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Penjelenggara 

        

   
takan Berlaku Di- 
seluruh Mesir 

”Ichwanul Muslimien” 

a 
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Besar 

        

     
    

   

   

untuk mentjegah terdjadinja penum- 

    

    
      

arah jang dik sesudah ada pertjobaan membunuh letnan kolonel Djamal Abdul Ke an Iskandariah “Rebo jbl. Untuk mentjegah tindakan2 jang bersifat 

  

   gikut ,,I chwanul Mus''min”, 
jang berwadjib dan 

jobaan pembunuhan ts 
telah dite mpatkan 

Mesir. : 

    isI'min”, organisasi ig 
jang dianggap bertan g . detasemen2 polisi di semua tempat2 jang 

Pnjambut P.M. Mesir Djamal Ab- 
duk Nassir setibanja di Kairo dari 

| Alexandria der enumpa 
'keretaa 

terlarang 

   

    

dari Kairo hari Rebo. Nassir te. 

      

   

sampai 20046. 
ngan peran 5 

mengatakan 
tara Singapura, 
sia tidak terkena p 
Sementara jt 
di Singapura 
litik import 

  

     

       

  

   

      

dria pada hari Selasa, 
- Tap oleh komentator o 'a n. Kairo selandjutnia, f € kantor Abdul Ban " oleh polisi telah didirikan 

ntangan2 kawat berduri. Sedjumlah  penjokong Abdul 
assir ui tidak t mengen- 

1 ai perasaan amarah me- | 
mendatangi markas besar 

Muslimin” jang terle- 
ungan AJ Guedida 
gedungg tsb. 

anggota ,,Ichwanul 
limin” jang ketika itu ada da- 

besar tsb. dapat d'se- 
oleh polisi. Buruh pe- 

- Mesir minta diadakan pembalasan 
dan hukuman jang sepadan ter- 
radap para pengchianat jang me- renfjanakan serangan itu terhadap 
Nassir jang kami tjintai”. 

Kereta api jang ditumpangi Nassir 
datang 2 djam terlambat di Kairo 
karena orang banjak menghentikan 
kereta api tsb. di 4 kota. Dengan 
menghentikan kereta api tsb. maka 
orang banjak itu hendak menjatakan 
protesnja terhadap pertjobaan pem- 
bunuhan itu. Radio Kairo menjata- 
kan bahwa lebih dari 200.000 orang 

  

    

   

  

       

   

        

   
   

Ne. . - di Kairo meninggal- jang menjambut tibanja Nassir di- Panitya diaan mereka ainun stasiun kereta api merupakan k.I. 
seperduabelas dari seluruh penduduk 
Kairo dan mereka itu 

djalanan bus dan trem 
terhenti utk turut serta berdemon- Tani u merupakan | strasi. a harian di ibu kota »Pplebisit jang benar2 : Rakjat jang dalam pada itu mengutuk | Satang menjambut itu adalah begitu pertiobaan untuk edan tuk tebalnja sehingga Nassir, tidak dapat : Abdul Nassir itu. Menurut Reuter turun selama 10 menit dari kereta 

mu- | dalam kebakaran markas besar 
hwanul Muslimin” tadi sedjum 

'ah orang karena luka? terpaksa 
4 diangkut ke rumah sakit tetapi tak 
Jada seorang jang tewas (Antara). 

   

    

   

tang menjambut Nassir tidak dapat 
mendekati P.M. Mesir. 

. 300 Pemimpin LM. di 
tangkap. 

Menurut berita? jg terachir ma 

ne 

ms : nga mati ka di seluruh Mesir telah ditang 
h Mba kap-300 pemimpin ,,Ichwanul Mus      

   
   

    

Na im Yi , Tentang peristiwa limin” Demikianlah sumber? res H , 1 Tg mi menjatakan, Penangkapan? pangan ha itu dilakukan setejah dilantjar 
3 kan pertjobaan pembunuhan hari 
Selasa terhadap PM Mesir, Nas 
sir, : 

bahwa jang m n mbak 7 Seperti sudah ' dikabarkan, Pani- : & : tva Perbaikan Kabinet ig Rebo ma| Yang pemuda, menurut 
lam mengadakan rapat akan elang AN, aan 
djutkan rapatnja pada hari Senen juan dari Sari - $ 
12. 1 Nopember ja.d. karena sa- aa o jang berge 2 
ran2 tentang tjara - perbaikan dan embakan2 - 

Perentjana penghasug per 
tjobaan pembunuhan PM 
Mesir. -   

   

   
    

   

   

     

  

    : Ane Ba TA an SAP meter, akan tetapj Kalangan resmi di Kairo menga kemungkinan Muang Thai dja Sa ea pena Nae Sa Laka ada Mai bo bana ke Karna dani hi di oleh wakil? partai pemerintah je du| "SCnai sa 0 orang jg menghasut penjerangan Waktu jang boleh dikata del —o.iadkk dalam panitya tsb. masih harus peri dalah dikabarkan, gerdana | terhadap PM Mesir letuan.icolonel - Dalam 12 eangp Papa San Na Ta bitiarakan dalam — partainja ma- mentere TR Toruara MU Se Amar Abdul Nassir ialah Mo #ngpautaan . € 5 
en 1E3 3 , wak (jadi perisiiwa ini. Ia ber ' ranimad Hindaoui, ketua tjabang TO, Casey mengatakan, bahwa ati setiap wak | 

    
Berkenaan dengan ini, maka di ersedia 2 duga sidang kabinet j.a-d. haru akan entingan €sir dan un dapat diadakan hari -Selasa malam | UX aa sekal pen Din tgl. 2 Nopember, sesudah r: Pa-|2a habis dimas mpau banjak 5 5 3 F nitya Perbaikan Kabinet mangara | ang mati untuk: PAN no Pe Ka Pen aauan Makau bil. keputusan2 positif tentang res- | 'ang mereka djundjun 2 UARLI. Ka ig telah melepaskan Sebisa ke huffle kabinet dalam rapatnja hari | 21 umum itu dihadiri oleh kira2 h Abdul Nassi : 2.5 Senen 1 Nopember ja.d. itu. 100.000 onar Serelah tembakan2 @rah A dual San Hindauoi talah 5 (ap aa tie dilepaskan, rapat agak mendiadi seorang sardjana hukum jg beker 

2 An RE cemper dan sedjumlah besar hadlirin, dja - di kantor pengatjara dari YEM LISAN |sesera mentjoba' menierang pemuda 

sIchwanul Muslimin” di Embash, 
suatu daerah pinggiran dari Kai 
ro. Diterangkan oleh sumber tsb. 

         
     

   

    

PELADJAR 7 : Abdul Kadir Auda, satah satu pe P KETOK KAWAT jang dituduh melakukan" perbuatan| mimpin dari .,ichwanul Musli. | Pinfpinan Pusat itu. Akan tetapi polisi kabarnja sege | min”, ladjar Demobil an « ra bertindak dan menangkap pemul Didapat kabar dalam pada itu a , Ca itu. (Antara-UP). - wa nes'a telah me : SA aa . bahwa Dr. Khamis Homeida, pem- 
209.000 orang menjam- | bibing tertinggi sementara dari or- 
tan P.M. Mesir di Kairo. | ganisasi ,.Ichwanul Muslimin” telah : Rakiat ig terdiri dari lebih dari menjampaikan kepada Nassir utja- 200.000 orang bertereak2 »Mati- pan selamat bahwa ia telah terhindar kanlah pengchianat-” telah me- “dari bahaja maut dan Homeida me- In Pa mem | Ngutuk keras bahwa kedjahatan tsb. 

“ telah dilakukan oleh salah seorang 
anggota organisasinja, Dalam pe- 

“hagumumannja pada hari Rebo ke- 
menterian dalam negeri mengatakan 
bahwa di Kairo telah ditangkap 50: 

' Jorang anggota Ichwanul Muslimin 
dan di Iskandariah djuga 50 orang 
|anggota organisasi tsb. bertalian de- 
ngan pertjobaan membunuh PM Ab- 
dul Nassir di Iskandariah. 

Keterangan sekitar pemuda 
jg mentjoba membunuh PM 
Mesir Djamal Abdul Nassir. 

' Pemuda jang ditahan bertalian de- 
ngan pertjobaan membunuh PM Me- 
sir Djamal Abdul Nassir dalam kete- 
rangannja kepada polisi pada hari 
Selasa jbl. mengatakan bahwa ia te- 
lah datang di Iskandariah chusus un- 
tuk mengadakan, pertjobaan pembu- 
nuhan itu. Pemuda tadi bernama 

     

       

   

  

    

     
“Terdjadi Kemis Malam 
kan—Panitya Perbaikan| 

esok Senen Rapat Lagi 
1 kita kabarkan, Rebo malam bertempat di- 

tempat kediaman P ka, enteri Ali Sastroamidjojo telah diada- 
kan rapat Panitia Perbaikan Kabinet d'bawah pimpinan Perdana 
Menteri. Rapat tsb. berlangsung selama 212 djam mulai pukul 19.00 sampai 21.30 | selesai rapat, P.M. Ali Sastroami- 
diojo menjatakan dalam statementnja, bahwa dalam perundingan | 
malam itu telah le kearah mana kabinet dapat diperbaiki 
dan diperkuat. karena usul2 tentang tjara memverbai 

   

    

    

  

      

     

   

ki dan mx t kab'net itu harus dibawa kembali kepartai | Mahmud Sa Latif “ Mohammad masing2, maka pada hari Senen jang akan datang perlu diadakan | berasal dari Kairo dan pekerdjaannja rapat panitia lagi. aa ialah tukang kaleng. Diketahui bah- 
Demikian statement: tsb, jai 

tjakan oleh PM Al Sastroa 

  

Keputusan tsb. selandjutnja meng- wa ia sedjak tahun 1938 adalah se- 
a adjak seluruh rakjat memperkuat orang anggota organisasi ,Ichwanu! 

Muslimin”. Didapat kabar dalam pa-   

ar Oleh Penjokong2 Abd Nassir 
AT TELAH mulai dinjatakan berlaku di | 

pi, demikianlah diberitakan | 
lah terhindar dari pertjobaan pem | bunuhan atas dirinja Ta Abon | 

demikianlah 

api dan para Menteri jang djuga da- 

  

    

     | selain dapat 
| dui lumpur, k ggeris emo: 

IP truck. seperempat ton jang di 
lam diair. Truck sematjam 

  

  

cm 

   

    

    
     
   

  

    
      

   

     
     

     
      

    
          

         

          

a dapat menjelam diair dan mela 
galan. Tampak pada gambar sebuah 
kapi alat2 hingga djuga dapat menje 
arnja terutama: akan digunakan da- 
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Tjalon Dari Luar Djan 
Mengisi Korsi Jang Mu 
Kpd PRN: Keterangan 

BERHUBUNG DENG: 
menjatakan kemungkinan d 
Kabinet kepada Partai Rakiat N 

       

   
   

     

  

   

  

   
   

     

  

    

     
    
    

    

snap 

PRN Mr. Djody Gondokus 
ora” di Purwokerto menjatak: 
daki setjara mutiak2-an se 
tapi dalam na itu atas pert: 

| bersedia melepaska 

  
djawab, hal itu sukar dipenu 
menunggu penjelesaiannja. 

- 5 
2 Bak 

Casey. Ang- |: 
gap Seato. 

Sbg Penghalang Untt 
Meluasnja Komunism 

MENYTERI luar-negeri Aust 
lia, Richard Casey, memperi 
kan pada hari Rebo dalam pi 
nja dimuka parlemen, bahwa 

Australia harus memperhatikan 
apa jang terdjadi didaerah jitu. 

Djika seluruh Indotjina djatuh 
ketangan komunis, maka Muang 
Thai sama sekali tak akan men- 
dapat perlindungan, dan akan 
terbukalah djalan kearah Malaya 
dan Singapura, dan dari semenan- 
djung Malaya kaum komunis 
akan dapat menguasai Australia 
dan memotong djalan hidupnja 
ke Eropa. Kemungkinan timbul- 
nja kedjadian2 jang menghawatir- 
kan itu mungkin-masih ada dalam 
djangka waktu jang pandjang. 
tetapi bukanlah tak mungkin, bah 
wa kedjadian2 itu dapat datang 
pada waktu jang dapat dikata 
dekat. 

Sikap Australia terha- 
dap Seato. 

Selandjutnja Casey mengatakan, 
bahwa pemerintah Australia me. 
mandang Pakt SEATO tidak sema- 
ta2 sebagai bantuan kepada Austra- 
lia djika timbul peperangan, tetapi 
sebagai suatu bagian darj suatu po- 
litik ig positif untuk menghalau 
agressi. Sudah: dapat dipastikan, 
bahwa kaum komunis akan berusa. 
ha untuk memperluas perbatasan? 
dari komunisme, “ djika tidak “ada 
penghalang jg effektif terhadap ek- 
spansi itu, kata Casey, ig menam- 
bahkannja, bahwa tak ada satu ne- 
garapun jg tjukup kuat diwilajah 
tsb., untuk berdiri sendiri, dan kare 
nanja suatu pertahanan bersama me 
rupakan soal jg essensieel. : 

Setelah perdjandjian SEATO  ter- 
tiapai, demikian Casey, tentangan 
terhadap Asia Tenggara kini jalah, 
bagaimana tjara jg sebaik2nja . un- 
tuk menghadapi subversi, ig meru- 
pakan salah satu sendjata komunis 
ig besar. Dan belumlah diketahui 
bagaimana menghadapi subversi itu 
setjara tjepat atau berhatsil.   Dean nasional menjokong | ka- 

inet menggagalkan usaha2 dari da- 
lam dan luar negeri untuk mendja- 

         
jang atas pertanja: ain 
wartawan tidak bersedia : ri “lam 
kan keterangan2 lebih djauh. Semen tuhkan kabinet Ali. tara itu sepertj sudah. kita kabarkan, Pn 
Kemis malam kabinet mengada ga Beberapa organisasi2 wani- sidang, tetapi karena Panitia perban : ta pusat pertahankan kabi- an Kabinst masih harus mengadakan net Ali. 

n jad., Hari Rebo oleh beberapa pimpi- 
rapat lagi pada hi: Senen jad., ma 

ka harapan akan a nja ketenti DN nan organisasi2 wanita pusat dikota 
pasti deri komposisi kabi ah Djakarta telah diadakan suatu per- diadakan -pergeseran2' 4 Mung temuan jang diachiri dengan dike- 

imana juarkannja pernjataan bersama me- 

da itu bahwa polisi djuga menangkap 
8 orang lainnja. 

Buruh dan peladjar Kairo 
berdemonstrasi. 

