Oreng memakai  tjontoh bahwa 
.Parki” (Iend.utan paigujuban Pa: 
sunjan”) jeng mempunjai  banjak 
pengaruh diseuruh Djawa-Barat te 

tap tidak mempunjai wakij dalam 
parismen. maseOnja sedikit sekali 
d'par mempengaruhi djaann'a pe 
mrintahan. Tjontoh demik'an ini 
jan” Cirerganakan oleh. golongan 

Tadiu?din — dengan menondjolkan 
bahwa mereka mempunjai 19 suara 
dalam parem?a — untuk menarik 

    

tiabang2- PIR /ang berf'hak kepada 
1 Wongsonegcro untuk diadjak kefi- 
hak: Pelju in: 

tulah sebabnja, maka banjaknja 
suara dalam parlemen itu memberi 
angin bak bagi Tadjuddin Noor dan 
kawan2nja. 

Tjong Hoen Nji 
Dikirim Ke Makassar 
Terus Ke Hongkong 
DARI FIHAK Kehakiman di 

dapat kabar, bahwa fihak itu 
membenarkan berita2 tentang pe- 
ngiriman pemimpin Kuomintang 
Tjong Hoen Nji ke Makasar, ke- 
mud:an dari sana ia akan diang- 
kut dengan kapal ,,Tjiliwung” ke 
Hongkong. perti diketahui, 
Tiong Hoen NHi dianggap mem- 
bahajakan keselamatan negara 
dan dengan putusan menteri Ke- 
hak'man dikeluarkan dars wilajah 
Indonesia berdasarkan undang2 
darurat pengawasan bangsa asing, 
Mengenai penahaman orang2 Kuo 
mintang lainnja jang ditangkap 
bersatha' dengan Tiong Hoen Nji, 
fihak resmi kementerian Kehaki- 
man hanja menjatakan, bahwa 
perkara mereka sedang di-urus. 

“ (Antara) 

HATIMI DIIJULIK. 
Iatimi, seorang gadis remadja 

umur 16 tahun, penduduk kam- 
pung Tj'kadu, desa  Tandjung- 
siang (ketjamatan Tjisalak, kabu- 
paten Subang) malam tgl. 24 tih 
“didatangi oleh gerombolan bersen 
djata dan kemudian diambil” 
dan hingga kini belum diketahui 
nasibnja. Pada malam itu Hatimi 
dirumah tetangganja, 

ne
k 

2
 

  
PA

N 
An
n 

PU
 

UN 
aja

a 
Ha

 T
an
 A
e    

 



      

   

      

   
    

   
   

Koope 
“' Guna Hilangk 
' Bersaingan : 

Ind 

    

tri-industri te 
lingan beras, 

es, tempat per 
lain2. Sesuai 
Kementer'an 
ka di Djawa ' 
diusahakan t 

anggauta2nja a.l. tes 
gauta DPD 

   

  

   

  

tan 

     djualan oduksi dan bantuan? jg 
'butuhkan oleh para pengusaha Fihak DPD ta 2 be Na dapat mem 

berikan keterangan berapa djumlah perindustrian seluruhnja di Djawa 
Tengah jang mendjadi kompetensi Pemerintah Daerah, nanja dikatakan bahwa djumlah jang terbanjak jaitu 
industri tenun dan batik. Mengenai | 
usaha2 Jain jang akan dilaksanakan 
oleh pemerintah Daerah a.l. disebut- 
kan jang terpenting jalah: membim- 
bing kearah industri berentjana dan 
menginsjafkan para pengusaha ke- 
arah pengertian pentingnja usaha 
bersama (kooperatif) agar tidak tim- 
bul rasa persaingan diantara mereka 
masing2, serta memperbanjak kader? 
industri.  Tjara untuk pelaksanaan 
ini antara lain akan diadakan perte- 
Mmuan-pertemuan dengan pengusaha? 
didaerah-daerah. — Dalam" pada itu 
tidak dilupakar pula diusahakan un- 
tuk mempertinggi hasil produksi in- 
dustri2 tadi, baik mengenai guanti- 
teit maupun kwaliteitnja. 

| Selandjutnja atas suatu pertanjaan 
didjelaskan," bahwa dalam soal ke- 
warganegaraa, oleh fihak DPD kini 
sedang ditunggu ketegasan dari Pe- 
merintah Pusat. Hal ini telah dita- 
njakan. oleh fihak DPD: setjara ter- 
fulis. Mengenai ketegasan soal ke- 
warga negaraan ini dianggap  pen- 
ting, untuk didjadikan pedoman da- 
lam mengadakan suatu Peraturan 
Daerah Prop. Djawa Tencah menge- 
nai soal2 perindustrian ketjil.  De- 

mikian keterangan2 dari fihak DPD 
Prop. Djawa Tengah jang bersang- 
Kuftin tadi. 5 

  

|. nama Menteri Dalam Negeri pada 
10 pagi dipendopo Kabupaten 

Sentarang. 3 tr 

Baru Terima: 
“ Onderdeel2 Mes'n Diahit : 

|... SARANGAN, SEKOTJI 
Ma tan 

“ KIPAS ANGIN ,,Maen Ma- 
ta”, 2 
— baek untuk pesta perkawi- 
“nan dll Ping 

“ Rupa2 MESIN DJAHIT se- 
perti : Ea 3 

LINDA, SINGER, dh 

  

    
   

   

  

   
   

    

   
   

   

hun: Prds. Danuri 5 tahun: 

    
    

    Ih Keputusan itu diberikan, 
Hakim mendjawab denga, pandjang 

  

    
    

ITJIREBON 

0. Tahun 
uman2 Jg Didjatuh- 
n Pada Terdakwa 

Bn 426 

      

rikan hukuman pendjara dipotong ta- 
ka. hanan kepada 18 terdakwa jang ter- 

Aa sbb.. | ngkut dalam perkara tadi 
n. NI Suhadi 10 tahun: Smj. Ra- 

rardjo 8 tahun: Sers. Muntakis 7 ta- 
hun: Pradis. Bedjo S5 tahun: Sers 
Herry Sutjipto 7 tahung” Prds. Su- 
ripto 5 tahun, Prds. Zarkoni 5 ta- 
.hun: Prds. Suharto 5 tahun:  Prds 
"Alwan 5 tahun: Prds, Sodan 5 ta- 
"hun: Prdd. Mochtar 5 tahun: Prdd 
'Romeli 5 tahun: Smj. Mugoffir 8 ta: 

Sers. 
Bambang 7 tahun:  Prdd. Murdiito 
5 tahun, Prds. Ismail 5 tahup dan 
Prds. Tukidjan 5 tahun, Mereka di: 

      

  

  

o | petjat dari tentara tetapi tidak ditja- 
but haknja untuk masuk kedinas ke 
tentaraan. 

setelat 

      

lebar terhadap pledooi dari pembela 
'kiang diberikan beberapa hari jl. Se. 

bagaimana seririg kita kabarkan, pen 
mn | berontakan itu terdjadi pada bular 

Desember 1951, dan pemeriksaan te 
| tah dilakukan hingga 9 kali sidang 

  

# 

  

AKAN MEMPEROLEH TAM- 
BAHAN ALIRAN LISTRIK 

Dari pihak pers dan perwartawaar 
Kementerian Pekerdjaan Umum dar 
Tenaga diperoleh, keterangan, bahw: 
daerah Tjirebop jang semula mem: 
peroleh aliran listrik -dari ' Anie 
Tjirebon dan jang sekarang sudak 
dinasionalisasikan, sedang kekura- 
ngan selebihnja didapat aliran daci 
Bandung (Gebeo) jang pada umum: 
nja belum mentjukupi itu, kini se 
dang mempersiapkan penambahan 
alirap baru kurang lebih 12:000 kwh. 
(Penambahan aliran listrik baru ite 
akan diperoleh dari Pusat Hydro- 
listrik Parakan Kondang jang Jetak- 

nambahan tersebut bermaksud untuk 
sekedar mentjukupi kebutuhan lis- 
trik bagi daerah Tjirebon dan seki- 
tarnja, dimana Pusat Hydrolistrik 
itu akan memiliki 4 unit pesawat 

kintjir (turbine agregat masing? ber- 
kekuatan 3.000 kwh). Pesawat2 kin- 
tjir itu sidatangkan dari Swiss 2 unit 
dan- dari Amerika Serikat 2 unit. 

Sedjak penjerahan kedaulatan, pem 
bangunan kembali pusat hydro!istrik 
di Parakan Kondang itu dilangsuhg- 
kan oleh Pemerintah Republik -In- 
donesia, dan beajanja meliputi ku- 
rang lebih Rp. 25.000.000.—. Menu- 

rut rentjana, maka 2 unit tersebut 
akan sudah bisa ditest pada bulan 
Desember jang akan datang, sedang 

2 unit lainnja pada permulaan ta- 
hun 1955. Dengan demikian maka 
kira2 permulaan tahun 1955 pusat 

“4 hydrolistrik itu sudah dapat bekerdja 
'sepenuhnja. (Antara). 

SUMBANGAN P. M.T. 
KUNINGAN. 

Palang Merah Indonesia Tja- 
bang Kuningan baru2 ini. telah 
memberikan sumbangannja kepa- 
da para penderita korban keka- 
|tjauan d'desa Tjilebak dan desa2 
sekitar ketjamatan: Subang berupa 
260 potong pakaian bekas berikut 
obat-obatan seharga Rp. 1382.— 
Seperii diketahui pada bulan Sep 
tember jl. gerombolan telah me- 
lakukan pembakaran rumah? di 
desa Tjilebak seh ngga mengaki- 
batkan 244 buah rumah musnah 
mendjzdi abu. 

“2 "HAKIM Pengadilan Tentara Se- 
(Imarang Overste Mr. Surjadi dalam 

2. Jmelandjutkan pemeriksaan — perkara 
— Ipemberontakan. Bn. 426, pada Rebe 

. kemaren telah memutuskan membe- 

nja 16 km. dari kota Tjirebon. Pe-: 

  

Karena berkah Tuhan J.M.E. 
dengan mendapat pertolongan Bi- 
dan sdr. 
Rahaju” telah lahir dengan sela- 
mat anak kami jang ke-7 

SAPTOMO 
pada tg. 25 Oktober 1954   2 DE 99 

en aa Saba ai 
| Petudungan 34 Semarang. 

Taat 
keeps you fit 

  

djam 03.00. 
: Keluarga: 

51 MINTARDJO 
TTepaiwareng 11/87 b. Semarang. 

En 

  
  

  

     
    

    

2. Mot     Par   

it Totalisator @ Rp. Aa 

PADA TANGGAL 7 DAN 8 NOPEMBER 1954, ) 
Daftar nama-nama dari para peserta Perlombaan Speda Motor jang diadakan di: 

D0 WANDIUNG PERAK SURABAJA 
2. Oleh: 

dan totalisator dapat dibeli pada : 
M. €. 8. SURABAJA 

1 Seeretariaat P. P.S. S. 20DJ0NG10 

r Cyeles Agencies » BEGONIAs 

“DEPOK 40a— SEMARANG . 

  

Murtijatun dari ,,Budij 

    

  

PUTUSAN RAPAT P.N.I. 
Rapat P.N.I. Karesidenan Kedu 

di Purworedjo pada tg. 24 Okto 
ber '1954 jg dikundjungi oleh IS 

|luruh tjabang2-nja, jg mewaki 
499.653 anggauta, memutuskan: 

  soleh Ali-Arifin, 2. menjet 
usaha2 untuk memperbaiki dar 
memperkuat Kabinet, 3. sangat 
menjesalkan “tindakan dari — Ta- 
djudd n Noor cs.' jang dalam 
usahanja untuk” menguntungkan | 

Kabinet sekarang jang Mang 

  

    

  

Kabinet sehingga melemahkan ne | 

| Kongan batin kepada sdr. Wong- 
'Sonegoro cs. jang lebih. dapat 
mengutamakan kepentingan ' na- 
Sional dar pada kepentingan golo 
ngan atau perseorangan dan 5. 
mengandjurkan dan — mengadjak 
kepada seluruh rakjat - Indonesia 
ispaja tetap awas dan waspada 
terhadap anasir2 jg. membahaja- 
kan kepentingan nasional dan 
keselamatan negara. 

PERNJATAAN PEMUDA DE- 
MOKRAT INDONESIA. 

Konperensi Pemuda Demokrat 
Indones'a se-Karesidenan — Kedu 
pada" tg. 24 Oktober “1954 “di 
Purworedjo jang dikundjunsi oleh 
segenap tjabang2-nja, setelah me- 
ngikuti dan membahas ' keadaan 
perkembangan politik didalam ne- 
geri dewasa ini, memutuskan: 

kebidjaksanaannja dalam " usaha 
memperkuat kedudukan Kabinet, 

j2. mendesak agar Protokol pem- 
bubaran Um'e Indonesia-Belanda 
segera. diratifiseer oleh Parlemen 
dan 3. meniokong dan berdiri di 
belakang Delegasi Soenarjo dalam 
memperdiuangkan : pengembalian 
Iran Barat kewilajah Indonesia di 
Perserikatan Bangsa2. 

KLATEN 
PEMBIBITAN TEBU. 

Menurut kalangan pemerintah dae 
rah Jogjakarta, pemerintah pusat 
(Kementerian Pertanian) telah mem 

| berikan kredit sebanjak “Rp. 1.700. 
000,— guna penanaman bibit tebu 
didagrah Jogjakarta. Menurut ren- 
tiana penanaman bibit tebu tersebut 
akan meliputi "tanah seluas 100 Ha 
jang kelak akan ditanam “diatas arcar 
2000 Ha. Penanaman tebu tersebut 
adalah sebagai persiapan berdirinja 

paberik gula jang menurut rentjana 
pada tahun 1956 sudah akan dapat 
mulai bekerdia. 