Untuk menjatakan protes atas per- 
tijobaan” pembunuh letnan kolonel 
Abdul Nassir di Iskandariah pada 
hari Rebo telah terdjadi beberapa pe- 
mogokan"'di Kairo. Sarekat2 - buruh 
pengangkutan ' mengambil putusan 
untuk memberikan kesempatan ke- 
pada para anggota-anggotania 

  

    

   

    
         

  

kin terdjadi malam iti 
diharapkan semula, |. Ingenai kedudukan kabinet Ali. Peri Dalam: pads itu, beberepa kalang Sajutaan itu pada pokoknja menjesal- an Liga Muslimin Indonesa jang Im kar adanja tisaha untuk mengkrisis- ri Rebo menjatakan ,.0 'e-nja” kan kabinet Ali, a.l. karena Indo- seperti apa jang suda 3 kabar nesia kini sedang menghadapi ma- 

  

   
             
     

    

kan. sehabis rapat Rebo male salah2 penjelesaian soal Irian Barat. sih tetap menjatakan, bahwe protokol - penghapusan Uni Indone- 
ada alasan untuk bersikap Is sia-Belanda dan pemilihan umum. 
tis. karena — seperti dikatakan — Selandjutnja dinjatakan djuga bahwa 
perundingan2 untuk mentiari" njorganisasi2 wanita jang hadlir da- 
guna perbaikan kabinet berlangsung | jam pertemuan itu menjokong di- 
dengan lantjar dan penuh saling me pertahankannja kabinet Ali. dan 
ngertj diantara segenap pendukung? | mengharapkan agar segera dikeluar- 
pemerintah. "3G Ikan Undang? Perkawina, jang da- 

Andjurkan kabinet bertin- | p: 
Lruh kaum wanita. 
pat melindungi kepentingan2  selu- 

dak lebih madju. : 
Ke-enam partai pendukung peme-| Pernjataan bersama ini  ditanda- 

Tainaja iltangani oleh Nj. Sudarman sebagai 
Menado, Minahasa, dalam rapatnja | wakil P.P, Wanita Demokrat, Nj. Su 
tgl. 25 Oktober 1954 memutuskan | tedjo sebagai wakil Dep. Pergerakan 
mempertahankan dan 'memperkuat| Wanita PSII, Ni. Effendi sebagai 
kabinet Ali serta mengandjurkan ka- wakil P.B. Isteri Buruh, Nj. Wahid Iran : NI 
binet bertindak lebih madju lagi su-Sutan sebagai wakil P.B. Wanita Na 

KUASA. USAHA INDONESIA 

di Manila Mr.  Tjokroadisumarto, 
menurut pers di Manila, telah me- 
njatakan, bahwa ,dia akan ,,mende- 
sak”, bahwa .,gentlemen's  agree- 
ment” jg diadakan setjara informil 
dengan Wakil Presiden da, Mente- 
ri Luar Negeri Carlos Garcia akan 
dipakai sebagai dasar untuk perun- 
dingan antara kedua belah pihak 
mengenai soal immigrasi orang2 In 
donesia ke Pilipina. Keterangan tsb. 
diberikan sesudah ada kabar2 bhw 
pihak Pilipina akan menekan utk. 
mengadakan pembitjaraan mengenai 

soal 6000 orang Indonesia jg telah 
masuk kewilajah Pilipina setjara, ti- 
dak 'sjah ,,sebagai suatu ' keseluru- 
han” dalam pembitjaraan antara ke 

     

   
  

    
   

  

     

    

   

  
  

paja mendapat sokongan lebih be-sional da, Nj. Umi Sardjono seba: | 
| gai wakil DPP Gerwani. (Antara). sar dari rakjat. 

  

(Antara). 

  
t 

aa .berdemonstrasi 'menjatakan 
“perasaan tak setudju dengan pertjo- 
baan membunuh PM Djamal Abdul 
Nassir”. Banjak murid sekolah? -me- 
nengah turut serta dalam pemogo- 
kan. Para buruh dan peladjar itu me- 
nudju ke setasiun kereta api Kairo 

Da ak perlengkapan 'angkatan darat Inggeris. 

PRN Sulit Melepaskan 
Portofolio Kehakiman: 

ungkin Akan Diberikan 

“berita di ,,Suara Merdeka” jang 
ikannja tambahan kursi 
'sional 

nomor dua pendukung Pe ntah sehabis PNI, 
dalam. pertjakapan dengan ,,Anta | 
'bahwa partainja tidak menghen- | 
“Kementerian tertentu. Akan te- | 
an apakah djika diperlukan PRN 

Imama2 tjalon dari partainja, BA 

     

  

     

sia dan RRT, Mr. “Djody mengata- 
kan dapat diharapkan hasil jg gun- 

Akan Diadjukan Utk 

Djody Di Purwokerto 

didalam 
sebagai partai 
Ketua Umum 

(P.R.N.) 

a Merdeka” memuat gambar suatu | 
The Rhino”, sematiam truck jang | 

panitia jang 

Panitya ini jg diketuai oleh P.M. 
Ali Sastroamidjojo  mempunjai ke- 
dudukan jg sangat .penting sekali 
oleh karena tergantung kepada usul 
panitya inilah reshuffle akan dilak- 
sanakan “dalam kabinet. Sebagai 
langkah pertama panitya telah meng 
adakan feeling dengan partai2 pen- 
dukung Pemerintah  seluruhnja un- 
tuk. mengetahui pendirian masing2 
pihak sampai dimana mereka berse 
dia memberi dan menerima. 

Saling pengertian jg baik ig telah 
tertjapai diantara. partai2 pendu- 
kung Pemerintah itu kabarnja telah 
menghilangkan kesulitan2 jg bersi- 
fat prinsipiil sehingga kelantjaran 
usaha reshuffle sudah pasti akan 
tertjapaf. 

Menurut keterangan2 ig dapat 
dikumpulkan, partai2 Pemerintah 
pada waktu ini sama2 berpenda-   

Kehakiman jang kini dipegang oleh PRN untuk: digeserkan e pada partai lain, Mr. Djody men 
karena banjak persoalan? ig masih 

Tentang berita2 jg menjatakan ke 
mungkinan kepada. PRN akan di ta 
warkan kursi Wakil PM jg kini lo- 
wong, Mr. Djody tidak bersedia 
memberikan keterangan. Mr. Djody 
djuga tidak bersedia memberikan 

akan 
tetapi ia dapat menerangkan, bhw 
untuk pengisian kursi jg kemungki 
nan akan ditawarkan kepada PRN 

Uu akan “diadjukan tjalon2 “ dari 
luar Djawa. 

Berbitjara tentang — kemungkinan 
silnja perundingan. tentang  kewar 
-negaraan rangkap “antara Indone 

s1i2, hal itu berdasarkan atas state- 

En Lai baik “di India maupun di. Pe 
Ring “baru2 ini. E 
(Dapat ditambahkan, bahwa tel 
26 dan 27 Oktober Mr. Dijody me 
ngundjungi Purwokerto utk. meng- 
hadliri resepsi penutupan Konperer 
si Konsulat PRN Banjumas jg ber- 
langsung ,Rebo malam digedung Na 
sional. Demikian diberitakan oleh 
wartawan ,,Antara” dari Purwoker- 
to. 

Tionghoa' Di 
Luar Negeri' 

Bila Mereka Telah Djadi 
Warganegara Lain Tak 
Akan Dituntut Oleh Kuo- 

mintang Sebagai 
arganegaranja 

SEORANG wakil dari delegasi 
Kwomintang di PBB menjatakan 
pada hari Rebo, bahwa pemerin- 
tah Formosa tdak menuntut 
orang2 Tionghoa diluar negeri 
sebagai warganegara Formosa, 
diika mereka telah mendiadi war- 
ganegara dari sesuatu negara lain. 
Liu Chieh, dutabesar Kwomintang 
untuk Canada, mengatakan ke- 
pada Panitia Politik Madielis 
Umum PBB, bahwa orang2 Tiong 
hoa jang hidup diluar negeri ber- 
kelakuan damai dan tidak menim 
bulkan keonaran. hasi negara2 di 
mana mereka berdiam, 

Keterrngan tsb, diberikan, berke 
naan dgn. pernjataan delegasi In- 
dia, jang belum ama berselang me 
ngatakan, bahwa pemerintah? T'ong 
kok menuntur kewarganegaraan da 
ri erang2 Tionghoa jang hidup di 

jnegara2 lain. Liu Chh mengata- 
kan,. bahwa kenjataan2 menundjuk 
kan,.behwa ada. lebih..dari. 13 djuta 
orang "Tionghoa “dipelbagai bagan 
Tari dunia diluar wi ajah Tongkok. 
Dika mereka telah mengambil ke 
warganegaraan dari" nerara dimana 
mereka. hidup, maka terhadap mere 
ka tidak lagi dipandang sebagai war 
ganegara Tongkok berdasarkan un   unutk menjambut kedatangan Abdul 

Nassir dari Iskardariah. (Antara). 

Sekitar Perundingan Mengenai Imigran2 
Indonesia Jg Tidak Sjah Di Pilipina 

dua tsb. di Istana Malacanan. De- 
mikian AFP dari Manila. Garcia 
kabarnja ,,pada azasnja” telah sepa 
kat dengan Kuasa Usaha Indonesia, 
'bahwa: Pertama: Pemerintah Pilipi 
na akam mengesahkan orang2 Indo 
nesia jg masuk setjara gelap dan 
tinggal lebih dari S tahun di Pili- 
pina, 

Kedua: Pembitjardan akan dipu- 
satkan kepada soal orang2 Indone- 
sia ig masuk setjara gelap day ting 
gal kurang. dari S tahun  dinegeri 
tsb, 1 1 

Djurubitjara Kedutaan — Indonesia 
Nugroho menjatakan, 'bdhwa beaja 
pemulangan orang2  Inddnesia jg 
masuk setjara tidak sah itu djuga 
akan dibitjarakan. Ketjuali persetu-   

    

Cone2 jang berlakn di Tiongkok 
(Kwomin:ang). Demikian Liu Chish. 

(Antara). 

djuan informil antara Garcia dan 
Tjokroadisumarto, maka  ketera- 

,ngan2 Garcia jg terdahulu adalah: 
| Pertama: Immigran2. Indonesia ig 
|telah tinggal diwilajah Pilipina S ta 
hun terus-menerus atau lebih mung 
kin akan diperkenankan tinggal te- 
tap dibawah peraturan ig ditentu- 
kan dalam Undang2 Immigrasi. 

Kedua: Undang2 Immigrasi Pilipi 
na mendjamin ketentuan selama 5 
tahun dan sesudah itu Pemerintah 
dapat mempertimbangkan untuk 

mengizinka, penduduk jg masuk ke 
negara Pilipina tanpa visa2 jg se- 

ent je” dikeluarkan oleh PM Chow 

pat, bahwa sikap mutiak2an tidak 
akan dikemukakan dan dengan 
demikian dapatlah diartikan, bah 
wa tidak akan ada Menteri2 jang 
dikeluarkan dari kabinet dan ha 
nja pergeseran tempat. Akibat 
daripada pergeseran ini, maka da 
pat diduga bahwa program Peme 
Wntah dalam lapangan jang di- 
maksud tidak akan mengalami pe 
rubahan. Jang akan  ditindjau 
hanjalah pelaksanaan beleid, 

PIR akan kembali dz- 
lam kab'net. 

Dalam rangka pergeseran itu di 
dapat keterangan selandjutnja, bah- 
wa sudah dapat dipastikan PIR 
Wongsonegoro akan kembali keda- 
lam kabinet, akan tetapi mengingat 
kekuatannja dalam parlemen, maka 

ig kembali 'hanjalah seorang dan. su 
dah. disebut2 nama Prof.  Rooseno 
sebagai Menteri « Perhubungan. Se- 
lain itu didapat kabar diuga,. bahwa 
Mr. Wongsonegoro tidak akan ma- 

   

  

   

    

   
          

    

  

  

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

s Adv. Rp. 0.80 per m.m, kol, 

Harga etjeran 60 sen p. lembah TT” 
a 

  a 

EDISI POS, 
Kuat $ mana dn 2 

  

PIR dan tuntu 

suk dalam kabinet lagi ig mengaki- 
batkan sangat mungkin sekali satu 
djabatan Wakil P.M. akan ditiadu- 
kan. 

Lie Kiat Teng menteri 
perekonomian. 

Satu hal ig dianggap akan turut 
melantjarkan "usaha memperbaiki 
kabinet adalah sikap Liga Musli- 
min jg" kabarnja hanja menghenda- 
ki supaja PNI melepaskan salah sc 
tu Kementerian Ekonomi atau Ke- 
uangan. Dalam  hubungannja den. 
kabar2 ini telah  disebut2” bahwa 
PSH akan menduduki kursi Kemen 
terian Perekonomian, akan tetapi 
siapa. orangnja  helum diketahui. 
Ada dua tjalon ig dianggap oleh 
PSII bisa menduduki kursi Kemen- 
terian Perekonomian, jaitu Dr. Lie 
Kiat Teng day Anwar Tjokroamino 
to. Mengingat akan pendirian kabi 
net untuk tidak” mengambil orang 
baru, maka mungki, sekali adalah 
Dr. Lie Kiat Teng jg kini mendiadi 
Menteri. Kesehatan mendudu- 
ki kursi tsb. Sebagai akibat “dari. ke 
adaan ini, maka telah ada dugaan, 

, 
akan 

bahwa Menteri Iskak jg mendjadi 
sasaran kritik dan tuntutan Liga, 
akan  digeserkan ke Kementerian 
Dulam, Negeri. 

Sama2 suka mengalah. 
Tentang pergeseran2 - lainnja, 

sampai pada hari Rebo belum di 
ketahui dan munekin sekali 
sudah diadakan pertemuan pan tia 
perbaikan kabinet untuk kedua 
kalinja, keadaannja akan mendja- 
di agak djelas. 

Dalam pertjakapan dengan ber 
bagai anggota panitia perba'kan 

Se 

tukung Pemerintah u rbaikan2 jang mungkin da nat dilaksanakan dalam kabinet. 

  ngan tembakan2 

Tak Ada Menteri Jg Di- 
keluarkan Dari Kabinet 
PIR Wongsonegoro Akan Ditarik Kembali Dalam Kabinet 
-Roosseno Akan Tetap Djadi Menteri Perhubungan —PSII 

|Akan Dapat Kementerian Perekonomian Dan Dr. Lie Kiat 
| Teng Atau Anwar Tjokroaminoto Tjalon Pengisinja ?— 

Iskak Akan Digeser Ke Dalam Negeri: Ta 
(Oleh: Wartawan Kita di Djakarta) 

KEGIATAN2 POLITIK setelah Menteri2 PIR me 
ini berputar disekitar pertemuan2 jang diadakan ole 
Tudjuan pertemuan2 itu jalah un tuk menfjari perse 
pemindahan kursi2 Menteri jang ditinggalkan oleh 
Muslimin tentang perbaikan beleid Menteri2 Perekonomian, Keuzn gan dan Dalam Negeri. terdiri dari seorang wakil dari partai2' pend 
mengusulkan, kepada partai2 tersebut pe 

z 

ngundurk an diri dari kabinet pada waktu 
h KSP dan partai2 

suaian paham terutama tentang pengisian atau 
tan2 jang dimadjukan oleh Liga 

pendukung - Pemerintah. 

2 Sebuah 
telah dibentuk untuk 

  
  

GempurMenggem- 
pur KMT-RRT 

KMT Antjam Dgn Se- 
rangan Besar2-an 
DIUMUMKAN dgri front Che 

kiang Senen j.., bahwa angkatan 
laut Chiang Kai Shek masih terus 
melakukan serangan2 terhadap 
daerah pesisir provinsi Chekiang: 
misalnja, pada tg 21 Oktober il. 
sadja mereka melepaskan  tem- 
bakan2 meriam 243 kali. Pada 
tg. 21 Okt., 2 kapal perang KMI 
lepaskan 140 tembakan terhadap 

  

sebuah pulau disebelah timur-laut 
Toumenshan (sebuah pulau): tg. 
18 Okt. sebuah pesawat pengintai 
pantjargas RT-33 KMT muntjul 
diatas Fenghwa dan Ningpo di 
Chekiang, tetapi kemudian mela- 
r'kan diri sesudah pesawat2 ter- 
bang RRT naik ke-udara. 6 

Tgl. 15 Okt. kapal2 meriam KMT 
lepaskan 240otembakan terhadap ka 
pal2 nelajan dekat Liang Mo Yu: 
untung bagi nelajan2 ini, meriam2 
RRT disebuah pulau didekatnja se- 
gera membalas tembakan2 tadi. Tel. 
10 Okt., 2 buah kapal perang KMT 
lepaskan 32 tembakan kepada pu- 

lau Toumenshan: mereka diusir de- 

meriam, Malam 
tol. 2 Okt: segerombolan agen 
Chiang Kai Shek mendarat dan me 
njerang sebuah pulau disebelah ti- 

| mur laut Toumenshan, mereka da- 
itang dari pulau Yikiangshan: bebe- 
rapa diantara mereka mendapat Iu 

Ika2 dan achirnja mereka melarikan 

kabinet didapat keterangan, bah- | 
wa semua partai pendukung Pe- | 
merintah mempunjai pend'rian ig | 
sama,  jaitu bersedia 
asal sadja kabinet sekarang 
dapat dipertahankan. 

ini 

  

Seterusnja ia mengatakan bah- 
wa banjak2 bukti2 bahwa ,, Dunia 
Bebas” sedang berusaha memper 
satukan pendiriannja mengenai 
soal2 azasi, dan mereka lebih ber- 
satu untuk memelihara kebebasan 
nja. Oleh sebab itu, kata KEisen- 
hower, sekarang sudah tiba saat- 
nja untuk melihat apakah ada 
kemungkinan untuk mengurangi 
apa iang disebutnja kekerasan-ke- 
pala pihak Komunis. 