PURBOLINGGO 
TANDA DJASA UNTUK PARA 

PAHLAWAN 
Baru2 ini dengan mengambil tem- 

pat dipendopo kawedanan  Bobot- 
sari Purbolinggo telah dilangsung 
kan upatjara “menerimakan tanda 

Hdjasa dari, Komandan Resimen XII 
(G.-B.N.) kepada keluarga almarhum 

  

  

A'modiwirio Kepala Desa Gondang 
dan almarhum - Data Atmowired'o 
angvauta O.P.R.- Desa Serang, Ke- 
tamatan Karangredja (Purbolinggo), 
jang telah gugur pada bulan Mei 
1954 “didalam .menunaikan kewadji- 

bannja memberi perlindungan kepa- 
Ga penduduk didesanja. 

Seperti diketahui kedua orang pah 
lawan itu gugur karena penganiaia- 
an gerombolan jang melampaui ba- 
tas2 perikemanusiaan. 

Sclaku wakil Kepala Daerah Ka- 
bupaten Pak Sutedio Patih Purbo- 

linggo jang memimpin upatjara tsb. 
telah memberikan surat tanda diasa 
dori Kepala Daerah dan bingkisan 

“Biburan kepada para keluarga kor- 
van. Selain itu djuga diterangkan. 
bahwa kepada keluarga korban oleh 
Pemerintah akar diberikan uang se- 
banjak Rp. 2.300,— sebagai sumba- 
ngan beaja selamatan..: 

Dalam pada itu Kapten S. Taram. 
Komandan P.D.M. Purbolinggo da- 

lam uraiannja menerangkan, bahwa 
maksud pemberian: tanda djasa itu 

Jialah sebagai pengakuan dan peng- 
hargaan Pemerintah jang sebesar- 

besarn'a - kepada pribadi almarhum 
atas djasa2nja terhadap negara dan 
bangsa. 

Perlu ditambahkan, dengan mak- 
sud - memberi hiburan sekedarnja 
oleh keluarga P.D.M.  Purbolingge 
telah diberikan uang sebaniak Rp. 

100.— kepada djanda Data Atmo- 
wiredjo. 

DJUANA 
“"MEMBRANTAS ANDJING 

GILA. 
Untuk membrantas  penjakit an- 

djing gila maka di Djuwana pada 
tanggal 28 Okt.”1954 diam 9 pagi 
dengan bertempat di Paseban Kawe- 

    
danan Djuwana oleh dokter chewan 

Pati dibantu oleh Pamongpradja se- 
tempat dilangsungkan penjuntikan 
andjing. ' 

Usaha tersebut baru pertama kali 
ini dilakukan sebagai pertjobaan di- 
kota Djuwana, dap bagi tiap2 an- 
djing jang telah disuntik,” sipemilik 
dikenakan beaja -administratie sebe- 
sar Rp. 2,50. 

     
ani 

    

  

|lah digali 3 sampai 4 meter sering . menjokong langsung berdirinja | 
I: Pspiokepg lenapung Perurann aan loggpn'.pernpar-besi. -serabah. £. erhiasan badan seperti an- 

|dan Isindnja. " 

P18 karat. golongan atau perseorangan tidak 
Segan? mengorbankan kedudukan | 

1 |duk disitu, tanah tsb. dulunja ada- 
gara, 4. memberi hormat dan so- 

|ini antara lain dapat dibuktikan de- 

Buddha selalu mengubur 
| membudjur kearah timur suatu hal 
|jg tjotjok dengan adanja benda2 jg 
didapat itu dan dipakai oleh majat 
'tadi untuk bagian kepala dan kaki- 
|nja. Selandjutnja dikabarkan, peng- 

|duk ig berasal dari luar daerah Blo 
ra dengan memberi 
kerugian kepada 

|sangkutan. Sebegitu djauh penggali- 

“gram emas. Berita2 tsb. tidak men 

irerangka manusia jg sudah. dikete- 

TEGAL 
1. menjokong dan mendukung | 

tetap berdirigja Kabinet Ali-Ari- | 
fin-dan menaruh kepertjajaan atas 

| watan Perikanan Darat Kab. Tegal/ 

|nanaman benih bandeng untuk dae- 

|lang, Batang, Pekalongan dan Tu- 

kedua daerah tersebut 

Pi romolpos 66 — Surabaja, 

    

    

EMAS TERPENDAM DIBEKAS 
(0 KUBURAN 
Dikabarkan, "bahwa didesa Kun- 

duran daerah kabupaten Blora ter- 
“dapat sebidang tanah lunak jg sete- 

kedapatan “beberapa  petjahan ba- 

Apar 
pat diketemukan emas antara S 
sampai 6 gram dari djenis 16 atau 

— Menurut keterangan dari pendu- 

lah-kuburan orang2 Buddha dan 

ngan pengetahuan bahwa orang 
majat 

galian kini dilakukan oleh pendu- 

sekedar uang 
penduduk jg ber- 

'an seluruhnja baru menghasilkan 30 

'djelaskan ada tidaknja bagian atau 

mukan. (Antara). 

KEADAAN PERIKANAN 
— “DARAT. 

Menurut laporan resmi dari Dja- 

Brebes a.l. diterangkan, bahwa pe- 

rah Brebes dan Tegal telah dimula'! 
dalam bulan September 1954 jbl. 
Benih2nja selain diambil dari dae- 
rah Brebes sendiri, didatangkan dju- 
ga dari daerah lain seperti Pema- 

ban. Benih jang disebarkan untuk 
berdjumlin 

150.000 ekor, jang diantaranja se- 
dyumlah 160.000 ekor berasal “dari 
daerah Tuban. 2 

Selandjutnja diterangkan — djuga, 
bahwa penangkapan ikan dari tam- 
bak2 hasilnja ternjata berkuranp, se- 

  
kan tambak untuk persiapan pena- 
naman benih2 baru. Akan tetapi se- 
baliknja penangkapan dari sungai? 

atau genangan air lainnja mendarat 
kemadjuan, karena umumrja air se- 
dang dangkal. 2 
Mengenai perluasan tambak, me- 

nurut laporan itu didapat kemadju- ! 
an sebanjak 87.804 sehingga kini j 
untuk daerah Kab. Tegal/Brebes ter 
dapat 1179414 ha. tambak ikan. . 

Perdjalanan 
Ke Bulan 

Dlm 15-20 Tahun Lagi 
Akan Mungkin:Kata 

||. Djepang 

            

   
    

  

    
   PBB 

' PEMERINTAH Dj:pang hari 
Selasa mengumumkan bahwa ia 
telah memerintahkan 
nja di PBB supaja mengadjukan 
Ig permintaan supaja Djepang 

  

        

  

       takan itu d: |. sefela 
ka minggu jang lalu men- 
kegagalan untuk memver- 

sokongan negara2 Barax ba- 
gi perm'ntaan Djepang i'u. 
" Kementerian luar negeri Dje- 

    

    

Desak Lagi || 
|| Minta Djadi Anggauta | 

penindiau- | nj 
ma mendjadi ancgoty PBB. | 

0 ambij Sh 

F# 

  

| dituduh meng dga,m 
Jah En 3 Tanda 

— Ahli bahasa Djawa 
| mepberikan 

  

   
kamus telah 

-. 

| menit tentaga arti 

. wa Tengah dalam nji   pang jang mengumumkan hal tsb. ! 
menerangkan, bahwa instruksi itu ' 
telah disampa'kan kepada Renzo 
Sawada, penindjau Djepang dlm 
PBB, pada hari Senin. . 
Dikatakan, bahwa  Diepang 

menginsjafi kesulitan? bag' per- 
mintaannja itu, tetapi dengan itu 
Diepang bermaksud tetap menge- 
mukakan kepada para anggota 
PBB.tentang keingnan besar dari 

| Djepang untuk mendjadi anggota 
penuh PBB. (Antara) ? 1 

  

-2.412 ORANG ASING. | 
Pendaftaran orang asing dikota 

Magelang jang dimulai sedjak tang- 
gal 4 Djuli telah ditutup pada tang: 
gal 25: Oktober j.I. Menurut tjatatan 
djumlah orang asing dikota Mage- | 
lang jang mendaftarkan diri ada ' 
2.412 orang. Diantara djumlah :terse ! 
but, terdiri 2.286 bangsa Tionghoa, 
1 Djepang, 24 India, 31 Belanda, 64! 
Arab dan beberapa bangsa Erops 
lainnja.. 

SertaiKalimah2-Lagu Jg 

DULU ADA LAGU. Sangat 

pie mbuh ra weruh...... 
“ Djawa Tengah kalau bik'n sindira 

“Tapi kalau sudah ada,..... ba- 
P5 jantas blang: pje pje 
mbuh ra Tea Say Masa 

odoh, gue nggak tau, kate orang 
Djakarte. Kalau lontjat indah, sih 
baik, seperti Sammy Lee,itu. Ka- 

lan main Iontjat dari partai ke 
At Alan 2 

   
      

      Dr von Hraun 
DALAM WAKTU 10 sampai 

15 tahun lagi A.S. dapat mem- 
punjai suatu 
angkasa jang mengitari bumi dji- 
ka projek Manhattan terus dilak- 
Sanakan, demikian pernjataan Dr. 
Werner von Braun, bekas direk- | 

Djerman di Peenemunde dan jg 
sekarang mendjabat ahli peluru2 
jang dikendalikan dj A.S., dalam 
konperensi pers di San Francis- 
co pada hari Selasa. 

Dr. von Braun telah menjempur 
nakan a.1. pembuatan peluru jang da 
oat dikendalikan djarak djauh ,,Red 
Stone” kepunjaan Tentara A.S.. Se 
telah serasiun tsb. dapat diadakan se 
bagai suatu batu lontjatan, maka ma 
nusia dalam waktu 15 sampaj 20 ta 
hun lagi dapat mendarat di. bulan, 

demikian von Braun. Ta seland'utnja 
mengatakan, bahwa dalam  waktu2 
kira2 4-atau 5 tahun lagi A.S. su 
lah dapat meluntjurkan suatu peluru 
vertjobaan jang dapat mengitari bu 
ni. (Antara). 

RALAT. : 
Dalam S.M. tg. 25 Okt. hal.:1' 

kolom 6 berita tentang kekuatan ' 
fraksi2 pendukung kabinet ditulis: 
PNI 41 suara (non-actief 1 ka-: 
rena mendjadi dutabesar Irag dan 
Douwes Dekker belum diganti). ' 
Seharusnja: PNI 41 suara (non 

LN.). 

KURSUS BAHASA INGGRIS. 
Dengan perantaraan surat (schrif- 
telijik) Buku peladjaran dikirim 
saban minggu (4 kali sebulan). 
Tammat didalam 8 bulan. Kursus 
ini mendapat sambutan istimewa 
diseluruh Indonesia dari kota-kota 
sampai ke desa-desa, kerna dapat 
memenuhi hasrat umum. Praktis 
— Sistimatis. 
Ikutilah kursus ini agar dapat 
ikut berlomba dalam zaman ke- 
madjuan ! 
Uang langganan Rp. 5,— sebulan 
kirim langsung kepada : 

PENDIDIKAN UMUM 

setasiun didalam 

tur tehnis program rocket V-2' 

uh ata 

'betul2 djatuh dineraka, djatuh di- 

ilau. orang Eropah, ditanggung su- 

actief 1 karena mendjadi menteri | 

- 

Memang lontjat”-nja sendiri 
belum tentu kalau djelek, malah 
bisa djadi baik karena beralasan 
“kuat sehat. Tapi kalau sekedar 
sea jatan” sebagai ,,batu 

: tiatan” untuk an , men- 
teri (umpamanja, ini dong jang 

# 
Fx . 

SEKARANG LAGU TAIN. Ge- 
lombang2 Radio penuh dengan la- 
gu ,rojal”....... aduh maaakkk...... 
djatuh di......... Begitu populer, sami 
pai di Djakarta ini anak2 umur ? 
tahun sudah “ikut ikutan: »Aduuuhh 
madakkkk...1:. jatuh di...... kasuP”j 
:-....Ini djadi ngomongan tukang be 
tjak, kanak2, orang tua, wanita, pri 
ja, pendek umum dan hanja itu ali-' 
hea...... aduhh maakkk jatuh di...... : 
(disini lalu diteruskan sendiri2 sak-! 
sukanja: djatuh ditanah, djatuh di 
kasur dan lain2). Bahkan lagu ini dju 
ga melukiskan djalan pikiran dan ke 
adaan orang djaman-edan sekarang 
ini, ini sudah djalas djuga. Sebab 
biasanja, pemimpin2 besar2 dan pe- 
gawai tertinggi2 itu meskipun dja- 

ja djatuhnja dikasur. Tapi 
kalau tukang betjak djatuh, nah,- dia 

djurang, sugih hutang, tanpa san- 
dang. Sukurnja rahajat Indonesia su 
dah biasa...... tidak mengeluh, tidak 
suka rame2 dan penuh pitalitet. Ka 

dah banjak demonstrasi, 
dil. sebagainja. 

GUNA MELENGKAPKAN hi dangan ,,lagu2” baru ini, baiklah kita tjukllken lagu: ......Tenggang- 
lenggok Djakarta...... Ini LD 
terlalu. Buat orang Djawa-Tengah 

mata. Wadag banget, Pa 2. 
Itu orang Djawa Kengateda 

terbung- kus, hania sed'kit muntjul isinis, 

hebuti Jaa ebatnia wong ' wa-Tengah, 
»Teplok ja t€plok, ahok adja di- 

t Metok j 

tuntutan, 

AN terlalu melok, terlalu njolok 
Il k 

digemari jang -agak 1. 

iri landjutnia... d'situ... 

sumet...... ja melok, mbok 
adja banget banget”... " begitu 
katanja, 5 PE 

Dari lagu ini djuga “djelas bagai- 
mana keadaan sekarang dan dengan 
pikiran apa orang sekarang dipenu- | 

  

N. V. Standard-Va 

membutuhkan beberapa tenaga 

Sjarat2nja : 

  

    

   

       

  
  

   
pendid'kan, pengalaman, sudah/ 

1323 kepada : 

Sungei Gerong, 

Maatschappij 

Kesehatan-nja di Sumatera sebagai : 

REGISTERED NURSE 
(PERAWAT) 

Harus beridiazah Perawat A serta berpengalaman dalam 

Mahir bahasa Indonesia dan paham bahasa Ingger's. 

Mereka jang berpengalaman beberapa tahun dalam kli- 
nik bersalin dan kamar bedah akan lebih d'utamakan, 

Lamaran tertulis dengan keterangan lengkap mengenai umur, 

1) Umur tidak melebihi 35 tahun. 

2) 
merawat orang bersalin da 

3) 

4) 

alamatkan dibawah nomor S-1153, 1161, 1171, 1201 dan 

SV. P. M.—E.R. D. 
Reeruiting and Employment Office 

cuum Petroleum 

untuk ditempatkan di Bagian 

n kanak-kanak, 

belum kawin, dsb, supaja di- 

Palembang.     

dan seterusnja. Looo...... 

(meskipun sebenarnja melodi tjo longan 
Aaevum barkan kek dna manusia. Lagu'ini masih berlaku untuk 
masjarakat sekarang, Banjak kontjo 
sadja, Banjak orang berpartai, tju ma 

: diluar 
| Sekali... 

'kut njangklong  fototoestel 
.kebanjakan sama 

| gai .,senggakan” (selingan) 

embala itik. Njanjian 'tu demi- 
ian: psen angon bebek ku 

rang loro”. Saksi menerangkan 
lebih djauh bahwa kata2 .Sonto- 
lojo” itu menurut kamus asalnjz 
dari perkataan ,,sentool”, ja tu 
nama buah2an, jang kemudian 
lalu" djadi ,sentolojo” -— tiang 
untuk ikat perahu. Ada djuga jg 
mengartikan ,,s€ntool” .— ,,po- 
hon” dam .,sentolojo” — gending. 
Menurut orang2 di Andalas Uta 
ra kata2 .,,setolojo” berarti ,,bo- 
doh” hingga ada jang mengarti- 
kan ,,z0 dom als een.kip”.. Di 
D'awa arti ..sentolojo” — ketje- 
.wa. Kalau diartikan ,,gend'ne”. 
maka” ,sontolojo” itu - berarti 
.gending 'iang sangat rendah” 
atau ,,bodoh”. ' 

  

Di Djawa Tengah orang meng 
gunzkan kata2 ,,sontolojo” misal- 
n'a si A 'berdiandii vada si B 
akan datang djam 08.00, tapi da- 

  

Bagaimana Pengaruhnja Lagu ,,Maaak Aku Djatuh” 
— Lebih Utama Kalau RRI Sendiri Meneliti Lagu? 

Disiarkan —Di Djakarta 
Ada Mode?,, Menelandjangi” Pemimpin2 — Njang 

bagai akibat adanja usaha? perbai- klong Foto-Toestel Sudah Tidak Kelihatan Lag 

populer. -Gaja gembira, sjair- 
nja...... sindiran. Katanja: ,pi€ pj€ pie pit... mbuh ra weruh”.... 
"Kaja ngene rasane,...... wong kang lagi ra duwe...... pie pje pje 

: rak hebat orang 
n. Iramanja enak, melodi menarik 

alias plagiat), sjairnja 

jang tjuma kontjo-kontjoan 
dada bisa untung sendirj 

hi. Berdjoang? Ah, sudah lampav 
Berkorban? Ah, lupa. Ber-Agama? 
Jah, susah banget. Beriman???...... 
dai jang bobrok bobrok sadja... 

Begitulah pikiran kusut, moraal "mc 
rat marit, mobat mabit tjari duwit. 
sesama kawan djadi sengit...... se- 
bab tiap hidung ingin djadi impor- 

ikten-tas.. .. -mengta bis: 
tapi rumah-tang 
pengaruh sugih 

   
membeli langit...... 
ga korat-karit...... 
duwit. 
Mau kemana kita sekarang? 
Didjaman Madjapahit, waktu Ker 

tjanawungu dirongrong oleh Menak 
diingga, ada ksatria dari desa, kek: 

sih Damarwulan, ini jang hendak 
hambengkas karja, hendak melenjap- 
kan angkara-murka. 

Didjaman Dwitunggal ini...... apa 
hija akap muntjul Damarwulan-nja? 

.Fukang-tjatjat” tuan2 pembatja 
jang terhormat ini, akan menunggu 
perkembangan lebih djauh. 

- 

DILUAR GARA' LAGU. RRI 
perlu perhatikan, bahwa sebenar- 
nja sadja SJAIR'-NJA dari lagu2 
baru itu, semest'nja tidak disiar- 
kan sadja. Keindahan 'ja tidak. 

Mendidik ja tidak. Rusuh sudah 
njata, 

Memang Mas Maladi, pemim- 
pn-pusat RRI, sendiri kabarnja 
ja tidak setudju. -Sjairnja tidak 
setudju. Melodi jang baik bisa di 
teruskan, diganti sjair jang baik. 

Jadi sekarang terserah...... mas 
mas kepala kepala studio2 itu 
sendiri dan stafnja. Dari pada di 
stop oleh Dewan  Pert'mbangan 
Siaran Radio kan lebih baik di 
stop sendiri dulu. Betul to mas 

| Prapto, dari RRI Semarang ? ? 

SEKARANG INI DJAKARTA 
musim ,telandjang”. Hab's soal 
stelandiang Nurnan'ngsih” seka 
rang d:teruskan ,telandjang-telan 
djangan” pimimpin- Kalau sudah 
»telandjangnja pem 'mpn” ini, 
uwah uwah...... berat ini. 

Tetapi memang dewasa ini baik 
sekal', kalau betul2 suka ,,telan 
djangi pemimp'n”. Seorang pe- 
mmpin sudah ,ditelandiangi” di 
buka borok2nia, keburukan2nja, 
geyaarl ikspelnja, freekicknia, on 
sportiefnja didalam koran Djakar 
ta. Tapi pemimpin ini ia ngan 
tiam: ,,/Nou zeg...... kalau nanti 
YOu sata telandjangi...... wah... 
saja tahu semua devisenmu priba 
di diluar negeri, dibank mana, di 
negeri mana,..... "5 Mau saja te 
landiangi begitu...... ?” Memang 
setaw manusia tentu 'mempunjai 
salah, mempun'ai borok. 

empuniai kelemahan. : 
Tetapi kalau mendjadi ,.pemim 

pin” atau ,,pembesar” lantas...... 
smenelandjangi  rakjat” — untuk 
-bisa menumpuk devisen pribadi 

negeri” sungguh2 ini ngeri 
h Hina 
'Daftar nama orang jang sugih 

duw't di bank, dalam dan luar 
“negeri, punja mobil dobel, punja 
rumah dobel, k'ni kiranja...... sa- 
ngat mudah didapat. Dan buat 
takiat lebih senang kalau pada 
.main — telandjanp-telandjangan” 

begitu. Hura ,,Nudisme”! 11! 
Kat 3 

GANTI SOAL FOTOTOF- 
STEL. Memang di Djakarta su- 
"dah mendjadi ,.mode”, pembesar”, | 

| pemimpin2, amatir2, kalau 
Tuat rumah mesti mentjangklong 

ke- 

Lan fototoestel, Itu alat potret ig mahal harganja dipakai sematiam 
perhiasan dibadan, djadi funksi- 
nja sama dengan...... dasi. Tetapi 
sekarang ini orang pada ta- 

lagi, 
6 disembunjikan 
Ea atau dimobilnja, “Takut 
SIP aja kalau kalau didakwa tu- 
kang potret itu-ituan...... Hura 
Nudisme..,.,, 
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y Perkataan Sontolojo | 
Sopan ! 

DIBAWAH HAKIM SUTADJI hari Senen jl. Pengad'lan Ne-) 
geri Malang melandjutkan pemeriksaan perkara K. Moh. Bedio jg 

nghina Kepala Negara dengan kata2 ,,sontolojo” dalam 
madjalah ”Nur Muhammadijah”, Terdakwa atas perta- 

ikan tetap pada keterangannja d'sidang jg lalu, 
Hardjowardojo jang ditarik sebagai saksi utk. 

fsiran tentang arti kata2 »Sontolojo” dengan meng- 
kamus | memberikan uralan kira-kira 40 

kata ,,sontolojo”. ' " 

|. Menurut saksi, kata2 ,sentolo- tangnja hingga djam 09.09, maka | 
| jo” banjak sekali dipakai di Dja- 

anjian2 seba 
jang “ ditudjukan kepada orang jg meng 

orang jang tidak menetapi diandji 
Itu. dikatakan 

aja oleh saksi bahwa perkataan 
,SOntolojo” itu dapat diperguna- 
kan setjara sungguh? -dan'' boleh 
djuga' tidak sungguh2: Serang ar 
tinja” adalah tergantung pada ke- 
adaan dan tjara mempergunakan- 
nja. 

Tentang hubungannja berkatu- 
an "sontolojo” dengan artikei da 
lam | madjalah ,,Nur “Muham- 
madijah” “dikatakan oleh saksi. 
pahwa perkataan itu mengandung 
irti jang tidak baik, karena bila 
litudjukan pada Sultan: tentu ar- 

rempatnja pula kata? “tu 'dipergu 
nakan pada Presiden jang seha- 
rusnja dimuliakan. 

Tak mungkin pula kata2 im di- 
pergunakan pada “orang tmanja sen- 
diri, karena tidak pantas dan tidak 
sesuai dengan tatakrama atau sopan- 
santun.  Seterusnja saksi menambah 
keterangannia, bahwa ditanah Pasun- 
dan ,sontolojo” “itu mempunjai arti 
anggota badan rahasia orang laki2” 
jang seharusnja disembunjikan. 

Atas pertanjaan hakim, apakah 
perkataan ',,sontolojo” itu mengan- 
dung “penghinaan, atau maksud me- 
rendahkan, atau mengetjilkan djasa2 
nja, oleh saksi didjawab bahwa pada 
umumnja  perkataap itu memang 
mengandung maksud jg ,ongunstig”, 
tapi hal itu tergantung pada tjara 
mempergunakannja serta - keadaan 
sekelilingnja. 

Atas pertanfaan pembela, apakah 
saksi merasa-terhina andainja dikata 
kan ,,sonsoloio”, saksi mendjawab: 
'a, itu terserah pada tjara mengutjap 
kan perkataan itu: tetapj bagaimana 
»un djuga, walaupun sedikit merasa 
terhina. Dan perasaan itu mendjadi 
lebih. besar kalau “perkataan itu 'di 
Itjapkan dengan lebih keras: 
Atas pertan/aan hakim bagaimana 

vend”patnia terhadap ketenangan sak 
si, terdakwa dengan membatja kuti 
pan2 suratkabar2 jang ia kumpulkan 
'ang menurut pendapatnia mengan 
lung tafsiran tentang perkataan ,.son 
tolojo”. 

Tetapi hakim menjatakan keberatan 
atas pembatjaan itu, dan dimintan/a 
subaia kutipan2 itu diserahkan un 
tuk d'peladjari. 

Berhubung dengan itu... maka re 
guisitoir. djaksa sjang sedianja. akan 
Jibatjakan waktu itu terpaksa ditun 
da untuk mempeladiari kutipan itu 
lebih land'ut, dan atas permintaan 
ljaksa sidang ditunda sampaj tang 
ya! 1 Nopember jad. 
Perhatian terutama dari kalangan? 

semuka Islam di Malang atas sidang 
ini tampak besar sekali. 

INa 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 29 Oktober 1954: 

Djam 06.10 Rumba: 06.15 Penga- 
djian, 06.40 Kwartet Koch: 07.10 

Orkes Morton Gould: 97.30 Orkes 
Gumarang: 13.15 Herjati: 13.40 In- 

strumentalia: 14.00 Hiburan siang: 
17.05 Biola dan Piano populer: 17.40 
Njanjian Sajekti dan Marjati: 18.10 

Kwartet Sudharnoto: 18.30  Hida- 

ngan O.K. Djakad: 19.30 Pentiipta 
terkenal: 20.05 Siaran Pemerintah: 

20.30 Siaran Penerangan: 20.45 Bing 
Stamet, 21.15 Petilan, 22.20 Petilan 
(landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 29 Oktober 1954: 
Dajm 06.03 Suara Omme Kalsoum: 

06.15 Pengadjian: 06.45 Edah, Asiah, 

Rubiah, 07.15. Irama Tango: 07.45 
Indonesia gembira, 12.03 Ali Albar: 
15.45 O.K. Tjempaka Putih: 17,05 

Dunia kanak2: 17.45 Varia Diawa 
Tengah: 17.55 Sendja meraju: 18.05 
Timbangan Buku: 18.15 Rajuan Pe- 
muda Pemudi, 18.45  Njanjian ber- 

sama: .19.30. Pilihan Pendengar: 
20.30 Kwartet Teruna, 21.20 Sandi- 

wara Radio: 22.15 Gema. Malam: 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 29 Oktober 1954: 
|. Djam 06.10 Pembatjaan: 06.30 
Rajuan Mesir: 
Gatti: 07.15 Barisan biduan. wanita 

“kita, 07.30 Pelbagai orkes: 12.40 
Sech Albar: 12.45 Orkes salon: 13.10 

Kesenian Priangan: 13.50 Krontiong 

  

   

I .Sontolojo”. Di: 
jawa Timur ,,sontolojo”"ini dk 

gunakan “dalam artian jang tidak $ 
menjenangkan. D'katakan seterus | 

tinja ,,ongunstig”, dan tidak pada | 

    

PEMBETULAN 5 
Mengenai berita Olahraga dari 

Antara” tentang kesudahan per- 
tandingan Sepakbola antara Bel- 
Igia — Nederland, adalah bukan- 
Inja 4—2, tetapi seharusnja 4—43. 
| Dengan ini kesalahan dibetul- 
kan. 