Chusus memudji Ade- 
nauer. 

Eisenhower menerangkan selan- 
djutnja, bahwa ia mulaj hari Rebe 
betang mendapat kundjungan2 dari 
»embesar2 - asing, dimulai dencan 
kundjungan perdana menteri Dier- 
man Barat Konrad  Adenauer, tak 

  

Gratis Kewar- 
ganegaraan 
Belanda 

D'DALAM PARLEMEN Be- 
landa telah diadjuMan sebuah ren- 
tjana undang2 jang bertudjuan 
#untuk memungkinkan pemberian 
kewarga-negarzan Belanda dengan 
tjum22 kepada orang2 jang diam 
di Suriname”. Maksud RUU ter- 
sebut sepersi diterangkan didalam 
pendjefasannja, ialah untuk mem- 
berikan kewarga-negaraan  Be- 
landa dengan mudah kepada 
orang2 jang berasal dari Indone- 
Sia.jang sebagai ak'bat persetu 
G/1an kehilangan kewarga-nega- 
raan Belanda. 

Dengan maksud untuk memberi- 
kan hak pilih kepada orang2 Indo- 
nesia ig telah kehilangan hak tsb.. 
maka soal tsb. dianggap penting se 
kali di Suriname. Pemerintah Suri- 
name telah menjetudjui rentjana tsb, 
sedangkan dari Pemerintah Indone- 
sia tidak ada keberatan apa2. Menu 
rut prosedure jg dirantjangkan itu 
maka dengan menempatkan tanda- 
tangannja atau tjap - diempolnja   mestinja untuk diam tetap. Demiki- 

an AFP kabarkan dari Pilipina: 

(Anatra). 

kuatkan oleh Gubernur, maka orang 
bisa mendjadi Warga-negara. Belan- 
da, Peraturan tsb. adalah untuk se- : 
mentara, (Antara), 

ai
 

  

  orang didalam suatu register dan di j 

| 

Bukan Ini 

sesuatu 

"ama kemudian PM Perantjis Pierre 
Mendes France, PM Djepang  Shi- 
zeru Yoshida dan ibusuri Inggris, 
Ratu Elizabeth. Eisenhower  meng- 
shususkan Adenauer: dikatakannja 
oahwa ia merasa sangat puas men- 
dapat  kundjungap - dari  padanja, 
can dikatakannja bahwa  Adenauer 
adalah salah seorang ahli negara jg 

terbesar dizaman sekarang, bahwa 
ia sangat banjak  pencetahuannja 
ttg. keadaan Eropa Barat, bahwa iz 
fikirannja luar biasa sehatnja, bhw 

ia Setia mengabdi. kepada  rakjat 
dan kepada perdamaian dunia. 

Seterusnja E senhower mengatakan 
bahwa dewasa ini bukanlah: saatnja 

  

   

unttk men kan pembitjaraan pa 
"a,tingka: tinggi dengan? perdana 
menteri URSS Georg Malsnkov, 

Kalau sudah tiba saat jang tepat. ka 
ta Eisenhower, dan Sov'st Unj ber 
sungguh-hati. maka Amerika akan 

berunding dengan URSS ,.atau Sa 
sapun djuga.” Dengan demikian ma 
Ya Eisenhower ' memberi ikomentar 
thd. utjapan perdana  merteri Ing- 
gris Churchill, ig achir2 ini menjata 

kan lagi bahwa ia bersedia “untuk 
berunding dengan para pemimpin 

Soviet Uni. tetap! saatnja jang tepat 
ialah sesudah ratifikasi perdjandjian 
Paris mengenai pertahanan Eropa 
Barat. 

,Amerika harus bukti- 
kan kepada dunia...... 2 

Selandjutnja E senhower menga 
takan bahwa Amerika Serikat 
harus memperlihatkan kepada du- 
nia dengan segala bukti, bahwa 
Amerika Serikat tidak hanja men 
tjoba memperlindungi diri sadja 
dan melindungi uangnja, melain- 
kan “berusaha bekerdja bersama 
dengan negara2 lain. (Antara) 

»Benda Terbang« 
Atas Bandjarmasin 
BEBERAPA malam jang lalu, 

sekira djam 19-00, masjarakat 
Bandjarmasin digemparkan oleh 
suatu kedjadian ,,benda terbang” 
dengan ijepatnja dari djurusan 
utara keselatan. Benda jang seper- 
ti bola berwarna biru-muda, 
mempunjai ekor jang pandjang- 
nja 2 meter, berwarna kuning 
kemerah-merahan, lamanja di- 
udara lebih kurang 5 detik kemu- 
dian menghilang. (Antara), 

mengalah | 

Tak Ada Alternatip 
Bagi Perdamaian 

Hasil Peperangan Tak Lain Ialah Kehantjuran 
Belaka: Kata Eisenhower—Dewasa 

Saatrja Untuk Berunding Dengan Sovjet: 
Kata Eisenhower Selandjutnja 

PRESIDEN AMERIKA SERIKAT Eisenhower mengatakan 
dalam konperensi pers pada hari Rebo di Washington, bahwa azas | 
politik Amerika Serikat dalam kerdjasama didunia ialah: memeli- 
hara perdamaian, memelihara deradiat orang perseorangan, mem- 
pertinggi taraf hidup bangsa2, Dikatakannja bahwa inilah politik 
azesi luar neverj kedua partai terbesar di Amerika Serikat. Eisen- 
hower mengatakan seterusnja bahwa sungguh tidak ada 
alternatif, sesuatu pengganti, bagi perdamaian. Dinjatakannja bahwa 

»hasiI” peperangan itu tak lain daripada kehantjuran belzka, 

  

diri. Demikianlah pengumuman da- 
ri Front Chekiang tadi. 

K.M.T, antjam dengan 
serang2n besar-herkrarm 

Seorang pembesar militer Kuo- 
mintang jg tak mau disebut namea- 
nja, Rebo menerangkan kepada war 

sar2an, dari udara, darat dan laut, 
apabila: pasukan2 RRT mentjoba 
merebut pulau2 didepan pantai RRT 

ig diduduki oleh KMT.- Menurut 
pembesar ini, antjaman RRT. terha 
dap Taiwan ,,bertambah besar tiap2 
hari”. 

Seterusnja ia mengatakan bahwa 
Korea. dan Indochina : itu ,hanja 
merupaka, negara penjangga sadja” 
dan bagi Peking akan terlalu su- 
lit untuk mulai dengan petualangan 
ke Birma atau Muang Thai”. 

(Antara). 

.. 
Akibat Pemo- 

9 . gokan I'gris 
2/3 Eksport Inggeris 

Tertahan 
PEMOGOKAN buruh pelabu- 

han Inggris jang telah berdjalan 
selama satu bulan, dan jang telah 
melumpuhkan pelabuhan2 besar 
di Inggris jakni London dan L- 
verpool serta sedjumlah 'pelabu- 
han2 lainn'a kini telah merunakan 
antjaman iang besar terhadap 
perindustrian Inger's. Dua-pertiga 
Jari eksport Inggris tertahan. 
Herga dari eksport barang2 jang 
tertahan itu sedjak pemogokan di 
mulai berdjumlah kira-kira lebih 
dari 50 diuta pound sterling, dan 
kemamnuan untuk menimbun ba- 
rang2 kini tak dapat diperluas 
lagi. Frmz2 mulai membatasi 
produksinja hingga diumlah jang dapat dizmbil oleh keperluan da- 
lam negeri. (Antara) 

Tekstiel Tata 
"Lebaran 
Direntjanakan Findja- 
man Nasional Sebesar 

300 Djuta 
MENTERI ONG ENG DiE 

menerangkan kepada , Antara”, 
hahwa Kementeriannja akan me- 
ngadakan rentjana untuk meng- 
siur (Impor barar):2 guna Meper- 
luan Lebaran jang akan datang, 
terutama fextiel dengan maksud 
supzja waktu2 mendekasi Leba- 
ran harga barang2 keperluan “sb. 
djangan sampai membubung se- 
hingga menjusahkan rakjat terba- 
njak. Menteri belum bersedia 
memberi keterangan lebih landjut 
rentang ,,planning” Kementerian- 
nja itu, hanja menegaskan pokok2. nja, jaitu disamping menjediakan 
sekedarnja pada barter karet de- 
ngan textiej antara Indonesia dan 
Mexico jang mengeni djumlah 
Lk. 15 edjma dollar. 
Selandjutnja — Menteri menerang- 

kan, guna mengukangi peredaran 
uang jg ada, Kementeriannja sudah 
merentjanakan undang? pindjaman 
nasional jg besarnja Rp. 300 djuta. 
Rentjana Undang? itu akan selekas 
mungkin disampaikan kepada Kabi- 
net. Selain itu diterangkan pula, 
bahwa Bank Industri Negara akan 
mengeluarkan premie lening setjara 
bergelombang. Gelombang pertama 
akan mengenai djumlah Rp. 50 dju- 
ta, (Antara), 

  
  

tawan S.k. ,,China News? bahwa 
wngkatan. perang KMT “akagi mela 
kukan serangan “balasan setjara be- 

 



     
   

  

   

      

   
    

  

    

   

  

   

    

   

   
   

  

   

    

   
   

  

   
e . 

« 
ket tu 

2» . 

“30       

      

' dung bioskoop tadi. Benda itu ter- 

  

gan penuh chidmat, tet 

erkebangsaan satu, jakni Indo- La : HA $ Na 

“Oktober tahun ini, di Medan sedang di- m—mti 
a o kedua (jang pertama ber- 

negara, kesadara, ber-tanah air, atja 3 : , II "Tepi ertahian dari | kaum buruh non-aktiet tersebut -- 1 

lak erdjanja | PUT 
paberik2 gula milik Mane pa 

" pemimpin2 kita. , 
lankan perpetjahan dikalangar, mereka 

tahun lagu Kebangsaan Indonesia dan 
seharusnja kita dapat mempergunakan ke- | Ya 

ui 
'pada 26 tahun jang lalu, putera?” MH 

ijikan lagu Kebangsaan Indonesia |" 
sia mepgikrarkan sumpah- | 

    i ulang tahun jang ke-26 BURUH PABRIK GULA N permainan” politik jang TA PE MATAN, : 
gan alasan? ,.demi kepentingan”. 5 Sab an AN Ea 4 rakjat tidak tahu,” kenapa , DPRD Jogjakarta pada tel. 25 

2 

Ok 
—tober telah menjetudj regolusi ang 

928 dan 28 Okt. 1954. Sota Sastro sjumi) cs-m 
jadian? jang menggembira- 18 h    

    
enai p 

an. Pengharapan pentjipta lagu terhadap 23. 
ng antara lain mengemukakan »1O1 aktief”. Sae Hg a 'bersatu” ternjata sia-sia be-', Dalam resolusi tersebu pengharapan jang sutji itu oleh Kan: hendaknja pen dengan perpetjahan. - memperhatikan nasib kaum 

petjahan, tidaklah terbatas  Paberik gula ,,non 
il hangat. Melainkan sedjak kita 
an2” atau ,,sempalan2” dalam 

        

      rtai Komunis, Masjumi dan paling 18an memberikan | ' akan bisa memperlengkap tja- | menempatkan tenaga? tersebut s5 1 'an2 jang terdjadi dalam serikat? | lam djav Senat, dengan yna ole Iraga atau kesenian.” kapan mereka masing2. ta 

1     luruh daerah Jogja ada |.k 
prang, jaitu akibat tidak ' 

    

daerah Jogja jang djumlahnja 17 bu- 
a, sekalipun sehari dinjanjikan | ah itu. 
g leher, tidak akan mempunjai 

im Ia itu dibiarkan merupakan Ma AN MUSIK P 'djika lagu kita sendiri jang katanja DISELESAIKAN. 
api hanja berbekas kata-kata. 

  

   
  

    
Mr. Liem Lihat 
Piring Terbang? Ta 

   
p REX di Sema- 

tu itu ja berdiri didepan b: 

REX di Dil. Seteran Seng,» ko. $ ig mu 1 la se- 

i n mimi serta mengelu geluarkan tja 

25 kel 

2 Demikian terarignia tjahaja itu. 
hingga dapat menimbulkan bajang? 
Gchaduw) pada pohon2 disekitar ge- 

bang sangat tjepatnja dan ,,vlokke- 
gi, serta tidak meninggalkan bekas 
asEp atau tjahaja. Tjahaja hidjau ta 
di kemudian berganti dengan tjahaja erah dan benda tadi lalu hilang. 
(Sudah menjaksikan benda tadi, 

   

Mr. Li 'u mempeladjari segala 
a2 mengenai piring terbang da- 
beberapa surat kabar Indonesia 

dan Belanda, di surat2 ka- 

    
   

bar ,,Suara Merdeka”. Setelah mem- peladjari berita2 itu dengan telitinja, 

benda adjaib jang di Semarang jg. 
dilihatnja sendiri itu adalah piring 
terbang. “Kejakinan itu bertambah 
pula setelah ia membatja sebuah bu-| 
ku jang dipindjamnja mengenai soal piring terbang. Karena jang ditulis 
dalam buku tadi tjotjok dengan ben- 
da jang dilihatnja, antara lain dalam 
buku itu tertulis, bahwa apabila pi- 
Ting terbang itu terbang vertikal ma- 
ka piring itu mengeluarkan tjahaja 
merah. Dan apabila piring tadi men- 
dekati bumi mengeluarkan tjahaja 
biru kehidjau2an, dan djuga tertulis 
benda 'itu terbang ,,vlokkerig” (se- 

Mr. Liem baru mejakinkan, bahwa 

perti kapas jang kabur kena angin). 
Ani tjotjok dengan apa jang dilihat- 
nja di Semarang. # eat 

hari Minggu jl. di Solo antaranja 
£ rdihidangkan 

Ingapa kalau tjuma tjerita ,Gara2 

|tjerta kawan Sir-pong jang tadi 

| nia importir-actentas), tapi gara2 

'tulan ada, 

| bangan. Selain dari itu ada perusa- 

| emas. 

jl. lebih djauh dapat dikabarkan, bah   

diselesaikan. Ta TR Un KR 
Menurut keterangan, Kem.. PPK 

  

R P. R. N. : 
Dalam resepsi perkenalan Par- 

|tai Rakjat Nas'onal (PRN) pada 

tetapi pihak direktur rupa2nja hing' 
ga sekarang belum berhasil mende- 
kati kemauan para siswa sekolah 

| sebut. i San 
Dari pihak siswa2 dituntut hendak 

nja penjelesaiannja dilakukan setjara 

1 . dagelan Mataram 
»Kuping Hitam” dengan tjerta | 
»Gara-Gara P.R.N.”, 
“Komentar Sir-pong. Tak me- ! Me 

rektur, siswa dan pihak Kementerian 
P.R.N.”, asal djangan sampai | PPK. 3 una ”P. R. N. jang bikin Gara2” Dapat dikabarkan, bahwa berhu- | Bisa kabinet tambah repot !: ... |bung dengan mogoknja . beberapa 

23 guru dan direktur, peladjaran setiap 
Me MEN Ea harinja praktis terhenti terutama me 

Bitjara soal P.R.N. tidak leng- (ngenai peladjaran2 teori, Kabarnja kap kiranja, kalau dalam Sema- jang menjebabkan kekatjauan dise- rangan ini tak kita lengkapi dgn jkitar sekolah tersebut selain menge 
'naj dasar2 pendidikan sekolah tsb. 
djuga mengenai sikap dan tindakan? 
beberapa guru asing jang dipandang 
sangat merugikan para siswa dan se 

pagi baru sadja kembali dari Dja 
Karta dengan pesawat terbang. 