 Dulles Bawa 

  

   

  

Kemenangan” 
Permulaan Zaman Baru 

Bagi Eropa" 
MENTERI luar negeri Amer'- 

'ka Serikat,” John Foster Dulles, 
(pada malam Selasa menjatakan 
|dalam Japorannja kepada — presi- 
(den Eisenhower, bahwa sedjarah 
tidak, akan lekas lupa atas apa 
(jang terdjadi di Paris pada hari 
“Sabtu, jl. Dulles mengemukakan 
pendapatnja itu dalam Japorannja 
mengenai persetudjuan2 pertaha- 
nan Eropa Barat jg ditanda-tanga- 

   
    

  

Ini di Par's kepada suatu sidar 
kabinet istimewa dibawah pimpi- 
'nan presiden Eisenhower, jang di 
siarkan melalui pemantiar televisi. 

' Permulaan zaman baru 
bagi Eropa 

Dikatakan, bahwa persetudjuan 
mengenai persendjataan kembali 
Djerman merupakan ' permulaan 
zaman baru- bagi Eropa. Menurut 
pendapat Dulles,.  persetudjuan2 
'Paris ini melindungi setiap nega- 
Ira, termasuk Sovjet Uni sendiri, 
terhadap kemungkinan bangkitnja 
kembali militerisme Djerman. Ten 
tang persetudjuan Djerman/ Peran 
tjis mengenai Saar, Dulles menja 
takan, bahwa penjelesaian masa- 

'lah Saar ini merupakan tjontoh 
jang baik tentang apa iang dapat 

id tjapai oleh keahlian: dilapangan 
kenegaraan dalam: usaha menie- 
lesa kan masalah2 jang sulit dan 
telah lama terkatung-katung. 

Eisenhower njatakan 
kegembiraannja. 

Dalam kata pengantarnja, pre- 
siden  Eisenhower  menjatakan, 
bahwa menurut pendapatnja, rak- 
jat Amerika Serikat, tidak perduli 
warna kulit dan kepertjajaannja. 
“ingin "mendengar laporan: ini. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
atas nama seluruh rakjat Ameri- 
ka ia merasa gemb'ra atas tertja- 
painja djaminan2 keamanan bagi 
dunia Barat melalui persetudjuan” 
jang ditanda-tangani di“Paris itu. 
..Dulles tiba kembali di Wash- 
ington- dari Pars pada hari Senen 
dan dilapangan terbang ia disam- 
but sendiri oleh pres den Eisen- 
hower., 

Dalam keterangannia kepada, pers 

kan kejakinannja, bahwa Soviet Uni 
tidak akan berhasil menggagalkan 
persetudjuan2 Paris itu. Selandjutnja 
ia menundjukkan adanja anasir2 ba 
ru didalam persetudiuar2 itu, dian 
taranja djandji Inggris untuk me   

06.45 Orkes. Nino 

nempatkan. kesatuan2 angkatan pe 
rangnja didaratan Eropa dan pen'e 
lesaian2- masalah Trieste “dan: Saar. 
Pun Dulles mentjatat pula, bahwa 
azas2 pokok dari persetudjuan2 itu 
sudah dadjukan kepada pafemen 
tidak Yama sesudah konperensi Lon 
don berachir, sehingga ia mempunjai 
harapan. besar, baik Parlemen Pe 
rantjis maupun - parlemen Djerman 
Barat akan meratifikasinja. (Antara- 
Reuter). 

Kewadjiban Ker- 
. . . . 

dja Di Bolivia 
Pemerintah BoLvia achr2 ini 

mengeluarkan sebuah dekrit bah- 
wa segala orang laki2 berumur 
antara 18 dan 60 tahun tiap2 
tahun harus  bekerdja selama 2 
har', pada djalan2 raja. Akan te- 
tapi mereka jang sanggup bajar 
vadjak-djalan istimewa, sebesar 
400 peso (15 shilling 4 pence) se- 
tahun, bebas dari kewadj ban in'. 
Bol via adalah salah satu republik 
Amerika Selatan jang letaknja 
direcunungan Andes, dan pen- 
duduknja sebagian besar terdiri 
dar' orang2 Indian, tetapi jang 
pegang kekuasaan pada umumnja 
orang2 keturunan Sepanjol atau 
darah tjampuran (Antara). 

ana ama 

. HARGA EMAS 
“husus ”Suara Merdeka”, 

Semarang, 27 Oktober 1954: 
24 karat: djual..... , Rp: 49,— 

An RO R Rp. 438,— 
22 karat: diwal...... Ro. 45.— 

beli ...... Rn. 43,56 
Dizkarta, 26 Oktober '54 : 
24 karat (ap gr, Rp. 48.30 djual. 
22 karat tian gr. Rn. 47-75 djual. Surzbaja, 26 Oktober '54: 

Hari ini tidak diterima tjatatan 
harga. 

Singapore, 26 Oktober '54 : 
Emas lantakan ap tacl : 

Str. $ J48,— peni 
Str. $ 155.— , djual, 

Londen, 26 'Oktober ?54: 
'arga emas internasion9l menurut 

hitungan dollar Amerika adalah   Isiang: 17.00. Taman Kepanduar: 
17.40 Warna warni sore: 18.00: Or- | Emas Beirut: 
kes Irama Masa: 18.15 Bahasa dan 
Sastra: 18.30 Peladjaran Njanji: 
19.40 Pusparagam: 20,15 Sutedjo 
dengan orkesnja:. 20.30 Malam Mez! 
raju, 21.15 Obrolan pak Besut: 21.30” 

nosuko' (landiutan): 24.00. Tutup. 
Djakarta, 29 Okotber 1954: 
Djam 06.10 Pengadjian: 06:40 Gal 

melan Djawa: 07.10 Sjair : Nasehat: ! 
07.30 Langgam gembira: 12100 Or! 
kes Harmonjium: 12.40 Nianiian Ro- 
sita dll.: 13.00 Kwartet Koch" 13.40 
Orkes Bambu Sangihe: 14.09 Dari 
film Meratjun Sukma: 17.00 Orkes 
Progressip: 17.30 Pilihan Pendengar: 
18.00 Varia Nusantara: 18.21 Rua- 
ngan Kesehatan: 18.30 Enam Serum 

ypun: 19.30 Galih Pakuan, 20.65 Sia- 
#ran Pemerintah, 2040 Sekuntum 
(Melati: 21.00 Sandiwara Radio: 
"2215 . Orkes Krontjong Kusuma: 
"23.00 Tutup. 

3 

TABIB 
Seteran 109: — Semarang, 

Specialist untuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
IMPOTENTIE dari lain - lain pe- 

njakit. FR 
Diam bitjara : 9-—12 pagi 

5—7 sore 

  
      

  

sbb. : 
bahan tida ditr'ma tja 

mas Macao tian ounce 37.61 
Emas Hongkong tian ounce 37.69 
mas Bangkok tian ounce 38.10 
Emas Bombay : tidak ditr'ma tja 

Ujon2 Monosuko: 22.10 Uion2 Mo. ' tetan harga, 
  

    
  

— "roko Ui 

- Ijap Kuda 
€ « "rah - Tp 2 

  

PANGGILAN 
Dengan ini kami mengun- 

dang para pemegang sero dari 
perseroan terbatas ”N. V. Per- 
seroan Biro Technik dan Da- 
gang KARJA SENTOSA” (N. 
V. KARJA SENTOSA), ber- 
kedudukan di Semarang, utk. 
menghadliri rapat umum per- 
sero jang akan diadakan pa- 
da tg. 10 November 1954 djam 
9.30 pagi, bertempat di Kantor 
Notaris R. M. Soeprapto, Pur- 
wodinatan 1/12, Semarang. 

Atjara: 
1. Pembukaan, 
2. Perobahan anggaran dasar. 

Lain - lain. u 
Penutup. 

DIREKSI       

  

di'apangan: terbang  Dulles menjata 
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Den yap Dea 

sukan2 Italia Je Mema- 
suki Trieste:Pelu k Tji- 
mySerta Bunga2 L 

  

  
'e dalam menjambut m 

  

    

        

       

   

     
   

AN ada “mita penua, Maka dia sudah dapat mengatakan setelah hidup 77 tahun "uhnja, sehingga parade militer | lamanja : ,,Belum pernah saja merasa djemu selama hidup saja”. jang sedianja akan di: a- aa 3 kata Somerset Maugham dalam kata pengantarnja atas da hari itu uik sementara waktu | PUKU ,,/Memoires Aga Khan” (diterbitkan oleh Cassell, harga : tindakan, Mula hai Selasa yaudah Uukup untuk membuktikan "Agan Khan  bebagat pagi lalu-lintas di sa Lerapg manusia luar P3 1 Se Lipa 
Ing demikian pula 
mana engo 5 

akan dilakukan Ibn 
Satuan2 Italia 
pa ratus meter 
maka ch: 
matahkan 

  

lam suasana jang” , itu memeluk para's ada 
pula jang memanggulnja di 5 
Iemparinja dengan bunga2. Par: 
pembesar tak Pun .memulih- kan ketertiban. Djenderal  Ed- mon de Renzo, djenderal Ita- 
ia jang diberj tugas memprokla- mas Kan kembalinya “Italla di 
leste dan jang memmpin pa- sukan2 itu en susah pajah 
dapat mena tempat jang di 
tudjun'a. Dalam pidatonja Ren- z0 mengatakan, bahwa mulai 
saat .n: "Italia telih men 
kekuasaan? jang penuh 
te. "TN 

   

Proklamasi Loka 

dalam bahasa2: Inggeris, Itali 
din Siovena, beberapa saat sez 
belum djenderal Winterton meng- | 
operkan dengan resmi tugas da- 
ri Trieste itu kepada Italia, jane | 
dalam cupatiara ini d wakil oleh | 

'Renzo| 
| Riwajat hidup Aga Khap merupa 

djenderay Edmodno ' de: 
(Antara). “ 

YA 

  

Lagi Pembersi- 
han Thd. Mau? 

| Sambutan || Memori) e in | “IiSebuah Kenang-Kenangan H Penuh Pengalaman2 Luas : (Dari Churchill Sampai R 
—Kalau Pergi Pesta Ban 

Meriah 
Ditudjukan Kepada Ba- | 

- Para Pradjurit | 
ENTHOUSIASME rakjat Tries- | 

  

ebut diutjapkan | 
a 

   

3     
    

   
   

— KETIKA AGA 
Ijang melputi dua ijan d 

      

21 Buku itu mengandung kenang?an 
jg gilang gemilang: radja2, presi- 

|den, ahli negara, orang2 terkemuka 
|didunia, akteur dan seniawan, wa- 

“ Jnita2 tiantik, jokey dan djenderal2, 
"Isemuanja dalam 

  

  

Ibatnja, mengisi halaman buku itu.     

  

— AGa Khan — 

  

kan kenang2an dari seorang manu 
sia jg telah memainkan peranan pen 
ting dalam krisis? dunia: - manusia 
keturunan nabi Mohammed dan se 
djak lebih setengah abad lamanja 
mendjadi pemimpin - sekta Ismatlia. 
suatu sekta Islam jg mempunjai dju 
taan pengikut di India, Pakistan   

POLISI dan tentara Inggris hari 
Senen melakukan pertempuran se- 
ngit dengan tentara . Mau-mau, jg 
besar kekuatannja dan -baik .persen- 
djataannja di Dundera, jg hanja be 
berapa mil djauhnja di sebelah Ba- 
rat lapangan terbang Nairobi. Per- 
tempura, dimulai ketika serombo- 
ngan patroli polisi menghadapi pa- 
sukan Mau-mau itu pada hari Se- 
nen pagi. Segera patroli tadi .men- 
datangkan bala bantuan -berupa- pa 
sukan2 polisi dan tentara. Sampai 
berita ini dikirimkan bala bantuan 
masih terus dikirimkan  kedaerah 
Da Fihak. Inggris mengumumkan 9 
orang Mau-mau telah  ditewaskan 
dar 10 orang ditangkap dalam per 
tempuran itu. Dalam pada itu bebe 
rapa korban2 dari fihak Inggris sen 
diri tidak diumumkan. (Antara). : 

Russia Akan Robah 
Iklim Asia-Pusat 

Dengan Ledakan2 Bom -Atoom Arah Su- 
i Akan Dibelokkan — Siberia Akan 

Djadi Daerah Jg Iklimnja Njaman— Akan 
ngaruh Pada Keadaan Eropa Barat 

EN GARAAN ilmu didalam praktek di 

  

    
   
   

Naa 3 

. 

  5 5 

sa 

Untuk mentjapai segala itu se. kerah 
sudah dir 

penjelenggaraan tiga 

    

pertjobaan 2 
orang mend : batuan" 

  

Demikian dji 
sei akan tdak lagi mer ali 
Laut Es Utara na 
bungkan dengan sebuah 
.dergan Laut Aral. 

Semua ini beri 
sebuah lautan , 
luasnja 700-000 km. 
Aral jg sekarang suda 
merupakan - dasar sadja 
itu. Pasti ialah bah 
itu diperlukan lagi Ik 
ig tenaganja hingga kini 

aa, £ Ll ba 

  

rintah, kabar2 bahwa menteri 

hanap kini merentjanakan pemi 
tukan Territorium “Tentara 
untuk wilajah Diakarta Ra 
njata tek benar. Tapi 

ta 

kan, ini tak termasuk hal jang 
biasa — Sidang Perwakilan Ko 
Gabungan Serikat2 Buruh Indonesia 
(GSBI) jang berlangsung tangga' 24 
Oktober di Djakarta mempertahan- 

“perbedaan kulit, tulisannja mempu- 

mengumumkan suatu rentjana didalam 
h keadaan di Asia Pusat: 

Jae tetas Asia Pusat tidak lagi 

ak tanah tandus akan mendjadi - 

Pi na semula hanja terdapat lautap pa 
UH sir dan tanah tandus, 

  

ena es Kutub Utara di rumah2 
umin 

  

    

  

    
   
    

  

pun ditepas. : 
kan, bahwa kalau hal ini diadi diada|. 

dan Timur Tengah serta Afrika Ti- 
mur, seorang manusia satu2nja jg 
pernah memiliki lima kuda patju jg 
menggondol hadiah pertama dalam 
pertandingan kuda “ Derby jg ter- 
mashur di Inggris: dan jg pernah 
ditimbang berat badannja dengan 
intan serta platina. 1 an 
.Yidak ada satu saat dari riwajat 

hidup itu jg mendjemukan, oleh ka 
rena dimana sadja Aga Khan ber- 
ada dan tentang apa sadja dibitjara 
kannja, baik St. Petersburg atau Pa 
kistan, Sultan Turki atau tentang 
Rita Hayworth, kuda patju atau 

njai “isi jg dalam dam penuh-dengan anecdote. 
| an 

lingkungan saha- 

memenuhi dasar2 ,,serahkan kepa 
da Tuhan apa jang berasal dari 
Tuhan dan kepada Caesar apa jg 
berasal dari Caesar” 3 

mo re itu tentang dua konperensi 
medja bundar dan Lembaga Bang 
sa“Bangsa, dengan segala-kegagal'f 
ahnja untuk menghentikan agresi 

Aga ' 

-Sandwict 
  

       

    

   

pada saat terdjadi ' pemberontakan 

feodal. Baik nenek atau . bapaknja adalah sangat gemar ada olah | 
raga. Mereka " menternakkan kuda 

dan memelihara burung lang dan andjing. Tn 1 Le 
»Saja tidak malu mempunjai. bal 

|njak kuda lomba”, tulis Aga Khan. 
»Keluarga saja sudah sedjak - lama | 
mempunjai hubungan jg gemilang 
dengan kuda dalam segala bentuk 
nja. Sekiranja saja: harus memper-| 
timbangkan. untuk mendjual sebagi- 
an besar dari kuda rernak saja jg 
terlatih, atau mendjadikannja seba- 
sai suatu perusahaan untuk mentja 
ri “untung, saja tidak “lagi sangsi 
bahwa dengan mendjual sebagian 
besar dari persediaan kuda 'itu, saja 
bisa mendapat” untung besar pada 
setiap saat”. 1 

Kepadanja sering dimadjukan 
pertanjaan kuda mana paling ter- 
nana jang pernah dipelihardnja. 

»Sebelum ”Tulyar' (nama ku- da) madju kedepan, maka saja 
akan menjebut nama "Bahram”, djawab Aga Khan. | . Tapi patju kuda merupakan ha 
nja salah satu kesukaan jang ser- 
ba ragam dari Aga Khan dan 
hanja mengisi satu babak dari 15 
babak buku riwajat hidupnja itu. 

Peranan dalam perang 
dunia I. 

Babak2 lainnja memuat perdja- 
lanan serta pengalamannja. Kita 
batja tentang Perang Dunia I, ke 
tka mana dia memainkan  pera- 
nan jang menentukan untuk mem 
peroleh sokongan dunia Islam utk | 
usaha perang sekutu, akibat2 dari 
perang dunia pertama itu dan ba- 
ngunnja kembali Turki dibawah 
pimpinan Ataturk, konsep Islam 
serta peranannja sebagai Imam. 

,Semua adjaran seria pimpinan 
saja terhadap pengikut2 saja”, tu- 
lisnja, ,.adalah ditudjukan untuk 

"Pun dimuat dalan buku me-   Seluruh keluarga gemar 
kuda 

Aga Khan dilahirkan di Karachi 
dalam tahun 1877 dan dimasa ketjil 

demikian 
an antara lain bahwa suatu 

1g dan Italia bersama akan ag 

an aliran Fstrik dengan me- 

  

    
   
   

   
jang mempunjai batas panas 
m sekali. Musim dingin di 

  

5 1 1 1 t 
      

   

  
orang dan bahwa karena 

itu iklim di Siberia dan dae 
disekitarnja — akan  mendjadi 
alah orang mengira “bahwa 

kan mengubah  djuga keadaan 
Eropa Barat. Orang . mengatakan 
wa pentjiptaan suatu lautan dan 

aerah2 pertanian ditempat2 di“ ma 

    

  

   

     

   

    

   
   

    

    

   

  

   

   

    

   

pasti akan 
Imengubah sifat musim “ dingin di 
(Siberia: dan orang mengetahui bah 
Iwa angin, hudjan dan suhu Siberia 

usim dingin bukan hanja mem- 
jaj pengaruh" pada iklim Asia, 
pi djuga diseluruh Eropa. Rn 
Menurut ahli2 jang mempunjai 

Iternasional,. perubahan se 
jam itu akan membawa reaksi 
“meteorologi Daerah Kutub, 
'mendjadi kuntji dari peru- 

atmosfeer diseluruh dunia. 
| asing menerangkan bah- 
pedisi2 Rusia jang tinggal 

  

   

  

ium, “dah jang bekerdja 
tiada" banjak menibuka 
mempunjai hubungan dng 

ala itu. Ada djuga ahli? jang 
mergatakan: ' ,,Tapi- pikirkanlah 
bean apa jg akan terdjadi dengan 

    
   

  

     

          

  

  

alia, Perantjs dan Swis, 

Djerman, Djepang dan Italia. Dia 

mangat...... 

bat dengan Winston Church'Il. me 

mengingatkan kepada krisis jang 
dihadap: Lembaga Bangsa2, .sera- 
ngan Italia terhadap Ethiopia di- 
tahun 1935 dan kata2 jang di- 
utjapkan nja waktu itu kepada 
Anthony Eden, bahwa untuk me 
njelamatkan Ethiopia dan Lemba 
ga Bangsa2 ,,apa jang kita perlu- 
kan ialah menutup Suez Kanal”. 

P Makan bersama Victoria, 
. Sementara sebagian besar dari 

memoire Aga Khan itu mengenai 
drinia sendiri, banjak djuga diku 
pasnja tentang masaalah?2 politik 
dan agama. £ 

" Misalnja, dia mentjeritakan ten 
tang  djamuan makan “dengan 
Ratu Victoria, demikian YoRaku, 
meskipun sudah berusia" Jandjut, 
makan dan minum dengan berse- 

beliau berkata kepa-: 
da saja dengan sungguh2, bahwa 
beliau mengharapkan bla bangsa |: 
Inggeris. 'mengundjungi . mesdjid 
dan tjandi2 di India mereka akan 
seperti waktu mengundjungi gere 
dja dinegerinja sendiri”. 

Aga Khan masih ingat berde- 

ngenai kebaikan main polo dan 
berburu. : 
“Dia masih ingat berdjabat ta- 

ngan ,,keras” dengan Kaiser, Djer 
man, jang @Tekokanej untuk 
mengganti kelemahan tangan kiri 
nja jang AR penjakit lajuh. 

innah paling d:Ifagumi. 
Bukti. betapa N ban, kenalan2 

nja Aga Khan dapat dilihat dari tu 
lisannja tentang ” berbagai tokoh. 
Florence Nightingale, Charles Cha- 

$ : 2 Ide Prauwenveren N.V. 
uja dia tinggal di Bombay dan Poo-| 
na bersama neneknja, seorang bang | 
sawan Persia jg mengungsi  kesana| 

hebat dan hidup sebagai seorang |: 

olah | $ 

lomba. Mereka menembak . matjan| T Uu 

   
    

   
   

    

     

   

Pada hari Djum'at jang baru 
  

coaster ,,Leles”. Kapal tersebu ramah dan soda darat mo 

s'dang tahunan madjelis G.P.D 
RRT, menerangkan dalam kc 
Selasa jl. bahwa sidang madje 

   

  

maan. Delegasi Indonesia tr 

  

Nia NN 

Taiwan Sudah| 
Djadi Bagian 
Tiongkok La 

Penegasan Dari Krishna: 
" Menon 3G 

KRISHNA MENON, delega: 
India dalam PBB malam Selz sa 
membantah bhw India dan : 
terikat dalam suatu perdjand non-agressi Dikatakan, jang 
hanja pernjataan prinsip2 ten 
kehendak India dan RRT “ka 
perdamaian. Berbitjara dalam « 
ran televisi Menon dju 

dak me- 

    

   
   

   

  

    
menjatakan bahwa ia ti 
ngakui RRT dan Taiwan 
Gua buah negara. Ditegask 
bahwa sebenarnja tidak ada « 
RRT mungkin menierbu Taiwan | 

karena pulau ini sudah mendjad! 
bagan T:ongkok. Ih 

     
      

   
      

   

  

   

        
   

    

— MENON — 
Dikatakan oleh Menon, bahwa In- 

dia menganggap “masalah Taiwan 
sebagai udjung ekor perang saudara 
Tiongkok semata2. 

Demikianpun Menon meragukan, 
bahwa perhubungan  Amerika-India 
telah mendjadi buruk selama 2 ta- 
hun jang lalu seperti dikatakan oleh 
setengah orang. Persahabatan antara 

Amerika “dan India tidak mendjadi 
kurang. India tidak tjektjok dengan 
“Amerika dan setahu saja Amerika- 
pun tidak berselisih dengan India. 
Demikian Menon. (Antara). P 

| 

  

Dia menolaknja dengan kata 
berikut: ,,Tentang kekajaan pri- 
badi saja sudah sangat banjak di 
tiertakan jang tidak2. Masih ra- 
tusan orang di Amerika Serikat   plin, Duke of Windsor, Churchill, 

Curzon, Diaghiley, Gigli, Rudyard . 
Kipling, Mahatma Gandhi, Lord 
Kelvin dan Elsa Maxwell. 

' Tentang “ Ounaid-i-Azam, 
hum Mohamed Ali Jinnah 
negara Pakistan”, Aga menulis: Da 

ri semua ahli2 negara jg saja kenal 

almar- 

Chruchill, Curzon,  Mussolini, Ma- 

ig paling terutama. 

pribadi”. 
Dia menjebutkan wanita pal'n 

tjantik jang pernah dikenal ,,Lady 
D'Abernon, bekas Lady Helen 
Vincent, isteri dari duta. besar Ing 
gers di Berlin”, 

Pun dia mengupas tentang ki- 
sah pertjintaan dalam ' lingku- 
ngan keluarganja sendiri - kegaga- 
lan perkawinannja jg pertama dng 
keponakannja dan perkawinannja   djika 

usim dingin di Alpen mendjadi 
ebih enak. Tidak ada lagi saldju. 
ivilra jang, termasjhur karena 

sinar mataharinja, akan tertutup 
oleh langit. jang abu2. 

kan structur 
GSBI sebagai satuZnja- vak-centrai 
di Indonesia jang bebas dan 

1Onja baru2 ini memutuskan, bhw 

Negara dan 'apangan Ikada 
5 Gerakan perdamaian di Djepang 

dalam tahun ini makin meluas, de- 
mikian keterangan prof Oyama, Ge 

dan dasar organisasi 

  

non- 
$ 4 3 4 2 

. Badan Kontak Organisasi | di Djepang — Harj Senin menteri 
am (BKOI) Djakarta dim. rapat | dalam negeri Jordania telah meme- 

jang berbahag'a dengan isterinja 
jang sekarang”. 

Telah banjak terkagn2 jang di 
EA mengenai kekajaan Aga 

an. 

  

   
    

    
   

     
   

        

rakam ini makin kuat dan bersifat 
patriotik, sebagai reaksi akan ada- 
nja pendudukan pasukan2 Amerika 

rintahkan membebaskan semua 
orang jang ditahan baru? ini karena 
tersangkut dalam kerusahan2 dalam 
pemilihan umum, ketjuali 10 orang. 
Mereka jang masih ditahan ini ditu 
duh mendjadi anggauta organisasi 
komunis — Undang2 perkawinan 

  

waktu ini jang djauh lebih kaja 
dari saja”. 

Lelutjon militer. 
Pernah pada suatu ketika, demiki 

bapak an tulis Aga Khan dalam buku me- 
beserta -Beg- 

bersama2 dengan se- 
selama hidupnja saja, Clemencean, Orang opsir tinggi Inggris dari ten- 

dulu naik kapal dari 
hatma Gandhi, maka Jinnah adalah Yondon ke Paris. Sebagaimana di 

etahui, Paris terkenal dengap no- »Tak seorang djuga dari orang2 na2nja jg tjantik2 dan nightclubs-, 
ig saja sebutkan namanja ini dapat . Ya 1g mewah. Omong punja omong, 
mengatasi Jinnah dalam ketinggian Opsir ini lalu banjak minta ketera- ngan dari Aga Khan, jg rupanja su 

“dah sangat ,,pomah” dikota kepele- 
siran itu. Setelah Aga Khan membe 

tentang 
dimana sadja tempat2 jg istimewa2 
dan pantas dilihat oleh opsir jg mau 
berlibur ini, bertanjalah Aga Khan: 

tuan djuga 
mengadjak isteri tuan utk menikmati 
liburan di Paris ini, bukan?!?” De 
ngan tjepat dan penuh keheran?an 

1 . What? Ka- 

lau tuan pergi kesuatu pesta makan 
tidak 

akan membawa sandwich (roti) dari 

moiresnja, Aga Khan 
hum Khan 

tara Inggris 

ri. petundjuk2 setjukupnja 

Tapi tuan,  tentunja 

opsir ini mendjawab: 

banket besar2an:. toch tuan 

Turan Shan ab ” 

  

    

gasi 7. orang 
mengundjungi 

termasuk dalam tangkapan 

kan negara, 

“di 

s3 - 5 &, Ti 1 2 tj am2 

p, Bata pobas dan kejakinan keaga- 

| Masalah2 jang mendjadi 
“. loembitjaraan dalam sidang di 

  

   

     
     

   

  

     

     
    

  

at pembuatan kapal dari Verenig- 
diturunkan kedalam air sebuah 
runtukkan bagi Djawatan Peng- 

am dan soda sebanjak 1600 ton. 

ari Sidang Ta- 
DS Di Peking 
Pemuda Indonesia 
ONESIA jang baru kembali darj 

     

    
| Peking dan 'penindjauannja di 

si pers di Balai Wartawan hari 
elis GPDS jang diadakan di Peking itu 

meyunakan ka dang jang terbesar selama 
263 wakil2 dari 68 negeri. Utusan2 tersebut terdiri darj 
Ilongan sosial, pandangan hi 

ini, karena dikundjangi oleh 
g0- 

11 orang. 

| “Dalam sidang tsb. hadir djuga utu 
|san2 pemuda Diepang, Mesir, Afri 
sa Tengah dll, jang diantaranja ter 
fapat djuga golongan2 jang ridak 

| menjetudjui dan m njerang pekerdja 
tm-pekerd, aan DS serta politik 
nya. 