Datang? ditempat Sirpong, ka- 
wan itu sudah ribut2 seperti ribut kolah tersebut. " Pa aa Partai PIR waktu.mauf »- : 2 : petjah, begini ngomelnja dia: EHYA 

“Busettttt Pong, gara? P. R. N. PEKALONGAN .5. djadi tjelaka 13 1” Nan pan r-pong tak mengerti, apa hu- km | ONP A3 bungan Partai Rakjat Nasional Pa "NN dengan dia, sebab dia bukan go- 
longan orang politik. 

Belum lagi S'r-pong tanja, dia 
teruskan tjeritanja : "Bukan Pong, 
ini bukan soal politik of. licent e 
(maklum dia importir, meski haz 

Konperensi daerah SB Textiel Dja 
wa Tengah jang berlangsung pada 
tgl. 23 s/d 24 Okt. jl. ketjuali telah 
menjusun program kerdja, djuga te 
lah membentuk Dewan Pimpinan 
Daerah AB Textiel Djawa Tengah Plekan Rlava) Nasi ja as 2 

be an aa — jang berkedudukan di Semarang . kena ketjopetan !”.. 1 “- jngan susunan sbb.: Sekr. Umum: Su 
““Sir-pong. prijanto. Organisasi: Srijono. Perben 

daharaan: Kurnen. ' Sosek: Anwar 
dan Pend./Penerangan dan Kebuda 
jaan: Sukisna. Disamping itu. telah 
Gitelorkan pula beberapa resolusi dan 
'pernjataan. Diantaranja jalah:  Me- 

Para pengusaha. Paberik Timba- Up adanja perli ndungan ole Pe 
ngan di Nan pada waktu jan Ka terhadap perusahaan2 LIS 
achir2 ini menghadapi kekuatiran | debat baba engan an Ba ea Bea MANA NAN Keke Man nja, disebabkan. kesulitan2 dalam | desak Pp T bra aa Pan na 

Na Aa EA ANN lesaikan masalah SB Textiel Tib. Se g 2 banganan 3 Na marang dan Tegal kontra Madjikan 
meningkat. Misalnja  bahan2 pipa jang kini ada ' ditangan P4 Pusat. 
kuningan, rant€ kuningan, plat Ku nata & 
ningan dan plat besi harganja telah £ Ta merundingkan tuntutan 

  

h   PABERIK TIMBAGAN DAN RADIO ALAMI KESULITAN BAHAN-BAHAN, ———   
PKB 

        

a »n0n aktief” jang sam | 94 
pai sekarang belum mempunjai ma: 

Perlu diterangkan, bahwa djumlah Tg 

PERSELISIHAN DI SEKOLAH |“ 
3 DOT 2 tu an merupakan suatu penemu 

Mentenai ramai? disekitar Sekola | 
Musik di Jogja sedjak beberapa hari | 

wa hingga kini soal itu belum dapat | 

ter 

perundingan segi tig, jaitu antara dif 

Mendesak Direksi Djantra supaja se| 

    

  

       

   

   

    

'atumalang telah diketemu: 
(“diladangnja sewaktu ia 

"3 buah  bende” (tjam-    

   
   

   

     “dapar dik 
“| pergunakan sebagai tanda (aba2) pa' Y 

da waktu perang Diponegoro. Bila 
barang 

    

    

perkiraan itu betul, maka 

1g ada artinja dalam 
'asional. kita. 

an naa Kahar f 

MEMBANGUN 7 BUAH DJEM 
F BATAN RAKJAT. 

sedjarah 

1 Kompie pasukan Siswa Genie 

     
: karang ini di Garung dengan 
tudjuan untuk membangun bebera- 

Ipa buah djembatan desa jg berada 
| didaerah Ketjamatan tsb. Kerdja 
“bakti tsb. untuk mempraktekkan ha 
siI2 peladjarannja. Dan kini telah 
.berudjud 7 buah djembatan (5 dari 
'bambu, '2 dari kaju). 
Semula direntjanakan 12 buah! 

|djembatan jg akan dikerdjakan, te- 
'tapi berhubung bahan2 jg disedia- 
kan oleh penduduk belum mentiu- 
'kupi, maka taklah dapat  dikerdja- 
'kan semuanja. Sebelum mereka me 
minggalkan - Garung lebih dulu te- 
lah diadakan upatjara jg disusul de 

'ris dan berperang?an. Dan selan- 
djutnja “diadakan saat perpisahan 

dihadliri oleh semua “Siswa beserta 
Komandan2nja, bapak Wedana, dil. 
nja. Naa 

TJILATJAP 
' PERLUASAN HUTAN. 

  

"Diperoleh keterangan, bahwa ka- 
langan “kehutanan di Kabupaten 
jilatjap kini sedang sibuk melaku: 

kan pembangunan 

Lk. 100 ha. dan dalam 
ini Tuasnja akan bertambah 
djadi 1454 ha. Daerah jang diper- 

nja merupakan padang alang? dan 
glagah, dan”kini umumnja telah di- 

tanami pohon djati dan djapon. Me- 

diladang 1 
nah. gutji 

  

    

    

     

   

    

“waktu kapan dan zaman | 
tu “dipergunakan, belum 14 

tahut dengin pasti. Teta: IX 
Pi menurut perkiraan bende itu di | 

“dari Det. Latihan Bat. Genie Mage ng 
telah menjerahkan 'soal 'penjelesaian | Jang sek 
nja kepada direktur sekolah tersebut, | 

ngan “demonstrasi olah-raga, berba- I- 

bertempat di Keluraha, Garung jo" 

untuk memper-! 
tuas daerah hutan. Tahun jang laluf4 

| hutan didaerah Tjilatjap luasnja adaf 
tahun 1954| 

men- 4 

gunakan untuk perluasan itu dahaluf 

  

     
     

  

3 7 Ba 3 
Aa B3 | Ip .. 8 rersuva 
Petiasa rada 

Sina Oleh: Agus Sujudi —- 

Ikan ,,Sarinah jang 
“deparatkan ,,Sarinah sudah dewasa”, 

Te 3 ali ada 'd'antara pembatja jang a 

   

    

  

    

   

      

    

    

   
12 djasmani dan"rochini Saris hasa Indonesia ini saja men'tik- 
ada waktu masih kanak2, dji- beratkan pada soal bahasa Indone 
daikata Sarinah 'itu anak orang sia dalam pers, djustru mengingat 

Aa kritik tuan Amin Singgih jg tidak 

  

   

  

   
     

  

   

  

bahasa Indonesia dalam koran. 
Sudah. banjak dipersoalkan 

orang dalam membitjarakan ma- 
salah bahasa Indonesia itu ialah 
ketetapan “apa jang” dinama- 

an. bahasa Indonesia, karena 
dalam soal itu banjak perselisih- 
an pendapat. Sekalipun dalam 
Undang2 Dasar Republik Indone 
Sa pasal 4 disebutkan bahwa ba- 
hasa resmi Negara R. TI. 'itu jalah 
bahasa Indonesia, tetapi masih ba 
njak orang atau sementara ahli 
bahasa jang ragu2 apa jang dina- 
makan bahasa Indonesia itu. 

akan memakai gaun (jurkj, 
“kadang? memakai pakaian In 
a. Saja katakan “pakaian: In- 
”, misalnja ' Sarinah ' mema- 

kain Djawa, kelomtj4 '.geulis” 
ari Bandung, berselendang pelangi 

ri Bali, hiasannja emas dari Su- 
matera, badjunja sutera dari Paris, 
tas kulitnja buatan Belanda, Jip- 
-stieknja buatan Amerika. Tentu, ini 
(masih bisa ditambah Jagi, sehingga 
Sarinah jg sudah dewasa ini mempu j 
njai wadjah dan bentuk jg aju, ma- 
nis, sedap dipandang mata. ! 

  

    

   
     

Bi
 

Ya 

    

. 

Kalan andaikata saja ditanja: A pa 
atau manakah jg dinamakan bahasa 
Indonesia itu? Maka saja akan men 
djawab: Bahasa Indonesia, ialah ba 
hasa jg dipakai dalam pers jg berba 
hasa Indonesia. 

Djawaban demikian itu bukan se 
mata2 kesombongan, je djustru pe 
nulis ini kebetulan mendjadi sorang 
koran”, atau djustru bahasa koran 
baru2 ini. dihantam” oleh tuan 
Amin Singgih dari Balai Bahasa 
Kem. P.P. & K. Melainkan memang 
ada alasan2 jg kuar. 

Adinegoro seorang wartawan jg 
banjak memperhatikan masalah ba- 
hasa Indonesia berpendapat, bahwa 
pers Indonesia memilih bahasa Indo 
nesia (ini adalah satu diantara Pili- 

Sarinah jg sudah dewasa itu akan 
erkeras kepala djika ,,perkemba- 
ngannja” diperingatkan setjara keke 
rasan oleh orang tuanja: melainkan 
dia akan menurut djika dinasehati 
dengan tutur kata jg halus, dibu- 
djuk dsb-nja: 

Nah, dengan tjontoh itu sudah te 
rang, bahwa pokok bahasa Indone- 
sia itu diambil dari bahasa Melaju, 
tetapi kemudian ia berkembang, 
mentjari saluran2 jg sewadjarnja. 

Ta Bahasa Indonesia, ialah jg 
“0 dipakai oleh pers jang ber 
ta bahasa Indonesia. 
“Dalam menjambut kongres ba 

- 
£ 

“ena ya 

   

    $s 
Bab Bahaja Pengangguran 

Memang Tampak Ada 
Tapi Djalan Utk Mengatasinja Masih Ada 
—Ialah Berikan Deviezen Utk Pembelian 
Bahan'-Baku Pd. Paberik? PadaYWaktu- 
—.. nja, Keterangan Prof Abidin 
2 MENTERI PERBURUHAN S. M. Abidin atas pertanjaan '»Antara” menjatakan bahwa kekurangan bahan2 baku His “ae mi oieh paberik2 sek g ini, memang merupakan antjaman ba- al . ters berakibat ditutupnja paberik2 itu uk sementara wakru. S hpun demikian djumlah pengang- | jang diakibatkan karenanja tidak menundjukkan angka jang eri han, Pada umumnja — demikan Menteri seterusnja ' — 1 saha2 paberik jang terserang kekurangan bahan baku itu dan ' mn mengh Sg mo Cree sementara, memberi tunggu pada bi a menganggur atau meng- tikan buruh itu sama Sekali. nga eng 

   

    

    

  

  
luasan tadi setiap ha. sebesar Rp. 75.. 

Dalam pada itu hutan? tsb, setiap 
bulannja akan dapat menghasilkan 
kaju untuk bahan? perkakas rumah: 
Ftangga, arang, kaju bakar dan lain2. 

TEGAL 
  

KONPERENSI P. L I.   meningkat 10076 lebih. Sedangkan | Vib- Semarang, dan lain2. 
alat2 seperti kikir, timah - dan ku-| . Bea Mean asam 
ningan rosok harganja meningkat SI RN MN 
antara 25 s/d 3579. Patut diketahui, (PANITIA AD HOC UTK. PEM- 
bahwa di Semarang terdapat 6 buah . BETULAN, ANGG. 
Paberik Timbanga,, dengan produk- | BELANDJA. 
Si tiap bulan rata2 3.000 batang tim 

Semarang pada tgl. 27 Okt. jang 
chusus membahas soal Anggaran Be 
landia KBS tahun ini, telah meng- 
ambil keputusan membentuk  Pani- 
tya Ad Hoc untuk menjampingi tu- 
gas DPD dalam memperbaiki dan 

haan2 ketjil jang mengerdjakan tim- 
bangan Fairbank, Toonbank, -batu 
kuningan dan timbangan untuk 

Pendjualan dipusatkan pada 
Intraco- sebagai distributor. - Untuk 
menaikkan harga timbangan sudah   

   

  

    

akan dibuka kembali : 1 No-| 
pember 1954. Disar pendjua- lan perbendaharaan | mete. | 
rai, Kantor Pos Pembantu itu dibu ka pula untuk pengiriman pos bia- sa dan « ata      

  

ngan teratt atau    

  

   

    

wesel. Mengenai dinas lainnja seper 
ti Kas Negeri, Bank tabungan pos 

menju- dan Telegrap akan di buka 
suk 3 en eni Pn ai 

      

      
nuari 1955 tidak 

Perangko itu masih 
berlaku untuk .pemerangkoan sam- 
pai dengan bl. Maret 1955. Di sam 
ping itu mulai 22 Desember 1954, 
akan dikeluarkan perangko amal 

didjual lagi. 

    

   
   

  

   

    

    

   

      

   

                          

   

  

baru untuk keperluan kese “3 
an anak2, terdiri dari harga 10 sen hingga Rp. Ae: ditambah 2 ses 

| 

  
   KORUGPAN  ETAN, 

    

“ma pembagian devisen, jang meng- 

“kalau soal ini tidak mendapat per- 

1A kemungkinan 
1 tsb. akan ditutup, demikian ketera- 

'wasa ini sedang berada di Djerman 

tuk ketjil. Dan kalau berhasil, maka 
“ Ipembikinan radio Telefunken bentuk 

— ketjil akan dimulai permulaan 
b 1955, 5 

| DJUMLAH TEPUNG TRIGU 
"| JANG MASUK LEWAT KO- 

: Kk. Menurut keterangan dari fihak 1g. 

'djumlah zak tepung trigu jang ma-. 

|Pos Komando Pelahuhan Semarang 

S Ikan pada tgl. 27 Oktober ialah Fa.| 
| Pelita 362 cak," N.V. Garuda 1240 dilaporkan, bahwa seorang verkos 

Haaika 

Lperintahkan oleh fihak jg berwadjib, sedjak bu 

ding, » 

membetulkan rentjana anggaran ta- 
di jang belum dapat diterima oleh 
sidang. Karena rentjana jang diadju- 
kan oleh DPD masih terdapat kesa- 
lahan2 tehnis mengenai rentjana 
pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000. 
000,— jang dipergunakan sebagai 
permodalan untuk menambah alat2 
d.LI. - Panitya Ad Hoc tadi terdiri 
dari anggauta2: Sutan Batuah, Djais, 
Sukamsi, Mangkupranoto dan Alwi. 
Untuk. memperbaiki kesalahan tadi 
diberi waktu lamanja 1 bulan. 

KOPER KULIT SIAPA? 
Telah disita oleh fihak jang berwa 

djib, sebuah koper kulit berisi pakai 
an lelaki, jang diketemukan oleh sdr. 
Khoe Ing Bie dalam almari dise 
buah kamar Hotel ,,Tionghoa” Djl. 
Mataram Semarang pada tg. 21 Ok 
tober jl. Pada koper itu tertjantum 

tidak mungkin lagi, karena harga jg. 
sekarang ini sudah dianggap tinggi. 

Djuga paberik Telefunken: 
alami kesulitan. 