& 

| Tetapi meskipun demikian, banjak 
djuga terdapat titik2 pertemuan, se 
Yingga putusan? dapat diambil! setja 
ta suara bulat (aklamasi). 

poko! 
Pe 

king tsb. ialah: penghidupan sertc 
Iperdjuangan pemuda2 dinegeri2 da 
|djahan dan tergantung, pertemuan 
'nternasionay pemuda desa jang akan 

“Idiadakan di Wina bulan Desember. 
persiapan festival sedunia ke-V ci | 
Warsawa. Darj diskusi? jang d'ada 

“Ikan tsb. telah lahir banjak sekali ha 
sil dan putusan antara Tain seruan 

'cepada pemuda diseluruh dunia uni 
|tuk memperhebat bantuan/ kepad: 
Serdjuangan kemeriefaan nasional 
tari rakjat2 tang terd/adjah dan tzr      
    

ntung. Resolusi2 lainnja ialah me 
agenai persiab'n festival dan Perte 
mun Insernasionay Pemuda Des 

na nanti. : 
- 

Tentang kekuatan GPDS 
. pada dewasa ini. 

" “Dalam sidang council di Pe- 
king tersebut djuga telah “diputus 

'utk mener ma keanggautaan 
sebanjak 24 organisasi pe- 
dari 17 negeri. Dengan 
an maka GPDS (Gabu- 

' Pemuda: Demokrasi Sedu- 
na) sekarang ini telah mempunjai 
jagso'a sebaniak 85 djuta pemu- 
Ig 'ang tersebar di 97 negeri. 
Dikatakan selandiutnia oleh de. 
'epasi, bahwa mak'n lama makin 
dielas “bahwa GPDS merupakan 
|ratu2n'a organisasi” internasional 
'ang didukung oleh massa pemu- 
da sedunia. jang set'a memper- 
diuangkan hak2 pemuda, kemer- 
dekaan nas'onal bangsa? dan ver 
Germaian. Dem'k'an antara lain 
— gownnpan delegasi pemuda kepa- 

a res. 

  

    

   
   

      

Kedudukan pemuda di 
TEKS : 

Mengenai penindjauannja di 
R.R.T. delegasi pemuda tersebut 
menerangkan kesi#n2nja a.l. bah- 
wa pemuda2 Tiongkok pada 
waktu ini mempunjai penghidu- 
panjang baik dan terdjamin akan 
masa depannja jang gemilang. 
Kekuat ran tidak mendapat peker- 
djaan tidak ada lagi. Semua la- 
pangan pekerdjaan terbuka bagi 
mereka sesuai dengan bakat dan 
keahl annja. Semua mahasiswa 
beajanja ditanggung oleh peme- 
rntah. Asrama, buku2, alat2 olah 
raga serta hiburan. disediakan de- 
ogan tjuma2 oleh pemerjntah, 
demik'an antara lain diterangkan 
oleh delegasi pemuda tersebut. 

Selandjutnja oleh delegasi tersebut 
diterangkan, bahwa mahasiswa2 jg. 
berasal dari anak buruh dan tani se-   karang sudah meningkat mendijadi 

:5090 dari djumlah seluruh mahasis- 
| ea (240.000 mahasiswa) di Tiong- 

talah. pendidikan teknik, guru dan 
kedokteran, dan kemudian baru dju-   

RRT jg. baru merupakan salah sa- 
tu soal jang dibitjarakan oleh dee 

dari Pakistan jang 
RRT, — Hukuman 

mati telah didjatuhkan lagi kepada 
5 orang opsir Iran oeh pengadilan 

militer Teheran. Kelima orang ini 
400 

Orang Opsir2 jg. baru2 ini didjeblos- 
kan dalam pendjara atas tuduhan ge 
rakan 'sumversieft jg mau meroboh- 

rusan " lain2nja. Kalau djumlah ma- 
hasiswa untuk ilmu hukum pada za: 
man Tjiang Kai-sjek meliputi 4594 
dari seluruh mahasiswa, maka seka- 
ranz, hanja merupakan 296  sadja. 

... Pembangunan dan kema- 
djuan d desa. Ten 

Oleh delegasi dibentangkan betapa 
besar dan tjepatnja 
jang terdjadi diseluruh negeri. 

nisasi, sedangkan semua pertanian 

bagai bantuan dari pemerintah baik 

tani berdjalan dengan pesat. 
“Tentang perajaan 1 Oktober 

wa perajaan tersebut merupakan 

jaitu terdiri dari 130 orang. (Antara). 

  

LAGI 2 ORANG PEMIMPIN 
»sICHWANUL MUSLIMIN” 

DITANGKAP 

nul Muslimin” pada hari Senen 
telah ditangkap” di 
dan kemudian d' bawa ke 

djadi“ tangan kanan Hussein 

organ sasi . Persaudaraan 

masuk 'pengikut2 Hudeiby 
ditjari-tjari oleh pihak polisi, 

  

kok. Jang paling diutamakan di RRT 

pembangunan: 
Di- 

desa-desa para petani bekerdja de- 
ngan tjara2 baru dengan mengguna- 
kan teknik pertanian jang madju. Di- 
mana-mana terdapat setasiun meka- 

kolektif dan koperatif mendapat ber 

berupa kredit2 murah, alat pengang- 
kutan dan mesin2 pertanian, Pembe- 
rantasap buta huruf dikalangan kaum : 

di 
Peking dikatakan oleh delegasi, bah- | Sah Jaa 

suatu demonstrasi kekuata, dan per- 
satuan antara rakjat dan pemerjatah. 
Delegasi Indonesia untuk mengha- 
dliri perajaan 1 Oktober. ini merupa- 
kan delegasi jg. terbesar dari Asia, 

Dua orang pemimpin ,,Ichwa- 

Iskandariah 
Cairo 

untuk diperiksa lebih Jandut. Me- 
reka itu adalah major Salah Shadi 
dan kapten Djamal Abdul Razak, 
bekas opsir2 kepolisian jang men- 

al 
Hudeiby, bekas pemimpin besar 

Islam 
tsb. Kedua orang tsb. adalah ter 

jang 

A Sebuah Tindjauan 
  

Lagi pula kedjadian2 itu sede- 
mikian rupa, se-irama dengan 
konstelasi kepartaian dinegara ki- 
ta ini, jang ada sifat2nja jang 

   
    

ingga sekarang ini 
ber KEY Erh Lali 
si masih sedang 

rakan oleh suatu panitia 
jang sengadja dibentuk oleh par- 
tai2 iti. Memang, apa jang di- 
katakan setjara resmi dari djuru2 
bujara, memundjukkan bhw usa- 
haz mereka itu berdjalan Jantjar, 

Soal ini perlu dic Miaskan, djika 
perdjatanan jang lantjar itu pada 
satu saat ada kesu tan atau ma- 
wet, djangan' lantas menterkedjut 
kan. Sebab di : resia ini semua 
kemungkinan bisa terdjadi. Jang 
musiahij b.sa man kia dan ba- 

-rang jang sudah harapir terpegang 
(bisa lepas dari gerggaman. 

   

Bukan pekerdjaan -jang 
| gampang. « 

Orang. boleh mengatakan jang 
memberi gambaran menggembira- 
kan. Tetapi wartawan tuan masih 
sangsi, dan sukar untuk ,,meng- 
am:n” pada pendapat jang me- 
nganggap dalam waktu singkat 
akan tersusun kabinet jang leng- 
kap. : 

Kalau pengalaman membentuk 
sesuatu kabinet sadja sudah su- 
Kar, apalagi menambal- 
sutam Na sekarang. Kita 
katakan demikian, sebab ' kalau 
pembentukan kabinet baru jang 
dikerdjakan ' oleh seorang for- 
m”kur atay 2 formateurs sudah 
sukar, apalagi keadaan seperti 
sekarang jang daja-upajanja itu 
&kerdjakan oleh semua wak:l 
partai pendukung pemerintah. 

- Praktis wakil2 partai pendukung 
pemerintah jg. sedang memperbaiki 

susunan kabinet ini sama sadia de 
'ngan kabinet-formateurs:  Bedanja. 
dia (mereka) tidak diberi mandat 
formateur oleh Kepala Negara. 

Kalau dalam pembentukan kabi 
net biasanja selalu menghadapi ke- 
sulitan soal personalia dan komposi 
si (pengalaman sudah sering terdja- 
di, program disetudjui tetapi gagai 
karena tiada persesuaian ' mengenai 

orang2nja jang akan duduk dalam 
kabinet), atjapkali mengalami. kega- 
galan. 

- Dalam istilah. para ahli. politik di- 
ibu kota dinamai “,bargaining posi- 
tion” jang merupakan kesulitan be- 
sar. 

» 

Keadaan jang sebaliknja 
Kita sudah lebih dari selosin kali 

mengikuti pembentukan kabinet. Bia- 
sanja formateur kalau menawarkan 
sesuatu korsi lantas ada keruwetan, 
dia bisa mengatakan: Kalau saudara 
tidak mau, saja bisa menawarkan 
pada lain orang, atau lain partai. 

Tetapi keadaan sekarang lain lagi. 
| Satu partai peniokong kabinet um 
pamanja mengatakan , kalau saja ti- 
“dak diberi korsi itu, maka partai sa- 
ja akan menarik menteri2nja dari ka- 
binet", ini sudah “bisa bikin djatuh 
kabinet. Padahal, semua wakil partai 
semerintah duduk sebagai ,,pembikin 
betul” kabinet. 

Seperti sudah kita katakan, apa jg 
tidak mungkin bisa terdjadi. Demi- 
kian pula halnja dengan peristiwa 
ini. Sekarang partai2 pendukung pe- 
merintah ada jang kedudukannja sa- 
ma dengan ,,gadis pingitan”. Mere- 
ka diam, tidak menuntut apa2. Teta- 
pi, andaikata partai itu tidak diberi 
lajanan” jang lajak, bukan mustahil 
kalau dia lantas menundjukkan gi- 
gi". Ini tidak usah kita. sebut partai 

mana jg bersikap demikian. Umum- 
nja hampir semua partai pendukung 
pemerintah bersikap demikian. Sa- 
ma-sama kuatnja, kalau satu partai 

MENGIKU TI  perkemban 
Ham seminggu memang kuran 

  sadja diantara mereka mundur, gu- 
lang tikarlah kabinet Ali. 

Pokok kesulitannja 
Pokok pangkal kesulitan usaha 

membikin betul” kabinet sekarang 
Ini adalah, bahwa partai2 pendukung 
pemerintah praktis merupakan for- 

mateurs. Tiada satupun jang tidak 
dibutuhkan. Djadi dalam berunding, 
tentu menghendaki keadilan pada 
:pembagian korsi dan penting-tidaknja 
sesuatu korsi jang diberikan. 

Padahal, istilah adil sangat luas, 
Satu dan lain orang tidak bisa selalu 
sedjalan dalam tafsirann'a. Adil buat 
si-A, belum tentu si-B menganggap 
adil: 

Memang, tiap2 partai selalu mem- 
'punjai dasar ,,ingin mempertahankan 
kabinet”, Dasar jang dipergunakan 
demikian itu tidak berhenti sampai 
sekian. Masih ditambah sjarat2 lain. 
Harus begini dan fihak jang lain lagi 
menghendaki harus begitu. 

Pendeknja, djalannja masih sangat 
berliku2. aa 

TENGAH HARI Selasa djam 
11:50 rombongan Gubernur Sulawe- 
si Lanto dan Panglima T.T. VII Ko- 
lonel Warouw tiba dilapangan Ma- 
panget, Menado, disambut oleh pu- 
luhan ribu rakjat dengan poster? jg. 
'al. menjatakan berdiri dibelakang 
Kolonel Warouw dan  menjokong 
tindakan2nja. Puluhan poster lainnja 
dipasang pada sedjumlah besar bus 
dan spandoek2 jang dibentangkan 
diberbagai djalan seluruh kota Me- 
nado a.l, menjatakan ,,bubarkan Ja- 
jasan Kopra”, beri otonomi seluas 
nja, pada. daerah”, ,,Lanto-Warouw 
hidup”, ,Lanto-Warouw dua tokoh 
jang. tepat bagi. daerah”, ,,kalau2 
Warouw dihentikan kami bukan la- 
gi berdiri dibelakangnja tapi dimuka 
nja”, kalau rakjat Sumatera bisa 

    

— Oleh: Agus Sujudi — 

Bukan suatu fitnahan “djika seka- 
rang ini bisa dikatakan dalam pani- 
tia perbaikan kabinet ini adalah sua- 
tu kesempatan bagi partai2 ketjil pen- 
dukung pemerintah untuk mendesak- 
kan kehendaknja. Betapa tidak, ka- 
rena toh mereka dibutuhkan setjara 
muthlak untuk 'bersama2 mempeita- 
hankan kabinet. Mereka tidak takut 
akan mengalami rugi. Kalau dalam 
istilah dagang tepat sekali dikatakan 
bahwa sekarang ini koersnja sedang 
naik, 

Dengan demikian, akan mendjadi 
Suatu peladjaran bahwa reshuffle le- 
bih sukar daripada membentuk kabi- 
net baru. 

PIR & PIR makin ruwet. 
Petjahnja PIR jg ,,menelorkan” 

PiR.Wongso dan PIR-Tadjuddin 
Noor tidak berhenti sampai disini 
sadja, Sesudah anggauta DP PIR- 
Wongso berkurang satu hingga 
mendjadi 23 orang, sekarang 
orang ragu? bahwa anggauta? 

UP PIR (baik golongan Wongso 
maupun Tadjuddin) merasa koers. 
nja naik djuga. Sebab imbangan 
nja sekarang 23 buay Wongso dan 
22 buat Tadjuddin, Satu suara 
itu bisa mempermainkan keadaan, 
Agaknja sudah melampaui luar 

batas, karena sekarang ini kedua 
belah fihak sudah saling bongkar 

gan politik dalam neg 

Tambal (Sulam Kabinet Tampak- 
nja- Toh. Tidak Semudah 

geri di-ibukota hanja da- 
g mendalam. Tetapi sedikitnja Visa mendapat- 

| Ikan gambaran jang mendekati kebenarannja Lebih2 didalam mengikuti 
perkembangan2 itu dikala taujan jang mengantjam kedudukan kabinet Ali 
(meniup dengan sehebat2nja, adakalan ja tampak tarda2 bahwa taufan itu 
(akan dapat menumbangkan, silih berganti dengan keadaan jang reda. 

rahasia. Golongan Tadjuddin mem 
bongkar2 rahasia Wongso, derri 
kian djuga sebaliknja. | : 

Buat di ibu ko'a, keruwetar2 
itu terbatas pada gedung? dimara 
mereka mengadakan rapat. Tetapi 
di daerah2, tenfu lebih luas dari 
pada iu. : 

Menarik Iskag, berarti 
PNI akui kesalahannja ? 

Persoalan bahwa P,N.I. bersedia 
menarik menteri Iskag, bukannja dite- 
rima dengan perasaan lega oleh se- 
mua golongan. Ada sementara golo- 
ngan jang berpendapat, bahwa de- 
ngan kesediaan PNI menarik Iskay 
dari korsi Perekonomian, berarti DP 
PNI mengakui. kekeliruan beleidnja. 
Sebab soal ini diartikan, bahwa sega- 
la beleid Iskag (paling sedikit) did-- 
kung oleh DP PNI. 

Soal ini, golongah tersebut me- 
nguatirkan akan djadi soal jang su- 
lit dalam parlemen. Sebab diangan 
dilupakan bahwa fraksi PIR-Tadj-id- 
din (19 suara) pada dasarnja mem- 
benarkan mosi Tjikwan cs. Sehingga 
mungkin sekali bisa menelorkan mosi 

| tidak pertjaja, 
|. Dasar2 inilah jang mendiadi pe- 
ngertian orang, sekalipun usaha tam- 
bal sulam kabinet ini bisa berhasil, 
dikuatirkan hanja akan tegak berdiri 
dalam beberapa bulan sadja. 

  
  

Pemogokan Pelabuhan 
London,Sudah8'Minggu 
341” Kapal : Tidak, £ Berlajar — Muatan 
Kapal? Seharga 145 Djuta Pound Te- 

tap Di Galangan2 
KETJUALI DIBEBERAPA pelabuhan ada sedikit sekali buruh 

pelabuhan di Inggris jang mau bekerdja kembali, tetapi sebagian ter- 
besar dari buruh pelabuhan jang dituruti pula djedjaknja oleh buruh 
pelabuhan Manchester masih tetap melakukan pemogokan, Arthur 
Deakin, Sekretaris dari Serikat Sekerdja buruh transport dan buruh 
umum, menolak menjokong pemogokan jang sampai sekarang ini 
sudah 4 minggu umurnja dan telah melumpuhkan pelabuhan Inggris. 
Lebih dari 43.000 buruh pelabuhan telah memutuskan melandjutkan 
pemogokan, 

Muatan2 iang berharga £ 145 
djuta tetap tinggaj digalangan-galang 
an dan dermaga2. Dua pertiga dari 
perdagangan laut Inggris dihentikan 

dan 34t buah kapay tidak berlajar, 
Dalam pada itu pemimpin2 buruh 

pelabuhan harj Sejasa telah berusa 
Ja untuk meluaskan lagi pemogok 

an. Sementara itu Kabinet Churcill 
iagi menunda putusannja akan mem 
pergunakan 20.000 orang tentara un 

cuk mengangkut barang2 dari pelabu 
aan.. Pemerintah menunda tjampur 
tangannja Orang? militer karena ma 
sih menunggu" laporan dari Dewan 
Penjelidik jang beranggauta 3 orang. 
Mungkin Dewan tsb. akan memberi 
xan laporan harj Rebo. 5 

Keadaan pemogokan itu ialah: 
di London 25.000 buruh mogok, 
jang menghentikan 167 kapal dan 
2.240 buruhnja, di Liverpool 
12.000 buruh mogok jang meng 
hentikan 85 kapal dan 2.600 bu- 
ruh, di Garston 730 buruh jang 
menghentikan 25 kapal, di Hull 
2.600 buruh mogok jang meng- 
Asntkan 33 kapal, di Southamp- 
ton 1.900 buruh jang mogok dan 
ang menghent.kan 17 kapal. Di 
London 1 buah pabrk telah di- 
tutup karena menderita kekura- 
agan bahan2 mentah dan d'duga 
bahwa pabrik-pabrik lainnja akan 
mengikuti tjontoh itu (Antara). 

.ALAT2 SENDJATA UNTUK 
PAKKISTAN. 

Kementerian pertahanan  Ameri- 
ka Serikat hari Senin - mengumum- 

kan bahwa alat2 sendjata  terachir 
untuk Pakistan menurut persetrdju- 
an bantuan militer jang ditanda ta- 

ngani dalam bulan Mei jl. kini se- 
dang dinaikkan keatas kapal d pela 
buhas New York untuk  Karachi, 
Alat2 sendjata ini disebutnja “seba- 
gai "berukuran sedang”. Dikatakan 
pula bahwa pengiriman ini sekali- 

kali tak ada hubungan dengap kea 
daan darurat jang diumumkan pada 
hari Minggu di Pakistan. Pengngi- 
riman ini telah direntjartakan Ica 

sebelum timbulnja krisis politik di 
Pakistan itu, kata Kementerian Per 
tahanan AS. 

Gadji para menteri Inggeris 
mula! tanggal 1 Nov, jad. akan 
dinaikkan mendjadi £ 5:000 ($ 
14.000) setahun seperi" dulu de- 
m'kian pengumuman P.M, Ircge- 
ris Sir Winston Church1| dalam 
sdang madjels rendah Inggeris 
pada hari Selasa, Gadji. vara 
menteri tsb. ketika Pertai Kon- 
servatif dalam bulan Obtober ta- 
hun 1951 mulai memegang tam- 
p"k pemerintahan Irgsers telah 
d kuranei dari £ 5.009 mendiadi 
£ 4.009 setahun: 

Backing Warouw Kuat 
djual karet dan kopra bebas kenapa 
kopra Kalimantan dan Indonesia Ti- 
mur dimonopoli” dan ratusan poster 
lainnja. 

Perlu diterangkan, bahwa diantara 
poster2 itu tidak ada satupun jang 
sebut2. kata penjelundupan. Selain 
itu nampak ratusan pemuda2 dengan 
setangan merah diikatkan. dileher 
dan kepala jang terus-meneris meme 
kikkan “hidup Warouw”. 'D'umlah 
bus. dan mobil jang datang menjam 
but dari segala pendjiru kira2 200 
buat, ada. jang datang dari Dumoga, 
Menurut keterangan2 jang didapat 

Antara, penjambutan ke'i ini adalah 
jang paling” hebat jang psrnah diala 
mi didaerah ini. Besitu padatnia dja 
lan dari lapangan terbang (14 km) dari pedalaman, (Antara), 

s 

  

serta sebagai tamu2 pada pesta 
perkawinan. Mereka berhasil men 
tjopet barang2 dari ibu pengantin 
perempuan dan tamu2.  Njonja 
Mariia Africa Roxas, sang ibu 
tadi, kehilangan 500 peso.  Se- 
orang jang mengangkat gelas 
uptuk imimum atas keselamatan 
dan kesehatan pengantin baru 
kehilangan 10 peso. Ini terdjadi 

.di Manila, 
MISS PAMOLA LOOKER, 

tinggal di Hamilton (Wellington, 
Selandia Baru), berumur 21 ta- 
hun, adalah satu2-nja stenograaf 
buta jang bekerdja pada pemerin 
tahan Selandia Baru, Ia buta 
sedjak dilahirkan, 

BERIBU” tawon mendjadi ma- 
rah ketika Miss B.M. Cockburn, 
umur 59 tahun, tinggal di Cla- 
ridge, Pietermaritsburg, - Afrika 
Selatan, memukul sebuah sarang 
tawon dikebunnja. Tubuhnja em- 
pat djam lamanja menggeletak 
mati didekat sarang jtu. Orang 
tidak berani mendekat, karena 
tawon2 akan menjerang siapa 
sadja jang berani rapat. 

BEKAS DJAKSA DIHUKUM 
5 TAHUN PENDJARA 

Pengadilan Negeri Balikpapan, 
Kalimantan Timur, dalam sidang 
nja beberapa hari jang lalu, di 
bawah pimpinan Hakim - Marah 
| Agus, telah “mendjatuhkan huku- 
(man S tahun pendjara dipotong 
(selama dalam tahanan pada bekas 
Djaksa Pengadilan Negeri Balik- 
papan, Murdjani, jang dipersalah 
kan mendjadi pemimpin  gerom- 
bolan K.RJ.T,, memberikan han 
tuan jg aktif kepada gerombol in, 
dan sempat vula memindjami san- 
djata pistol inventaris kep:da 
gerombolan. 

  
IMPOR DAGING DI SOVIET 
UNI MENINGKAT 2 KALI, 

|. Impor dagisn di Sovjet Uni dari 
j “dunia 'merdeka” telah meningkat 
112 kali, kalau dibanding dengan im- 
'por dagingnja dalam tahuh jang la- 
ilu, demikian hari Minggu - diberita- 
,kan oleh departemen pertanian Ame 
.rika di Washington, Dengan demiki 
an Sovjet Uni mendjadi negara pe- 
ngimpor daging No.3 di dunia. No- 
mor satu adalah Inggris dan nomor 
dua Amerika Serikat, Impor daging 
di Sovjet Uni dari negara? non-Ko- munis dalam tahun fing lalu (1953) 
belum ada 20 djuta-pon.” 

Di Menado 
ke Menado, hingga perdjalanan mo bil makan waktu lebih sediam dan 
baru tiba dikota. Tiga kali rombong an dihentikan dan disambut dengan njanjian2 dan tarian perang (tjaka pole). 5. 
Sepandjang petangnja seluruh kota diliputi oleh suasana ,,hebat”, Sam butan2 rak'at itu sebagian besar di gerakkan oleh bekas pedjuang, kaum pensiunan, beberapa partai dan orga 

nisasi: massa, Dari pihak resmi da 
tang menjambut' Residen. Sulawesi 

| Utam dan Komandan Resimen 24 
serta sedjumlah pembesar setempat, 

Setibanja dikediaman  Komandati 
Resimen 24 Gubetnur Sulawesi dan 
“Panglima TT VIF kira2 setengah 
djam berdiri menjambut iring2an bus 

    

TUKANG2 fjopet wanita turut 

  

                

  

  

    
   

    
    

    
  



“Berduka 
      

    

    

    
   

   

    

    
dalam usia 73 tahun, 

              

Pp PENDIDIKAN , MASSA" PETERONGAN - TENGAH 105 SEMARANG. 

onjah Djanda Sie Sam Yang 

Hari Si baliida tali ditetapkan pada hari Kemis tan ggal 28 Betobar: 1954, berangkat 

Keluarga SIE KOK. KIEN 
” SIE KOK TJEN 

TEE GHWAN HAY 
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Selai me ae 
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Berlian Terlepas 

  

H1 Bodjong 64 — Semarang — Telp. 646 

PEMERINTAH DAERAH OTONOOM KABUPATEN REMBANG MEMBUTUHKAN: 

I. SECRETARIS D. P. R. D. 

. Balikpapan 
|. Menado 

Bitung   

  

    
Me Bola 

   
     

Ra 3 
     

     

    

Beautiful Indonesia | Dapat mengikat BERLIAN dalam TEMPO JANG SINGKAT, |. 
menurut MODEL (ONTWERP) JANG PALING BARU, Departure December 12 ap KE BERA » Tp at | dengan : | 5 sg » |... Dengan ini kami mewartakan bahwa pada tanggal 23 October 1954, telah meninggal : MAS, MAS PUTIH atawa PERAK. ia “1 dunia ken 2 0m NN mamah mertua, mamah-tjang, jang tertjintat 1 Djakarta 

) Ne Aa 5 dagang Tenan Gan “Gorontalo dari rumah kematian Pandanaran 152 Semarang diam 9 pagi ke tanah kuburan Karang- | PEKERDJAAN TJEPAT, HALUS dan ONGKOS PANTES. “GKolonedale 

ari n ke Ko i 

: : 1 PA 33) : , s , 
£ #5 

& - 1 j 

Pan 5 5 & 
Jang berduka tjita : 

1g 
Boeton : 

| Straits of Larentuka 
Ha Straits of Sape 

Bali 
Ti “Sarabaja PAKAILAHOBAT KUAT ISTIMEWA : - “memberi peladjaran : ? us Sjarat-sjarat jang diperlukan: Semarang a. MENGETIK (romb. pagi-sore-petang misih menerima : a. beridjazah Mosvia atau jang sederadjad, dengan pengala- Ne An $ peladjar) 

b.. MODEVAK -(itk. romb. SLASA KEMIS SAPTU 
idem) djam 2.30 — 5 sore 

c. ADMINISTRASI RINGAN kursus 5 bin. 
Hana (misih trima romb. (REBO/SAPTU 6.30 — $ 

1 Nopember petang) 
. d. - BAH. BELANDA romb. baru SENEN REBO 

t Ma DJUM'AT dj. 8 — 9 petang 
'Tjabang2 : 

Salatiga Ambarawa Ungaran Demak Djepara Rembang. 
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| | 

eat 
PA 
PP   # bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 

| sedang mengandung! Ditanggung 
|tak ada bandingannja diseluruh 

Ty 

In. OPSETER 
Sjarat-sjarat jang diperlukan : 
Beridjazah S.T.M, atau   Ola ate 

Pil kuat Istimewa. 
Buat orang laki-laki, 
Lemah menajadi kuat. 