Sementara itu diperoleh ketera- 
ngan, bahwa sedjak 2 bulan jang 
lalu paberik radio Indonesia ,,Tele- 
funken” di Semarang tidak meneri- 

akibatkan pembikina, - radio baru 
tidak dapat dikerdjakan. Mengingat 
sulitnja mendapat devisen, maka- ke- 
mungkinan besar paberik ini tidak 
dapat lebih lama lagi bekerdja. Dan 

hatian pihak pemerintah, maka ada, 
djuga paberik radio 

pgan itu. Dalam pada itu dinjata- 
kan, bahwa kini paberik tadi telah 
menerima order dari R.R.I. Djakar- 

ta untuk membikin ..toonfilters” se- 
banjak 100 buah dan oleh karena- 
nja, maka pekerdja2 paberik tsb. 
kini dapat terdjamin pula  penghi- 
dupannja. Selandjutnja dikabarkan, dan kini telah melarikan “diri tanpa 
bahwa Presiden Direktur Dasaad | hembaiar. Bagi fihak jang merasa 

Musin Concern, A.M. Dasaad, de- memiliki koper tsb. dapat berhubung 
an dengan Kepolisian seksj I di Pur 
wodinatan, Semarang. 

TUKANG TADAH SEPEDA 
. TJURIAN DIBEKUK. , 

# Berkat kegiatan dari fihak Mobi- 

san Il/18 Solo. Menurut 

di sudah S hari tinggal di Hotel tsb.   
Barat untuk melakukan perundingan: 
dengan paberik Telefunken,. guna 
mengadakan pembikinan radio ben- 

th. 

ka bsru2 ini dua penduduk di Kp. 
Menjananbesar, jaitu Nj. H.L. dan 
O.K.K: telah ditangkap, karena di 
tuduh telah mendjadi tukang tadah 
sepeda tjurian. Djumlah sepeda jg 
dapat disita, : 

sing2 merk Raleigh, Maraton, Ga- 
zee (3 sepeda ini perempuan) dan 
sebuah lagi merk BSA. Sepeda2 ta- 
di dapat diketemukan di Welahan 
dan Kudus ditempat ' keluarganja 

MANDO PELABUHAN 
SEMARANG. 

mengetahui didapat kabar, bahwa 

suk dalam kota Semarang. lewat 

dari tgl. 5 s/d 27 Oktober 1954 ada 

rang” pada tgl. 26. ialah milik PD borekar. 
Darmo 818: zak, Fa Pelita 620 zik| "0 
Wae Ku Hata: 000: “hak mang PENGGELAPAN. 

     

Kepada fihak Kepolisian tlh 

zak dan Semarang Trading Co. 160 per bernama Tj. S. S. telah meng 

| gelapkan uang  sedjumlah Rp: 
Selandjutnja | dapat dikabarkan, 4984,93 milik O. N. S. di Sema- 

"bhw mulai -hart Kemis kemaren di rang. Penggelapan itu dilakukan 
An September jl. se- 

supaja setiap pengeluaran tepung tri- dangkan uang jang  digelapkan 
gu dari Pelabuhan Semarang harus berasal dari tagihan. Untuk pe- 
dilindungi dengan surat dari Inspek- ngusutan lebih djauh, k'ni dakwa 
si Perdagangan disamping surat la- ita telah ditahan oleh fihak jang 

berwadjib. 

Sidang pleno DPRDS  Kotabesar £ 

| NAN NAIK. 

tanda: R.M. Brotohatmoko, Ngubru . 
keterang : 

an, orang jang membawa koper ta ' 

Ie Reserse Karesidenan Semg., ma- 

: | INDRAMAJU.DAN MADJA- 
ialah 4 buah jg ma-| f 

: : $ K.S.H. Mungkin dengan dibekuknja | 
411.882 zak, sedangkan ' jang lewat. tukang tadah sepeda tadi, beberapa 
'di Pos Komando Pelabuhan Sem! pentjurian2 sepeda lainnja dapat di 

Besok tg. 13 s/d. 16 Novem- 
ber“ 54 komisariat daerah P.L.I. 
Pekalongan — akan mengadakan 
konperensi daerah. Adapun mak- 
sud konperensi adalah: untuk 
melaksanakan keputusan? kong- 
res P.LI. ke-V di Kediri baru2 

ini, seperti: perobahan komisariat 
daerah mendjadi pengurus daerah, 
Konsulidasi umum dan menindjau 
hasil. konperensi PP..L.I. .daerah 
Pekalongan ke-III jang lalu guna 
melaksanakan apa2 jang - belum 
terlaksana dan perlu  dilaksana- 
kan. 

TJIREBON 
|' HARGA BAHAN2 BANGU- 

  

  

: Disamping kebutuhan2 hidup se- 
hari2 dsb.nja pada waktu ini ba- 
han2 pembangunan dipasaran Tjiref. 
bon terasa naik harganja, atau sedi 
kit demi sedikit tampak  tanda2: 
akan lenjap dari pasaran. Oleh se- 
bab itu hal ini menimbulkan ' pula 

| kesulitan2 bagi mereka jg berkepea 
'tingan terutama para pengusaha 
pemborongan dar orang2 jg mendi- 

irikan rumah keperluan sendiri, se- 
bab biaja jg semula  direntjanakan 
matjet dan tidak sesuai dengan ren 
tjana. Misalnja 1000 bidjt bata me- 
rah jg diwaktu bulan jl. masih ber- 
harga antara Rp. 70 sampai Rp. 80 

|kini naik mendjadi. Rp. 120,—. 
. Bambu sedang setiap batangnja- se- 
mula rata2 Rp.“ 2— mendjadi Rp.) 
| 3.-— kapur dari Rp. 80-— kini naik 
ji mendjadi Rp. 112.— setiap kibik- 
'nja, pasir dari Rp. 4.— sekibiknja 
kini melontjat mendjadi Rp. 6.— se 
dang batu biasa dari Rp. 17.50 se- 
kibik kini melonjtat pula mendjadi 
(Rp. 28.—. Untung mengenai harga 
paku, zink dsbnja ditoko2 besi Tji- 
rebon tidak terdapat kenaikan har- 
ga jg menjolok. Tn 

GANGGUAN KEAMANAN DI 

  

—LENGKA. 
Pada malam Senen tg. 24 meng 

hadap 25 Oktober jbl. desa Djat - 
ragas Ketj. Djatitudjuh (Kab. 
Madjalengka) telah diserang oleh 
gerombolan jang tidak diketahui 
Hi udehapa. Fihak - gerombolan 
berhasil membakar 2 buah rumah 
dan sebuah Balaidesa, sedana se- 
'orang penduduk d tembak mati.   Kerugian seluruhnja ditaksir se- 
besar Rp. 20.387. 

Sementara itu fihak resmi di 
Indramatu mengabarkan pula bah 
wa pada malam Selasa tg. 25 ke 
26 Oktober jl. pukul 22, seorang 
penduduk desa Krasak Ketj. Dja- 
tibarang (Indramaju) telah d'tem 
bak mati oleh fihak gerombolan 
sedang seorang lagi mendapat 
luka2 berat. Disamping itu fihak 
gerombolan membakar pula 3 
buah rumah dengan kerug'an se- 
luruhnja berdjumlah Rp 1800.— 

murut keterangan, beaja untik persf 

— dalam memberikan devisen untuk 

'|dan2 jang sanggup menampung bu- 

beri kerdja atau sebaliknja, demiki- 
Jan Menteri Perburuhan. (Antara). 

1 400.000.000: m3. kaju jg mungkin da 

jpat, bahwa pemerintah dapat meng 

jus mere antar ws weria| Tijabom. PSII 
Tidak Melanggar Di- 
siplin Liga Muslimien: 
DALAM SUATU PERTE- 

MUAN antara anggota2  PSII 
Ladjnah Afd.. Kotabesar Surabaja 
dengan . Harsono Tjoksoam no:o 
dari Putjuk P.mpinan PSII Rebo 
malam digedung G.N.I. Bubutan, 
oleh Harsono d'njatakan a.l, bah- 
wa keluarnja statemen PSII ter- tanggal 14 "Oktober baru2 ini, je 
merupakan “ , tijdbom” terhadap 
kabinet Ali adalah tidak melane- 
gar displn L'ga Muslimin. Sebab, 
N.U. dan Perti sebagai anggota2 

langsung terus, tetapi masih ada 
Gjaian utk mengatasi hal itu, jalah 
apabila Kementerian Perekono- 
m an dan Kementerian Keuangan 

pembelan bahan2 baku pada pa- 
berik2 itu tepat pada waktunja, 
seh.ngga paberik2 tersebut dapat 
berdjalan sebagaimana mestinja 
lengan tidak  menunggu-nunggu 
lagi bahan2 baku jang diperlukan, 

Hingga saat ini, demikian Abidin, 
situasi pasar 'kerdja belum terdapat 
perubahan jang lebih mengchawa- 
tirkan. - Dan untuk mentjegah dja- 
ngan sampai timbul hal2 jang tidak. 
kita inginkan, maka  Kementerian| Liga Muslim'n djuga sependapat 
Perburuhan sudah mengandjurkan| dengan PSII mengenai beled 
pada Kementerian Perekonomian | Menteri-Menteri Perekonomian Ke 
dan Kementerian Keuangan agar 
meningkatnja djumlah pengangguran 
akibat penutupan paberik2 itu dapat 

diatasi, sebab Kementerian Perbu- 
ruhan sendiri belum mempunjai ba- 

uangan dan Dalam Negeri. 
Mendjelaskan alasan2 jang objek 

tip dan prinsipil darj PSII dengan 
keluarn'a statement itu, dinjatakan 
nja bahwa maksud jang pokok dari 
statemen itu hanjalah sebagai kritik 
dan didalam kabinet diusahakan per 
baikan2. Tuntutan dalam statemen 
itu oleh PSII dilokalisir meliputi 3 
Kementerian, jaitu Perekonomian, 
Keuangan dan Dalam Negeri. Djadi 
PSH tidak menghendaki  djatuhnja 
kabinet. Kini bahkan masjarakat sen 
diri mengetahui, siapa sebenarn/a jg. 
menginginkan djatuhnja kabinet Ali 
ini, demiktan Harsono. 

Setelah menguraikan sikap  PSII 
dalam perkembangan politik belaka- 
ngan ini, pembitjara menjatakan, 
bahwa ,.tijdbom” statemen PSII itu 
sebenarnja sudah sedjak pertengahan 
bulan Djuni 1954 jl. dikandung oleh 
PSII, tetapi baru diumumkan pada 
tg. 14 Oktober baru2 ini, karena me 
nurut perhitungan PSII saat itulah 
waktu jang tepat untuk  mengeluar 
kannja. (Antara), 

Fraksi 

ruh. jang terpaksa menganggur, se- 
dang kedudukan Djawatan Penem- 
patan Tenaga dari Kementerian Per 
buruhan hanja selaku perantara -sa- 

|dja bagi kaum penganggur dan pem 

  

Coolhaas: 
Irion Beri Kemungkinan 

Terbatas". 
”IRIAN memberikan kemung- 

k'nan, akan tetavi adalah kewa- 
San satu Ta Ia 
untu memperkembangkannja. 
Langkah pertama ialah  mendiri- 
kan sebuah lembaga jang sebagian 
akan bekerdja di Nederland dan 
sebagian lagi di Irian Barat untuk 
menjelenggarakan  penjelidikan2, 
Demikian kesimpulan Prof Dr. Ir. 
C. Coolhaas dalam uraiannja di 
Pekan Pertan'an Daerah panas j2 : 3. diadakan di Wasanan an Demokrat hari Senen dan Selasa jl. “. 

Akan Masuk Kabinet? 
DARI SUMBER jang aa di 

pertjaja didapat keterangan, bah- 
wa fraksi Demokrat telah dideka- 
ti untuk diadjak turut duduk da- 
|lam kabinet Ali Sastroam'djojo- 
Z£. Arifin, Menurut keterangan2. 
dalam. hubungan ini Sahetapy 
Engel (ketua fraksi Demokrat) di 
sebut2 sebagai tjalon untuk men- 
duduki kementerian perhubungan, 

Menurut Ir. J. Fokkinga diantara 

pat diexploitasi 160.000.000 m3 su-| 
dah dapat diambil. Exploitasi setja 
ra Amerika belumlah mungkin, 
akan tetapi pembukaan hutan setja 
ra sederhana “dan penje!lenggaraan 
industri2  kaju jg menguntungkan | 
dapatlah dikerdjakan. ca 5 

Prof. Ir. W. de Jong  berbitjara 
tentang peternakan dan berpenda- 

  
adakan perusahaan2 pertjobaan pe- 
ternakan, agar supaja dengan pene- Mendjadi dua bagian, jaitu kemen rangan dan bibit2 ternak jg baik da “Tian pelajaran dan kementerian 

"pat memberikan dorongan untuk Perhubungan. 
madju. Akan tetapi karena ongkos2' | Berhubung dengan berita2 ini, 
pengangkutan 'jg besar maka lang- 
kah2 tsb. akan meminta pengorba- 
nan keuangan jg besar untuk menu 
tup kekurangan ternak dengan mem 
berikan hewan2- dengan ' harga jg 
pantas, (Antara). 

Maba mbok 

RAPAT AKBAR N.U, 

mokrat menerangkan kepada pers, 
bahwa fraksi Demokrat akan me- 
nolak tawaran itu, bilamana me- 
mang benar ada tawaran jang se- 
dem kian itu. Anton Manoppo me 
nerangkan, gahwa Sahetapy Engel 
memang pernah d tjalonkan untuk 

Rapat akbar, partai N.U. ig di| menerima kursi perhubungan pa- 
langsungkan dilapangan  Bangun' da waktu pembentukan kabinet 
'Mranggen, #Semarang tgl. 26/10, an: ini dahulu, tetapi .fraksi Demo- 
tara lain“ telah berbitjara Kjai Mu-' krat menjarankan kepadanja su- 
sjaddad dari Jogjakarta, jg. mengupas ' pa'a djanpan menerima portofolio 
soal | keagamaan dan. Pemilihan ' itu, Anton Manoppo menambah- 
Umum. Rapat akbar jg mendapat | kan, bahwa fraksi Demokrat jang 
kundjungan puluhan ribu orang tsb, F sekarang mempunjai delepan ang- 
berlangsung sampai Ik. 4 djam, gota, tetap kompakt, 

  

... Menjambut Kongres Bahasa Indonesia 

ah 

i Sita i-Sarinah, Ini terus terang sadja,., saja 
Hi tjontoh2 jang dikemukakan mengenai bahasa In dones'a, 

tepat pada sasarannja mengenai 

jang direntjanakan akan dipetjah | 

Anton Manoppo dari fraksi De: 

    

Bukan Standaard Bahasa Indonesia 
i 

belum dewasa”, Masih kanak2. Berusia 6 tahun, 
u sekali mencam- 

saja, djustru- 
at dengan prof. 

Ja, saja sei 
kan marah 

sepi 

    

    

hannja dari 200 bahasa “daerah jg 

terdapat di Indonesia), hakekarnja 

bersendi pada lima principe. . 

   

      

  
kni : (1) actualiteit jang meng 

et 2 dan tindakan tjepat 

   serta tep: aa periodic teit jang 

sependek-se ps idea jang meng- 
akibatkan ada edisi pagi dan pe- 

       
nj skin (4) ran jan 1 gkins (4) p 

An Ek 2 sebesar2-nja: 
tepat—terang—hi ups 5) . com- 
mercialite't dan keuntungan sehing 

Publiciteit jang seluasZnja dan 
commerc'aliteit hanja bisa dida- 
at, dengan bahasa jang paling 

untuk itu adalah bahasa Melaju 
dulu, tetapi bahasa Melaju jang 
dipakai oleh masjarakat jang luas, 
bahasa jang da 
orang banjak. 
hasa Melaju 
buat publik, 
ca”, 

jadi bukannja ba 
Nag terlalu tinggi 

bahasa ,,lingua-fran- 

(Perbahasaan dalam..pers. 
Memang, bahasa persatuan In- 

donesia jang terdapat, dalam pers 
sedjak semula tidaklah d kuasai 
oleh golongan guru2 bahasa Mela 
ju disekol ih2. Bahasa dalam pers 
berkembang sendiri menurut tja- 
ra pemakaian jang ada dalam 
masjarakat, karena surat2 kabar 
itu bukan untuk dibatja diseko- 
lah, melankan dibuat utk. umum. 

Perbahasaan dalam 'surat2 ka- 
bar diseluruh dunia menundjuk- 
kan bukti, bahwa sjarat2 karang- 
an dalam pers tidak sama dengan 
sjarat2 karangan jang bersifat ke- 
susasteraan.- Karena pers takluk 
pada" sjarat2 jnag diperlukan jak- 
ni berita2 itu harus: . (1) tiepat, 
tepat, singkat dan hidup. (2) me 
papa perhatian. (3). Actueel se- 
tali, 
Lebih2 buat kepala2 berita, me 

merlukan sjarat2: hidup, singkat, 
harufnja besar2, agar menarik 
perhatian orang banjak, kalimat- 
nja pendek tetapi djelas artinja. 

Semua tufsan harus mudah di- 
fahamkan, terang dan tidak sukar 
membatjanja, sehingga pembatja 
tidak usah berfikir pandjang utk 

mengetahui apa jang dihidangkan. 
Memang, lan dengan xesusas- 

eraan. Kesusasteraan bertudjuan 
mentjiptakan sesuatu benda kese- 
nian jang abadi: djurnalistik tidak 
ingin mentjapa' keabadian dalam 
rentjana  kerdjanja, melainkan 
menggemari agar sesuatu dapat 
menarik perhatian pada saat itu 
djuga dan setiap hari harus ada 
hidangan? baru, berita2 luar bia- 
Sa.— jang orang lain belum men- 
dengarnia—.” Kata-kerdjanja ha- 
rus aktif dan tegas, sehingga ada 
,ahli bahasa” jang menganggap 
t'mbul gedjala2 baru jang kadang 
kadang tidak menurut tata-baha- 
sa disekolah, sehingga ,.ahli2 ba- 
hasa” itu menganggap timbul pe- 
ngatjauan. 

Pers tidak bermaksud denga, ba 
hasanja itu untuk melaini (njle- 
neh, Djawa) bahasa - Indonesia jg 
biasa dipakai dalam. pergaulan hi- 
dup. sehari2x sebab kalau ia menga 
singkan diri dari bahasa sehari2 itu 
korannja gulung fikar. Koran2 je di 
terbitkan oleh kalangan » jg bukan 
Indonesia asli tetapi berbahasa In- 
donesia, sekarang ini mereka tidak 
lagi mempergunakan bahasa Tiong- 
hoa-Melaju. Melainkan memakai ba 
hasa Indonesia. Sekarang tidak adu 
bedanja lagi. Lihat sadja:  misalnja, 
bahasa jg dipakai oleh harian ,,Sua 
ta Merdeka” tidak beda dengan ba 
hasa jg dipakai surat-kabar »Kuang: 
Po”. 

Djadi seperti je saja kemukakan 
diatas, publik dan koran “ pengaruh 
mempengdruhi: Tetapi itu djangan 
diartikan suatu djaminan " bahwa 
wartawan  mehulis persis menurut 
adjaran tata-bahasa seperti mem- 
buat karangan2 disekolahan. Boleh 
kiranja dipindjamkan istilah, bahwa 
dalam  soal'ini ada politik bebas 
dan -aktif. 

  
  

Bahasanja Bung Karno 
bukan standard bahasa 

| Indones'a, 
. Menjimpang sebentar dari soal 
ini, pada Pan orang me- 
nganggap bahwa bahasa Indonesia 
jang dipergunakan oleh Presiden 
R.I. Ir. Soekarno adalah standard 
bahasa Indonesia. Padahal, @lihat 
dari segi tata-bahasa ' Indonesia, 
bahasanja Bung Karno 'tidak ke. 
ruan. Bukan hanja dalam pertja- 
kapan sehari2, melainkan ' dalam 
pedato2 resmipun, banjak jang 
menjimpang dari paramasastera, 

Pernah ketika Bung Karno pe- dato dalam tahun 1952, ada per 
tanjaan kepada P.P.K. jang mak- sudnja menanjakan apakah baha sa jang dipakai Bung Karno jitu 
paramasasteranja benar? Perta. njaan. mana didjawab: Dal memperhatikan Ke sena tak mungkin bagi kta untuk me- Ka! Pan Pena molirang 1 AA. 

r $ 

harus Semok, (aa 
Tipada djawaban 'jni « tanda, bahwa Kem. pup 2 

amanat Presiden. 

Dasar bahasa Indonesia 
masih problemat s, 

Dengan demikian, maka rjata? 
bahwa bahasa Indonesia sekarang 
jaitu bahasa jg disjahkan resmi di 
dalam wilajah, Rep. Indonesia. Ba: 
hasa Indonesia bukan bahasa Mela 

di anak gadis 

sia Dim Pers “Tidak Membahajakan—Mala- : 

|han Memperkaja Perbendaharaan Dan Ungkapan—Bahasa-|| 
. nja Bung Karno | 
AN “da GAP -. 

tangs (3) publicite!t atau penjeba- | “xany/ME 

ga kehidupan koran itu terdiamin. | 

uas tersebar diseluruh Indonesia, 

difaham! oleh. 

ju. Djadi, bukannja Sarinah-Melaju' tang: 07.10 Lagu2 Maluku: jg sudah dewasa kemudian mendja Lagu2 . Krontjong gembira: 
Indonesia, Melainkan Lembaran Wanita: 12:40 Lembaran 

  

  

SI GRUNDEL. 
, banjak orang2 PIR   jang sekarang lebih grunde- 

lan daripada si #iundel Pan 
  
  

      

   

POM — KMKB 1—1. 
Pada tanggal 26 Oktober jl di 

Mranggen telah dilangsungkan  per- 
tandingan. sepak Bola antara Kes, 
K.M.K.B. (Semarang) lawan Kes. 
P.O.M. (Mranggen). Pertandingan 
breachir dengan angka 1 — 0 untuk 
P.O.M. Pertandingan mana dilang- 
sungkan di lapangan Mranggen. 
HAROLD WORST DUNIA 
TOURNAMENT BOLA 

SODOK. 
A.F.P. mengabarkan dari Buenos 

Aires, bahwa Harold Weorst dari 
Amerika telah menangkan kedjuara 
an dunia tournament bola-sodok, me 
ngalahkan pada Seniy malam jang 
baru lalu, Ezeguiel Navara dari Ar 
gentina dengan angka 60 — 43. Da 
lam lain pertandingan jang diadakan 
malam itu Juan Navara dari Argen 
tina bermain seri dgn. Masako dari 
Djepang. Kesudahan para  finalist 
adalah sbb: No. 1. Harold Worst 
dari Amerika: No. 2 Ezeguiel Nava- 
ra dari Argentina: No. 3 Juan Na- 
vara dari Argentina: No. 4 Masako 
Katsura dari Djepang. 

NAIK ” HARNEK SINGH PE- 
TJAHKAN REKORD ASIA 
DJALAN TJEPAT 10 KM. 
Rekord baru Asia dalam per- 

lombaan djalan-tjepat 10. km te- 
lah ditjiptakan hari Selasa di Sri- 
nagar oleh Naik Harnek Singh, 
seorang "peradjurit tentara India 
jang mentjapai djarak tersebut da 
lam waktu 51 menit 50.8 detik, 
demikian Reuter. Rekord” lama 
atas nama Mahabir Prasad djuga 
seorang atlt India mentjatat wak 
tu 52 menit 31.4 detik, ditjipta- 
kan dalam Asian Games New De 
Ihi tahun 1951. 

Rekord dunia dengan waktu 42 
menit 39.6 detik berada atas na- 
ma Mernon Hardome dari Swe- 
dia jang mentj'ptakan rekord itu 
dalam tahun 1945. 

MOBRIG KALAH. 
Dengan mendapat perha:ian besar 

sekali dari chalajak ramai, pada tg. 
27 Oktober 1954. bertempat dilapa 
ngan " Asrama - Mobbrig. Kompi 
1/513 (dekat Tugu Muda) Semarang, 
telah dilangsungkan pertandingan 
Volley “ball besar antara team. Mob 
brig. Kompi I/513 .melawan team 
Bond Pekalongan. Pertandingan ber 
djalan seru sekali dan achirnja dime 
nangkan oleh team Bond  Pekalo 
ngan dengan angka 3-2 Perlu di 
djelaskan, bahwah pertandingan tsb. 
merupakan pertandinga, ke 2 kali 
nja. Pertandingan ' pertama dilang 
sungkan di Pekalongan pada tg. 9-10 
1954. pun dimenangkan oleh team 
Bond Pekalongan. 

Mira" 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 30 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Imbauan pagi: 06.40 

Orkes Paul Weston: 07.10 Kwartet 
Irama, 07.45 The Keynotes: 12.05 
— 13.15 — 13.40 Klenengan Djang- 
kep: 17.05 Hiburan sore: 17.40 Ira- 
ma Seni Klasik: 18.00 Obrolar? pak 
Patrol: 18.15 Hidangan Irama A.D. 
Djakad: 19.30 Atjara Sabty malam: 
20.30 Siaran Pemerintah: 20.30 Ti- 
onghoa modern: 21.15 Tembang 
Sunda: 21.45 Seruan Maluku: 22.26 
Puspawarna Malam: 23.00 Tutup. 

  

Surakarta, 30 Oktober 1954: 
Djam 06.03 Pagi meraju, 06.45 

Permainan orgel: 07.15 Rumba dan 
Samba: 07.45 Krontjong Asli: 12.03 
Konsert siang: 12,45 Dari Lajar. Pu- 
fihs 13.15 Instrumentalia: 13.45 Ra- 
Juan siang: 17.05 Dunia Kanak?: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Indonesia: 18.00 Menghadapi - Mu- 
sim Hudjan, 18.15 Rajuan Sore: 
1930 Rhapsodys 19.45 Kontak de- 
ngan Pendengar: 20.05 Siaran Pe- 
merintah: 20.30 Bingkisan Penjiar: 
21.20 Klenengan Njamleng: . 22.15 
Klenengan  Njamleng (landjutan), 
23.30 Tutup. 

Jogjakart,a 30 Oktober 1954: 
Djam 06.10 Orkes Tarian Rakjat: 

66.35 Keseniay Daerah: 07.15 Ray 
Noble dengan Orkesnja: 07.30 Lang 
gam modern, 07.45 Rajuan The Tan- 
ner Sisters, 12.05 Swing untuk In- 
Strumental: 12.15 Suara Rambat dan 
Rubiah: . 12.30 Frankie Yankovic: 
12.45 Hidangan Orkes Krontjong: 

13.50 Orkes Dupa Nirmala: 14.00 
Dwi Suara: 17.00 Genderan sore: 
17.30 Genderan sore (landjutan): 

send'ri bimbang terhadap pedato P18.15 Bingkisan malam Minggu: 
18.30 Lagu2 ' Indonesia Populer: 
19.40 Trio Nina Kirana: 20.15 Buah 
tjipt. Ismail Mz.: 20.30 Hiburan ma- 
lam, 21.15 Varia: Dari 'dan untuk 
Pendengar: 22.10 Lagu2 Semenan- 
djung: 23.00 Tutup.   

Djakarta, 30 Oktober 1954: 
Djam 06.10) Orkes Bukit Segun- 

07.30 
12.00 

bahasa Indonesia adalah ibarat pu- Wanita (landjutan): 13.00 Orkes Ra- 

bang seperti Afrikaans berasal dari 

Dalam 
Indonesia itu 
dan masing2 berdjalan terus. 

Achirnja,   dimulai pada tgl. 28 Oktober 
mendapat hasil jg baik, 

teri dari bahasa Melaju ig masih dio 
mendjadi dewasa dan akan berkem- gan: 

Djakarta: 13.40 Hammond. Or- 

14.00 Orkes Studio Djakartaj 
“11.00 .Kagu2 Mars: 17.15 Orkes 

bahasa Belanda (cognate language). Krontjong Irama Baru: 18.00 Varia 
pada itu, dasar2 bahasa Nusantara: 18.15 Orkes Bandar Dia 

masih problematis karta: 18.30 Dwi Gitar: 18.50 Nja- 
njian Bing Slamet: 19.30 Orkes Me- 

5 | mudah-mudahan kong- lati: 20.40 Orkes Gumarang: 21.00 
gres bahasa Indonesia di Medan ig Sni Djawa Studio Djakarta: 22.15 

1954 Orkes Malaju Kenangan, 23.00 Tu- 
tup, 

13.10. Pantjaran lagu2 dan njanjian:: 
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na, terbakar. Per 
putih. mer 5 

lagi. Diwaktu 
suatu letusan, dam ru t nggali oleh orang2 « 

  

  

Pemandangan waktu “diac ikar 
dan Kesenian Polisi 

Town — , 
kulit berwarna. Demiki: 
lam k kannja, ora) 
letaknja dekat2 disitu. . 
mengetahui seluk-beh 

Set 

Insiden pertama ja: 
buruk. Mula2-nja terdj: . 
ney Street pada suatu ala 
Saptu di Camden Town. Seor 
Hindia-Barat — berwarna 
mabok. Terdjadilah hi 
dan perkelahian. Dari sebua 
rung kopi jang letaknja didekat 
situ datang beri i “serombo- 
ngan kulit putih. Mere 
biti sampai petjah 
sebuah rumah 
orang Hinc 

Sebuah" mobi unja: 
serdadu Amerika kul rna 
mereka balikkan: serdadu itu ke 
betulan mamang, berkundjung. Ke- 
mudian orang2 tadi tjoba2 men- | 
tjeburkan 2 # agung bea 

itu mobil tadi dirusak dengan: 
menghantaminja - dengan botol2 
dan lain2 barang. Beberapa o: 
kulit berwarna dir 

Ke-esokan harinja djalan itu 
penuh dengan orang2 muda be- 
ratus2 djumlahnja ja: gin me- 
ngalami kedjadian2 sematiam itu 
lagi. Bebeyapa or i 
warna diserang dan 
luka2 berat: malah ada 

  

   
   

   
    

sadja 
Mingou k 
tang terdjadi suatu 
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sebuah wa 

as??? Oa 
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          mendapat  kundjungan  kebanjak 
dari serdadu2: Amerika kulit berwar 
na, dan meskipun rumah itu tidak 

isa dikatakan rumah «,jg “ditjuri- 
gitu bukanlah itu su 

ik - dimana bertemu 
pelbagai bangsa. Ba-| 

Injak sekali terdjadi insiden2 di se- 
"4 kitar rumah: sematjam itu. 

' Mengapa segala ini terdjadi? Ter 
utama karena ditahun jg lalu tim- 
bul masalah kulit di London. Orang 

memahaminja. Dan rombongan? 
setjara organisasi siap sedia untuk 
menarik keuntungan dari kebodohan 
orang2 diatas lapangan sosial. Pen- 

“Iduduk Baynos Street membangga- 
kan diri bahwa mereka tidak menge 

inal perbedaan kulit. Setidak2nja ini 
lah jg mereka katakan. T-tapi se- 
mentara itu didesas-desuskan: ,.Me- 
reka kotor. Mereka tjerewet djika 
sedang berbelandja diwarungku”, 

ang dibagian kota ini, sering | terdjadi huru-hara- Tetapi ini men- 
djadi ja      

   
   

  

lebih besar karena tersangkut | 
rang2 kulit berwarna. Ditambah   

Kemudian ' semua ' perkakas ru 
mah dihantjurkan, lampu2 ditarik 
kebawah, meteran gas “ditjopot dari 
tembok, uang ditjuri dan “kemudian 
mereka meletupkan . « 
dibuat dengan minjak tanah. Polisi 
menawan hanja tiga orang:. orang| 

In Gi x Xx . 