Tanggung 1008 mudjarab. 

PER DOOS Rp. 20: 

  

    
  

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang berbadan lemah. Mati | 
angin (Weakness, Lost Manhood, 
Nervousness, Build Blood, Bone- | 
Energy). up 

Penjakit JIRIAN adalah penja- | 
kit jang 21gpa berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam.  Penjakit ini 
timbul karena rusaknja achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 

. Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu malam, Keputihan di- 
waktu Tang, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pang. Kung 
lihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
3emutan, Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah lemah, dan 
kurus. Achirnja badan sebagai" 

mi sedia OBAT KUAT : "ALLA- 
BOL TONIC” Obat ini dibikin 
dari pada tjampuran bahan-bahan 
|jang sangat istimewa Chasiatrja. 
Jaitu diantaranja Zafaran.  Am- 
bers, Mushkish, Jacuti, dll. ba- 
han2 istimewa tambah darah. 

Obat ini tidak untuk orang jang 

—
—
 
"
1
 

Ta
 

: 

bekerdja S tahun. , 

(RS. 

man bekerdia sedikitnja 12 tahun termasuk 3 tahun be- 
TN kerdja dalam kalangan Pamong-Prodjo. ' 

b. beridjazah: A.M.S./S.MLA, atau jang sederadjad dengan 
pengalaman sebagai diatas. 

Digadji menurut P.G.P, tahun 1948 golongan V. 

untuk selekasnja dipekerdjakan di 
Pekerdjaan Umum Kabupaten Rembang. 

jang sederadjad, dengan pengalaman 
PN an 

Digadji menurut P.G.P. tahun 1948 golongan IV. 
Surat-surat lamaran hendaknja ditulis sendiri (djangan ditik) 
dengan dilampiri daftar riwajat pekerdjaan (dapat ditik) supa- 
ja dialamatkan pada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Rembang selambat-lambatnja pada tanggal 309 Nopember 1954 
Buat mereka jang masih bekerdja pada djawatan-djawatan 
harus melampirkan surat iketerangan tidak keberatan (mis- 
baarheidsverklaring) dari Kepala Djawatan jang bersangkutan. 

Rembang, 20 Oktober 1954. 
A. n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
SEMENTARA KABUPATEN REMBANG: 

ta 

WONGSODIREDJO ) 

Arrival January 5 

Nitour 

NITOUR 
Djakarta   
  

Djakarta 

Ophir Cruise 
Information-Booking 

K. P. M. 
Semarang 

  

  

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 - tilp. Smg. 2229, 

Memeriksa wanita hamil j 
Menolong wanita bersalin | 
dan Praktek Umum. i 

Djam bitjara: ? 
Rumah: djam 7.00— 9.30 

ant djam 4.30— 6.30 sore , 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 : 

“Ketua, 

  

    

   

   
DITERBITKAN OLEH : 

Sekarang Sudah Terbit : 
& Primbon mBah Njata 
#- Wedjangan, Ilmu, Kias, Pusaka 
£ Dari Paduka Suhu: 

Tan Swie' Hong Toodjinj 
Semarang 

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

Per-Pos tertjatat tam- : 
?a 

    

Lelaki Lelah 
| dan kurang tenaga tidak bisa 

madju. 

Minumlah 

Djamu Kuat 
sebelumnja berangkat tidur, nanti 
esoknja Tuan akan berasa lebih 
segar, kuat dan gembira. 

1 Pak Rp.0,50 

  
» 1.501 

  

Lelang Kaju 
Pada hari RABU, tanggal 3 NOPEMBER 1954 akan diadakan 

lelang besir untuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

GEDUNG G.R.L.S. 
Bodjong No. 116 Semarang 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa kaju djati pertukangan dan 
kaju bakar terletak di Penimbunan2 dari Daerah Hutan : 

Inspeksi Bag. HI, KEBONHARDJO, MANTINGAN 
SEMARANG, dan RANDUBLATUNG, 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah Hutan jang ber- 
sangkutan. 
Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke 

»” ” ” » »” ”3 

I, di Bandung. 

III, di Semarang. 
: : 2 "mM 2 IV, di Surabaja. 

di Djakarta, 
?. Besar Djawatan Kehutanan 

  

    

  

  

   

     

     

      

    

  

   

  

    

  

    
    

    

    
    

  

    

   

    

    
   

  

£ 23 : » 4 

EP Tagana EA Aan an 5. Dunia. Pes bisa dikirim ke- : : Pasar . 
Pa pa OTJERMINOT tree | CITY CONCERN CINEMAS 1 La -. aa | YR. mek) Surabaja (KANAN Id ing | LU x 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) MOHAMMED SADIK JOHRI || DJUGA BISA DAPAT PADA AGEN: RA DN akataa | VALERIE HOBSON — RICHARD TODD — CHRISTINE NORDEN Ea an ana, BIN »INTERRUPTED JOURNEY «   Astanabuku "ABEDE”, Dil. Mataram No. 11. | 

Toko Bukus,HO KIM YOE” Purwodinatan 1/22. 
PEKALONGAN: Lauw Thiam Bie, Grogolan No. 5, | 

Toko Buku ”LUX”, Keplekan 191. 

Toko Obat ,,Singapore” dan To: 
ko Obat »Shanghai” Pasar Dijo- 
har Semarang, Universal Stores, 
Bodjong 6B Semarang. 

Perdjalanan jang terhalang ! Sabotage?   Penuh sensatie gempar ! 
Besok malam JAMES MASON — ROBERT NEWTON .. dim.: 

Premiere (u. 17 tah) 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang       

        

    
  

    

  

  

  

  
  

  

     

  

   

  
        

           
    
    

  

  

   

    

   
   

  

    

    

  

   

SOLO: Agen M.T. Tan Tjing Siang, Pasa r Legi 43. dan agen-agen diseluruh tempat. Er : ..0 D D M A N O U T? 

Pn an an, (SEORANG JANG DI-BENTII !) : 
Penuh sensatie ! — Hebat! — Serem ! dan Gempar ! 

Ba 
. GRAND 5.00 7.00 9.00 INI Malam & BESOK Malim (2. 17 tah.) 

Malaya Import Co, C.V. Sabar, P.D. Sapi-le 5 A7: . 9 na v I R A N Oo L Ma GENE TIERNEY — LEO GLENN — GLYNIS JOHNS — dim.: N. V. Borneo Sumatra Handel Maatschappij : Tuan / Njonja Panas ? Me Pe 13 » PERSONAL AFFAIks Bg 
- 

2 : 5 : a strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- : : Pete 
Dapat pesan dari sekarang, lebih dulu lihat tjontoh, | perti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat? seluruhnja, otak Dia di Naa that pasa Pa an climax ! : 

— 7 | Anfi panas akan menghias rumah Tuan : : (brains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk Me Sarang pemberah | ing daratan Gempar ! 
: Ki 1 js . orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 

INT MALAM 
4 Olympic” Fentilator badan lemah, Mati angin.- Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan| Akan datang: 

2 
Bi e aa tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan| » Badut Liar: 

PREMIERE 
persediaan terbatas : dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) Pedih: dalah 

BESAR! fentilator jang paling baru ini teman Tuan tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma-| Putih dalam peng- diwaktu musim panas, pesan dan mintaklah . kan dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL Marah baru " » keterangan pada : 3 jang tanggung 10076 berhasil. Harga 1 botol Rp 20,—. Djuga ada sedial KOTJAK! LUTJU! 
G ri s 

| lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- GEMBIRA ! 
PRA SN 1 N. V. MIRANDA Ltd. rah Munas Rp. 30— Pil Gumbira ............ Rp. 15,— Minjak Tang-| Nan Pri Disco Donald Cook Lon Gone " 

5-T-9- 17 th) | Bodjong 113. — Smg. Sg KAT pengetttragg Rp. 10,— Pit Viramin untuk penjakit keputihap :........... anggung terus Maa Kena, | 
SR se 

5. aa maa 2 1 Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- ketawa ! ari Titik 1 

Sebuah Eki ana 
: tik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... HOUR DE GHARM ALL GIRL RCA, 4 

on ber, Be Pi 
Tn Rp. 20:— No. 2 sanasnnnnna Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- : arak ananda 

Tea Keba $ 
Pp E N( U M : | M A N t4y kan noda2 hitam ............ Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 

djitu tentang ke- 
2 . : : Pena Mn Rp. ea ON 3 Ka ee Hp INDRA  5.007.00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 

Maan . Dengan surat keputusan Kementerian Sosial R.I. tgl. 10 Agus-. No Hair Powder, menghilangkan rambut .......... Rp. 10,—  Minjak |! JOHN HODIAK — STEPHAN MAC, NALLY — LINDA CHRISTIAN 
nama sekarang "Oi Be ae ) tus 1954 No. UR.9—101: Pa na tahan Nana ekata Sa Rp. 2 Sa Telinga, »B A T T L E 7 Oo N E” ur AT i 
daja-npajanja pemiew - " $ 

Ta EMPAT “escara.... P. 10,— Salp wasir (ambeien) ............ EN : ! ! 
rintah untuk me- THE DEAD.END KID, 2 I. ditjabut idin kepada Jajasan Dana Bantuan di Djakarta Tn 2 : . Oa untuk Ne pa Tn Ka Pes Hee Pe Ine an Ng Medan peperangan di Korea ! Menggemparkan ! Laitu kedalam ma. HUMPHRY an ana an NN Sau Ba Ga Sa Ta Ta na Man 
ka itu kedalam ma- | tersebut surat keputusan tgl. 18 Djuni 1954 No. UR.8:32- $ | “1 i 2 at : ' 

: See P 
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. FION - PCR nga RED SKELTUN ber 1954 marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 5.00 - 7:00 - 9.04 
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Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Dji. Kepatihan no. 105, Peka- 2 - ! 

aa Ga si “9.00 Masiin Npxweh »" OFF « menterian Sosial R.I. jang tertera pada surat Undian Jajasan « kurtas Toko Obat” Eng Tay Hoo, Petjinan '58, Jogja: Toko Obat Tek Terbesar ! 5 Pa 
“9 Jp LA SN Dana Bantuan bulan Nopember 1954 harus dibatja : : An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, ROMEO & NUTAM-SHAMMI KAPOOR” 

(13 th.) 
1 | Togja, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, JULIET OM PARKASH-WASTI-ULHAS 
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Terlebih baik pernah mentjintai dan di-lupa ! 
ROYAL 5007.009.00 TINGGAL SEDIKIT MALAM (17 tah) NORMADIAH — BAKARUDDIN — KADARISMAN .—. 

s E N I A T » JUNE HARRIS 
Film Malaya penuh 

ROXY 
Tarian2 dan Njanjian2. 

R. A. TITIEN SUMARNI 

  

  

# EDMOND O'BRIEN » GREER GARSON 
# DEBORAH KERR in 

JULIUS 
  BERTRA, YOUR 

COOKING IS 
PELICIOUS! 1 FEEL 
MUCH BETTER! 

THANK YOU, MISS PEGGY! ROY ROGERS 
ASKED ME T' NURSE YOU WELL AGAIN £ 
AN' T FIGURE GOOD VITTLES WILL CUKE 

Pos Le ANYTHIN— 
X/ Wen Loss 

INA O' MEMORY! 

SOUNPS LIKE SOMEBODY AT TH! 
POOR! VLL SEE WHO IT Is!     

    
  

HI, BERTHA! 
HOW!s 

IRICKSP 

SPECK GRUNTHERSI      

  

Kana 
WILLIE     Pembunuhan jang mengerikan ! 

  

K 

NN 

  

2   5.00 7.00 9.00 TINGGAL SEDIKIT MALAM (13 tah.) 
— CHATIR HARRO — SRIMULAT — MIEN SONDAKH — S.   

    
  

            

  

  
  

  

  

PONIMAN — KUNTJUNG: — dim.: 
: 29 Menarik ! 

.—” 

! 
2 $ 2 , 5 

| sP U TRI SOLO Memikat ! 
Film Musical- - 

|. KOTJAK! — LUTJU! — SEDIH! — GEMBIRA! — Menggemparkan! 
recinteotor ckon 
jang terbesar ! | vay ( 92 

Tanggal 27 s/d 29 Oktober 1954 : 
3 : te , an. 

N 2 Pp : j 

AKAN DATANG! | cew WARNERCOLOR TK y# 2 Mar IA BARA ANNE TN ORD ee ERGOY CUMMINGI Dirumahnja Willie O'Dooley........ NA us TER TOR OR apa — Hee, Bertha! Siapa jang men- 
TA pa — Bertha, masakanmu sangat lezat! Saja merasa badan saja sudah (terdengar pintu diketok dari — dapat kesusahan? ' M ADONN A 

, , 113 th). | baik! luar). — Speck Grunther! (Dengan rasa, " 
DJAGALAN INI DAN BESOK MALAM 5.00 7.00 900 (u 2 1 ?5 — Terima kasih, nona Peggy! Roy Rogers minta pada saja supaja — Seperti ada orang, me- terkedjut Bertha menjebut nama 

Film Tiongkok -paling baru seluruh dalam WARNA jang indah ! merawat kamu hingga sehat kembali -—- dan saja rasa kesehatan jang ngetok pintu! Saja dkan me-  Speck jang telah meninggalkannja 
Li Mei — Huang Ho baik akan djadi obatnja sesuatu — bahkan ingatan jang telah hilang! 1 Of The STREETS" 

Kisah suka-duka anggauta 
Barisan Polisi Wanita Inggeris, 

: » x” (Techni- 
lihat siapa itu? beberapa tahun jang lalu, hingga 

Wang Hao — Nan Tsin 99 Huan Chu Chie color) 
  baki jang dibawanja djatuh beranta- 

kan).     ROY ROGERS — No, 30 
Iype Perti. SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171, La | ma -    