  

Nehru Menin 
galkan Pek: ng 
Harapkan Kerdjasama 
Dan Saling Membantu 

India—RRT 

  

         

  

   

    

    
   

PERDANA ! 
Jawaharlal N 
galkan Peking 
lam perdjalan 

meninggalkan P 5 
sawat terbang pada d 
dan menurut renfjana | 
djalanannja kembali itu 
mengundjungi “ Tic 
Timur dan Selatan. Pada ta 
30 Oktober Nehru akan menir 
gaikan Tiongkok... 
Sebelum meninggalkan Peking, 

lam satementnja dalam bahasa 

king Nehru mengatakan: Saja 
guh2 berharap. bahwa “dalam 
jang besar dimana kita kini terJibat, 
dan dalam usaha . 
semuanja untuk. mentip 

   

   

      

perdamaian jang kekat: RT 
India akan bekerdja-sama dan sali 

membantu.” TE ae Na 
D.kabarkan lebih djauh, 

dalam statement itu | 

njebut2 apakah ia tlh: 
setudjuan2 jang baru 
selama mengadakan 
di Peking. : 

Nehru mengatakan, bahwa 
negerj itu dapat bekerdja : ma 

lam banjak hal, sekalipun 
reka ada jang berlainan dan 
jang mereka perpinakan tidak 
ma. Ia tak memberi) an pendjelas 

dalam soal2 apa menurut penda 

   

     

  

suatu bom js | 

terbesar dari “kita 
ptakan suatu 

        

   

  

| geris jang disiarkan oleh Radio Pe 

sung 
“usaha| 

tidak ada 

      

     

  

   

      

uk Inggris 

1 lebih ba- 

Kebanjal 
Hindia-Barat, 3 

don, merek 
rintangan: ti 

  

   

   | 1. Prasangka: 
terhadap penjewa orang kulit ber- 
warna makip lama “makin - besar. 
Djuga pekerdjaan sukar sekali me- 

       

    

matjam Harlem di Amerika: Sering 
kali mereka harus membajar sewa 
lebih tinggi dari kulit putih, dan ka 
mar2 jg disewakan kepada mereka 
kebanjakan' merupakan kandang2. 
Seringkali mereka ini bertahun2 me 
nabung untuk “dapat membajar ong 
kos kapal: keketjewaan, 
tan dan kamar2 jg sesak serta si- 
-kap orang kulit putih mendesak me 
reka melakukan perbuatan2 jg me- 
Hanggar undang2. Dengan" lain kata: 
,Apartheid sendiri mentjipta. sjarat2 
|dimana ,,apartheid” itu dapat tum- 
buh dengan subur”. 

  2   

& 

disukainja, ia lantas mengambil 

Hatta Ta jika ia 

  

  

          

   
     
   

        

   

   
   nia pemerintahn'a. dapat beker 'ausa 

ma dengan RRT. Hanji 

bahwa soal2 jang essensieej : 

kedua negara dan bangsa itu 
   
jt 

toleransi dan perasaan2 persah bet 

tan. (Antara). 

TAK ADA BUKTI JG PASTI 
Akting: perdana menteri Djepa 

Taketora Ogata,. mengatakan di ' 

   

   
   

   

  

kyo pada hari Selasa, bahwa dewasa 

ini tak terdapat bukti jang pasti, un 

tuk membuktikan, bahwa anggauta 
bekas missi diplomatik Sovjet 2 2 
pang terlihat dalam kegiatan mata 
Ogata memberikan 

  

          
     

    

keterangan itu 
kepada panitia urusan kegiatan2 jg. 

bersifat tak: demokratis, jang meng- 

adakan sidangnja jang ke-3 pada ha 

4 itu. Tudjuan dari panitia pemetin| | 1 
Aa Imelakukan ",akrobatik-otak”. 

njakan dari mereka bermaksud me- 

  

tah ini ialah, mempeladjarri tjara2 un 
tuk mentjegah kegiatan2 tersebut « 
Djepang. t fa 

  

| diam 

  kan “urutan kartu itu. 

atu daftar benda2 

reka peroleh. Kebanjakan merekah 
ini terpaksa - tinggal ditempat2 se-h 

kemelara- 

a| ma bunsinj 

kebanjakan dan polisi tidak mau lai 

i 

j 

Apakah tindakan panglima jang 
“| d katakan pen'elundupan itu me- 

| rugikan rakjat atau Jajasan Ko- 
pra” Riuh orang bersorak ,,bubar 

kan Jafasan Kopra-” 

jelaskan peristiwa kopra itu su- 
dah mendjadi pengertian pemerin- 
tah propinsi Sulawesi dan peme- 
r'ntah pusat. Achirnja ia serukan 
supaja semangat menuntut keadi- 
lan jang ada d'angan sampai tim- 
bulkan perpetjahan dan pertenta- 
ngan jang merugikan kita semua. 

supaja turut serta - dalam usaha? 
pengamanan dan pembangunan. 

da rakjat Minahasa supaja 

dan memelihara semangat jang ada 
tu djangan sampai timbulkan ekses 
ekses jang merugikan 
bangsa.. Panglima diandji akan ber 
sama2- pemerintah propinsi 
si memperdjuangkan keinginan2 rak 
at dilapangan ekonomi, politik dan 
lain?nia. Seruan 
okh Panglima Warouw melaluj per 
Wira pers Kapten Rahasiz Rebo pa 

“gi: (Antara). 

THAM, 
hari Rabu menerangkan di 
Angeles bahwa RRT - menguasai 
YFiongkok setja 
nanja Inggeris mengakui Peking. 
Berbitjara dalam suatu perdjamu 
an, selandjutnja dikatakan, bhw 
Kenapa Peking adalah suatu 

suka mengakui kenjataan. 
RRT memperlihatkan 
damai, maka RRT akan mendja- 
di anggota PBB. 

|wa RRT tidak boleh mendjadi ang- 

(mana Inggeris menggempur Ameri- 

  

   

    

lah dibawa j 
  

gan Warouw 

Lebih djauh: panglima z melandjut 
kan pidatonja a.1. menjai 

dikuasakan selaku ' 
ekuasaan 

militer, D 2 ana ngan ini pangli j 
ma dapat ambij tindakan2 jg. ne | 

  

    

  

Jniimpang dari 'pereturan2 jang ada   untuk usaha pengamanan jang diper 

  

|tanggung-djawabkan padanja. Menge 
| nai pembangunan daerah panglima 
mengatakan, bahwa politik tsb. harus | 
didasarkan pada keadilan dan perla 

“Ikuan jang sama, tidak ada perbeda 
an-perbedaan. ' 

Kalau rakiat disebelah garis lin- 
tang 115 deradjat dapat djual ko- 
pranja antara 200 s/d Rp. 300.—, 
maka didaerah ini hania diwadjib- 
kan mendjual pada Jajasan Kopsa 
peaatan hanga Rp. 125.— Hal ini 
telah "4 melanggar keing'nan daerah  dibitjarakan soal »kedjahatan2? dan negara. Panglima kemudiah| jg katanja telah dilakukan oleh bertanja pada chalajak ramai: |, praajurito Republik terhadap 

Kolonel Warouw kemudian men 

Pidato Warouw tersebut dimu- 
dengan mengandiurkan rakjat   Seruan Pangliya TT VII 

Warouw kepuda rakjat 
—... Minahasa. | 

Panglima TT VII menjerukan pa 
tenang 

perd,. uangan 

Sulawe 

tsb. /(disampaikan 

  

RRT Adalah 
Suatu Kenjataan 

SIR ALEXANDER GRAN- 
gubernur on 

OS 

stabil dan kare- 

enjataan dan bahwa Ingger's 
Bila 

kehendak 

Saja tak menjetudjui pendirian bah 

gota PBB karena kini dianggap se- 
bagai musuh. Dengan tjara ini Ame- 
rika tidak bisa mempunjai sahabat, 
demikian Grantham jang berbitjara 
dihadapan orang2 Amerika dan jg. 
achirnja mengingatkan tenteng pe: 
perangan dalam tahun 1812, dalam 

ka karena Amerika membantu Na-   
“Otak Adalah Seperti 
|. Otot"Manusia 

arus: Dilatih ' Supaia" Bisa: Kerdja 
Lebih Baik—Dr. Furst Ahli ,,Memo: D5 ric” Jang Mengagumkan 

...DIIKA Dr, BRUNO FURST membatja suatu buku jg sangat 
1 keputusan: “untuk meng 

demi kata. Dengan begitu ia dapat penuaan? kembali di 
ala, djika sedang bepergian djauh 

Furst adalah seorang ahli ,,Memoric”, ja'tu ahli meng 
“Didalam otaknja se-olah2 tersimpan suatu 

"Suatu tumpukan kartu dipe lintirnja, kemudian ia dapat me- 

Ja meng-kebet2 sebuah madja- 
sesudah itu ia dapat mentje- 

bahwa tjerita itu terdapat 
n anu dan adpertensi itu 
tx sekian. Ber.kan kepa- 

jang 
t 100 buah barang aneh, 

1 ar lagi ia dapat mengatakan 
  
   

  

m 

  

  .mengadjar soal proses 

   

    

    

terd: 

dika 
Lia dapat melath 

  

  

     
   

n 
ka 
H1 

dan lain2 sebagainja, 

ilatih, lebih baik pula 
"bekerdja,” demikian Furst. 

Ldjar pada Furst: melatih otah, dapat   latih otak untuk maksud2 praktis 

pala semua benda2 itu 
aa dari muka kebe- 

ang dan dari belakang kemuka. 
Selama 40 tahun ia beladjar 

jang | 
ii didalam otak manusia 
edang menghafal. Ia men- 
bahwa dengan 10 kali pe 

otak 
orang jang biasa, sehingga orang 
itu dapat menghafal dng mudah 
nomor tilpon, tanggal, nama, ang- 

Fa Otak adalah sematjam otot 
manusia. Harus d latih, -Lebih ba- 
Wak d ia 

" Banjak ragam. 
| Banjak sudah diantara murid2nja 
Ig berdjumlah 30.000” orang jg bela 

Keba- 

poleon.. (Antara). 

falnja 

engan kereta-api 

perpustakaan leng 

Ada seorang pengusaha hotel men- 
djadi murid, karena- ia tidak sadja 
bisa menghafal nama dan muka 
orang, "seorang business-man selalu 
membuat fjatatan2, tetapi kemudi- 
an lupa dimana  diletakkannja, se- 
orang opsir mendjadi murid karenaf 
ia ingin menjombongkan diri di mu 
ka kawan2nja dengan ' mengatakan 
diluar kepala segala kedjadian2 ke- 
tjil dari tiap2 pertempuran. 

Sekolah Dr. Furst terutama bang 
ga sekali dengan seorang pendjual 
sprei tempat tidur jg pernah djadi 
muridnja. Ketika  firmanja menge- 
luarkap katalogus baru jg memuat 

173 tjorak baru, pendjual 'itu dapat 
mengatakan dengan begitu sadja 
nomornja, harganja dan dihalaman 
berapa tjorak itu ada didalam kata- 
logus, 7 p 

Djuga polisi New York pernah 
heran pula. Pada suatu hari mereka 
menangkap seorang wanita, jg di tu 
duh mendjadi bandar pertaruhan de 
ngan tiada idjin.. Kamarnja  digele- 
dah, tetapi tidak. terdapat satu tja- 
tatanpun mengenai taruhan2, Kemu 

1. menjatakan, bah 
(( Iwa panglima TT VII dalam kedu . 

| pemerintahan 

Kan laporan? 

rakjat Atjeh”. 

Tebing Tinggi, Kasal, Lho Se 

merugikan pemerin Ka kol. Warouw dalam pidatonja 

#3 

  

ti 

3 Gerak Gerik | 

Hasan #firo 

Foto-Copy2 

HASAN TIRO jg menamakan 
diri ,wakil dari apa jg ia sebut 
Kepublik Islam Indonesia” 
Amerika jg sebagaimana baru? 

dan nomor 24 

mam: 

Menurut keterangan Hasan Tiro, 
katanja ia telah membuat 5000lems 
bar salinan pamflet2nja itu jang ke- 
mudian ia kirim kesemua kantor2 be- 
rita dan koresponden2 di PBB. Se- 
lain itu dengan lewat djalan pos ia 
telah mengirimkannja djuga kepada! 
semua delegasi di PBB, ketjuali de- 
legasi dari negara2 blok Rusia. Pun 
harian2 terkemuka 
New York, Boston, Chicago, 

di Washington, 
San 

Francisco, St, Louis dan lain2 kotal 
besar di Amerika Serikat tlh dikirimi 
copy2 demikian itu. ' 

Dim tuduhan? Hasan Tiro itu an- 
taranja dikemukakan tentang adanja 
»bembunuhan, penganiajaan, tentang 
kamp2 tahanan di Kutaradja' Medan, 

awe, 
Kuala Simpang, Langsa dil". Djuga 
tentang terdjadinja perbuatan? ,,pe- 
rampokan dan perkosaan terhadap: 

wanita2”. Demikian berita jang kita 
terima dari New York. 1 

  

SEBUAH negara Republik 
Rakjat Naga Merdeka” telah di- 
bentuk oleh suku2 Naga-pegunu- 
ngan didaerah perbatasan mur 
laut India. demikian ber'ta2 jang 
diterima di Shillong, negara bag. 
Assam. D katakan dalam sebuah 
nota pers jang d.Meluarkan dari 
Koh'na oleh orang2 Naga tadi 
bahwa kepala dari republik itu. 
Hongkhn pada tg. 18 September 
f.- telah mengirim surat . kepada 
presiden India Rajendra Prasad 
urtuk membertahukan tentang 
terbe ja republik tersebui. 
Surat t berbunji al: ada. 
nja negara kami jang merdeka ini 
merupakan bukti dari usaha kam 
sungguh2 untuk hidup langsung 
sebagai suatu bangsa jang tersen- 
diri dan terp'sah, jang (dak me- 
ngalemi metamorfose apapun dju- 
ga utk mendjadi suatu bangsa jg 
besar dan luas. 

“ Hongkh'n men'atakan dim su- 
retnja: Kami menghargai tinggi 
India dan pem'mpin2nja jang bz- 
sar dan kami hargai persahabatan 
Inda. Dari India sebagai negara 
besar kam? mengharap tidak akan 
menggunakan kekerasan terhadap 
negara kami jang merdeka. 

Ber ta sebelumnja jang diterima 
pada tg. 8 Oktober bhw republik 
tersebut telah terbentuk d.sangkal 
oleh pemerintah Ind'a. Djumlah 
penduduk Naga ada kira2 700.000 

.djiwa. Mereka tinggal disuatu dae- 
rah apa jang dinamakan - tidak 
terper'ntah jang luasnja kira-kira 
5000 mil pesegi. Hongkhin pe- 
m'mpin republ.k baru itu kabar: 
aja mendapat d dikan diluar ne- 
zeri. Ja dibantu oleh 12 orang 
menteri, : 

KONPERENSI TINGKAT 
TINGGI A.S. KUO- 

' MINTANG. 
“'Diatas “kapal “pimpinan ',,Helena” 
jang berlabuh dipelabuhan  Kelung 
pada hari Selasa telah diadakan pem 
|bitjaraan antara komandan armada 
ke-7 A.S. laksamana ke-3 R.N, Ki- 
Pride, ketua 'missi penasehat militer 
A.S. di Taiwan djenderal major Wil 
liam Chase, kom. kesatuan istimewa 
ke-7" A.S. laksamana ke:3 R.N. Ki- 

mettega dan laksamana muda Liang 
Shu Chao. Komunike resmi menge- 
nal konperensi tingkat tinggi ini ti- 
tak dikeluarkan tetapi diduga kon 
serensi itu mengenai soal2 pertaha 
ian daerah Taiwan. Sha 
KERDJA-SAMA EKONOMI JG. 
'LUAS ANTARA DJERMAN 
BARAT DAN PERANTIJIS 
Pemerintah2 Perantjis dan Djer 

man Barat telah mentjapai kata 
sepakat mengenai azas kerdja- 
sama ekonomi jang luas antara 
kedua negara tsb., demikian d 
umumkan dengan resmi di Paris 
»ada hari Selasa. Pengumuman 
'tu selandjutnja meniatakan. bhw. 
kedua pemerintah tsb. telah me- 
(nkirkan tiara2 untuk membentuk 
sebuah panitia ekonomi Djerman/ 
Perantjis dan sebuah. balai-dagang 
Djerman/ Perantjis, Dikatakan, 
bahwa soal2 jang mengenai bekas 
tjap-dagang Djerman akan d'sele- 
saikan berdasarkan  persetudjuan 
bersama setelah diadakan suatu 
pertemuan ahli2 ig akan -dilang- 
sungkan dalam waktu jang dekat. 

Menurut pengumuman itu, te- 
lah pula diusahakan penjelesaian 

  

    dian ia mengatakan: Saja tidak 
pernah membuat  tjatatan tentang   Jah oa mid Dr Fumst” IK 

bagi masalah2 perhubungan dan 
transport, terutama jang d timbul- 

Djuga Menjampaikan ti 

     

Ketjuali : »Dokumen2” Ia 

      

. 
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ini kita kabarkan telah menjerah( — 
tentang ,kekedja) 

man?” jg dilakukan kabinet Ali,| 
, kepada Sekretaris djendraj PBB, 
selain documen? tsb pun mem 
kuat laporan2nja itu dgn ,,tanda? 
bukti” berupa foto2 copy. Katal 

'nja Ini adalah foto? copy dari la). 
poran parlemen Indonesia nomor 
23 tg 18 Maret 
tg. 20 Maret 1954 dalam 

F 

"It sekali 

$ 
F 

Naga Merdeka |: 

kekuasaan bersendjata. 

'tahui mengapa 

| keliling 

Sudah Mengedjutkan $ 
lah “Ditjarikan Tjara2 
| Sampai Tentara: 

jang dikontrol oleh 

pembentukan tentara 

ipamanja bagaimana 
sir .untuk kader baru? Tigabelas bu 

Repu blik Rakjat|x: 

  

   

    
       

buka Pekan Raya Nasional 
Be nahan tsb. dihadliri 

  

“Jainnja. 

ag 

| Baj angan 

      

"Tentara 
1 

Ne MESKIPUN TENTARA DJERMAN baru sekarang mengada- 
ikan permulaan lagi dan sesudah perang belum sampai didirikan 
organisasi2 sematjam S.S., S.A., Stahlhelm dsb:, adalah perlu bah- 
“wa tentara baru itu di 
antjaman seperti tentara Djerman jang dulu. Demikian tulis ,,Man- 

Terdapatlah bahaja bahwa bukanlah djendral2 
negara, tetapi sebaliknja mereka jg. mengontrol 

chester Guardian”. 

negara dan mempergunakan-salah 
suatu mala petaka bagi Djerman 

baru. 

“Adenauer dan Blank dengan teli- 
mempersiapkan undang? 

baru. Blank 
sudah seringkali mengatakan bahwa 
akan dibangun suatu tentara terdiri 
dari penduduk preman, dan bahwa 
alat ini tidak boleh lagi djatuh ke 
dalam tangan opsir2 Preusia. | 

Blank bermak- 
teori2nja? Um 
akan dipilih op 

1 Tetapi bagaimana 
sud: mempraktekkan 

(permulaan — jaitu djangka wak 

'Untuk melatih kader2 sebelum 
reka mendidik serdadu2 baru — 
In menentukan suasana tentara 

J itu. Dan adalah penting sam- 
TI :ke-akar2nja didalam bulan2 ini 
rlemen federal — mengumumkan 
a jg sedang “berdjalan sebenarnja 

kepada publik Djerman Barat dan 
di-lain2 negara Eropa. Harus di ka 
takan dengan terang2an bagaimana 
djenderal2 baru diangkat, bagaima- 
aa ir2 rendahan dipilih, tjara ba 
Ha diadakan latihan2, dsb 

Karena itu perlulah bahwa tu- 
gas "pendidikan “dari tentara dile- 
takkan dibawah penilikan keras. 
Adalah penting sangat, bahwa 
pemerntah federal Djerman me: 
megang kuat2 djendral2 mereka. 

Segala ini memang dipahami 
benar2-oleh Adenauer' dan men- 
seri pertahanannja Theodor Blank. 
Mereka “suka sangat” mengatakan 

-JanHindenburg sudah  d'patah- 
kan seluruhnja. - Namun begitu 
nereka sedikit sekali mempunjai' 
kesanggupan untuk setjara positif 
nengatakan d hadapan umum ba- 
zaimana mentjapai tudjuan itu. 
Umpamanja parlemen federal ha- 
rus mengontrol pengangkatan op- 
siIr-Opsir tinggi, karena persetudju 
an London - tidak mengadakan 
kontrole Eropa terhadap itu. 

Didalam ini parlemen federal 
nempunjai kewadjiban istimewa! 
Yidak mungk:n ada suatu kontro- 
'e 'effektif dari kalangan sipil atas 
Wehrmacht baru itu, djika peme- 
rintah dan 1 
sakannja. Djika wakil2 terhormat 
Ji Bonn bersedia : 
segala2-nja kepada menteri pers 

Iral-djendral baru itu i akan 
berdjalan sesuka PA 

Suatu peraturan  undang2 se- 
mata2 tidak tjukups harus» “ada 
kerdja-sama aktif antara para wa- 
kil dan menteri2 untuk meniliki 

Umpamanja mereka harus menge 
siserdadu Sehmidt | 

selama ja dilatih didalam infanteri 
tidak perlu menembak sekalipun: 
mengapa seorang koltonel Miiller di 
perbolehkan mengadakan tjeramah 
terhadap “pasukan2nja “tentang kela: 
kuan jg sempurna dari divisi2 SS di 
dalam perang jg sudah, sedangkan 
kolonel itu tidak dilepas karenania: 
Ian mengapa dana2. jg dimaksud- 
kan suntuk. diberikan kepada « kaum 
petani sebagai ganti kerugian, di 
pergunakan untuk maksud2 jg ber- 
lainan sekali! (ra 

Pertanjaan2 sematjam ini tidak 
Japat didjawab “oleh menteri2, ke- 
tjuali, djika mereka betul2 tahu apa 

“Sesuai dengan rentjananja, Rebo sore d 

jang bertempat di Ke 
oleh Menteri2 Perekon 

uruhan S.M. Abidin, Walikota Sudiro, 
Kemudian para tamu dipersilahkan mengadakan penindjauan 

i Pekan Raya. Sebagai dikabarkan, Peka, Raya Nusional tersebut 
akan berlangsung sampai 2 Desember jang dil 

lah gambar pintu gerbang P.R.N. 

eluruh Eropah — Kini Te- 
Untuk Mentjegalh: Djangan 

Djerman Mendjadi Antjaman 
Seperti Dulu 

pimpin dng. 

rapa bulan sadja tentara baru ini sudah dapat mempengaruhi 
| sangat generasi 

'Yimes”, 4 

pahwa tradisi Moltke, Ludendortt | 

merdeka, kata Chiang. 

-  Sendjata Nuclear Di 
parlemen t'dak memak | 

menjerahkan | 
. lalui tilpon menteri perdagangan 

tahanan dan opsir2 tentara, dien- | 

baru, dan bahwa beberapa bahan 'jg 

telah djatuh di AS: Didapat kabar   sebetulnja sedang berdjalan. Dan 
pertanjaan2' matjam begini akan 
mengingatkan para  kolonel- dan 
djenderal, bahwa mereka harus ber 
tanggung djawab 
duk “sipil dan parlemen. 

Hari Senin beheerder hotel Salak 
telah dihadapkan dimuka Hakim Bo 
gor. karena dipersalahkan melanggar 
beraturan pelajanan terhadap teta- 
mu2, misalnja kurang makanan, me 
nikkan sewa kamara menarik uang 
service (uang persen) terlalu tinggi. 
Putusan hakim masih ditunda sam- 
pai tgl. 15 Nop, Ini namanja mau 
untung bakal ' djadi buntung 
Daerah Bondowoso memang sedjak   taruhan2 jg diadakan oleh saja. Sa-kan oleh kanalisasi sungai Mosel- 

le, (Antara) dulu terkenal banjak matjannja, Ka- 

terhadap pendu- 

  

e 

(Pekan Raya Na- 
| sional Dibuka 

  

  

  

    

   

    
   

    

ngan upatjara resmi telah di- 
joran Baru. Upatjara 
ian Iskag dan Per- 

“korps diplomatik dan tamu2 

akan datang. Diatas ini ada- 

Timbulnja” 
Djerman “ 

tepat, supaja djangan mendjadi 

kekuasaan mereka. Ini berarti 
dan bagi Eropa. Didalam bebe- 

x 

  

Sedjuta Gerilja 
KMT Didaratan 

Tiongkok ? 
DJENDERALISIMO Chiang Kai 

Shek hari Selasa mengumumkan 
bahwa di daratan Tiongkok kini 
terdapat sedjuta gerilja jg diper 

sendjatai siap utk menggabung 
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Th. 1955 Paberik Mobil 
Borguin' Surabaia. Su- 

. dah? Mulai? Djalan 
Djanuari . Februari'J,"a. d. Pekerdjaan 
'Assemblering Akan Dimulai—Produksi 
Mobil DIm NegeriAkan Men ghemat Harga 

  

SEBAGAIMANA PERNAH kami beritakan di Surabaja akan 
didirikan sebuah pabrik mobil jang pertama di Indonesia ini, oleh 
N, V. Borguin singkatan dari N, V, Borgward-Udatin atas dasar 
kapital bersama 5046 Udat'n (Indonesia). dan 504  Borgward 
(Djerman Barat). Menjambung berita tersebut, bari Rebo oleh F. 
H. Neman Presiden Direktur dari N. V, Borguin menjatakan pada 
»Antara”, bahwa bangunan2 pabrik mobil itu jang terletak di 
Tandjung Perak sudah sekian lama dikerdjakan, dan dalam bebe- 
rapa hal mengalami kesukaran karena naiknja harga2 barang2 ba- 

“hngunan setempat, 

Tetapi kesukarar? itu dapat diata 
si-dan pada pertengahan tahttp 1955 
bangunan itu Seluruhnja akan sudah 
diselesaikan, Atas pertanjaan bila pa 
brik itu sudah: dapat memulaf mem 
prod iksi' Neman "meratakan, bah 
wa produksi mobilnja "jang pertama 
tapat. diharapkan dipertengahan ta 
un kedua 1955. Dan pada bulan 
Djarkuari/ Pebruari jad. N.K.nja akan 
memulai dengda pekerdjaan assem 
blering, ialah pekerdjaan pemasang 
" bahagian2 mobil jang diimport 
dari pabrik mobil Borgeward (Djer 
man Barat). Untuk kepentingan itu 
sudah dapat diperoleh devisen “tju 
kup dari Pemerintah, demikian Ne 
man. 

  

SEORANG AHLI ternak-bulu 
dari Melbourne (Australia), IL R. 
MeCann, mengatakan Wahwa di 
dalam pertjobaan satu minggu 
lamanja, ajam2 meletakkan 4595 
lebih banjak telur daripada biasa. 

Salah satu-alat penting didalam 
pertjobaan ini adalah mempergu- 
nakan tjahaja lampu distrik. De- 
ngan begitu ajam2 mengira bahwa 
hari masih berdjalan terus, dan 
karena itu mereka bertelur lebih 
lama dari biasa. Kini banjak 
petani2 memberikan penerangan 
listrik di kandang2 ajam. Pagi2 
benar lampu ini sudah dipasang. 

DI BERLIN BARAT kini da- 
pat dibeli  perahu2 dibuat - dari 
plast'k, serat gelas dan 'kaju, jang 
sangat ringan. Barang ini laku se- 
kali, dan katanja bisa tahan se- 
umur hidup. Untuk membuatnja 
hanja diperlukan 25 djam. Ke- 
rangka kaju dilap'si oleh tjet 
plastik, kemudian dilapis lagi de- 
ugan serat gelas,” lantas ditutup 
lagi dengan plastk. Sesudah itu 
dengan suatu pers, perahu diberi 
bentuknja dan didalam 2 djam 
plastik sudah kering, 

Distribusinja melalui Jaja- 
san Motor: 

Mengenai » distribusi. daripada 
mobil2 keluaran assemblering N. 
V. Borguin dan mobil2 keluaran 
N. V. Borguin itu saluran distri- 
businja akan melalui Jajasan Mo- 
tor. Dalam hal itu oleh pihak 
Direksi N. V. Borgu'n telah di- 
adakan perundingan dengan pihak 
Jajasan Motor dan telah didapat 
persetudjuan dari pihak Jajasan 
Motor untuk 'melakukan pendis- 
tr busian hasil2 dari N. V. terse- 
but. Pihak ketua : Jajasan Motor 
King Natawijoga dalam pada itu 
menerangkan pada ,,Antara”, bah 
wa penerimaan Jajasan Motor 
untuk mengerdjakan distribusi itu 
alah didasarkan atas pertimba- 
ngan, bahwa “ pekerdjaan itu se- 
suai dengan tugas dari pada Ja- 
iasan Motor, jang. antaranja' dju- 
ga mergusahakan berdirinja pa- 
brik-pabrik mobil nasional dengan 
atau tidak dengan melalui peker- 
djaan assemblering. 

  

Hukuman2 

Pendjara 
Didjatuhkanfatas Se- 
djumlah Nasionalis 
Porto Rico Atas Tu- 
duhan Akan Djatuh- 

Produksi: mobil dalam ne- 
geri menghemat harga, 

Leb'h landjut F. H. Neman me- 
njatakan, bahwa produksi  mobil- 
n'a nanti harganja akan lebih ren- 
lah daripada mobil2 jang di im- 
nort. dengan 4070 — 5046 untuk   

kan diri dalam pasukan? KMT 
djika mereka melakukan sera 

ngan balasan terhadap RRT. ' 
Chiang telah memberikan ketera 
ngannja itu kepada seorang kores 

ponden dari hariar Singapura jz 
berbahasa Inggeris ,,The Straits 

Chiang menjatakan “harapannja, 
bahwa 9095 dari rakjat Tiongkok 
akan menjokong pasukan? KMT dji- 
ka gerakan pembebasan dimulai. Di- 
tegaskan, bahwa: orang2 Tionghoa 
perantauan di Asia Tenggara harus 
djuga mengambil bagian dalam mem- 
bantu usaha kaum KMT' untuk mere- 
but kembali tanah daratan Tiongkok 

.Orang2 Tionghoa di Asia Teng 
gara harus membantu kami, karen: 
dengan berbuat demikian sudah ber- 
arti bahwa mereka membantu diri 
sendiri. Kami berdjuang tidak hanja 
untuk Tiongkok merdeka, akan teta- 
pi djuga untuk kepentingan dunia 

(UP). 

Tidak. Djatuh 
Di Kanada 

Bahan2 Radioaktip Jang 
Berasal Nari Perledakan 

Sovjet 

PALAM TANJA-DJAWAB me   
Ianada C.D. Howe jg mendjabat 
djuga ketua panitia kabinet uru 

san perkembangan ilmu pengeta 
huan dan atom menjatakan pada 

malam Rebo jbl. bhw. sepandjang 
pengetahuannja tidak ada laporan 
bahwa di Kanada telah djatuh ba 
han? radionktif jg berasal - dari 
perledakan? 'sendjata nuclear jg 
telah diadakan di Sovjet Uni ba 
ru? ini. | 

, 
Howe memberikan pernjataan ini , 

sebagai komentar atas pengumuman , 
Komisi Tenaga Atom A-S. (AE.C:) 
di Washington pada hari Selasa jbl, | 
bahwa sedjak pertengahan bulan 
September jbl. Sovjet telah menga- 
dakan rangkaian  pertjobaan? atom 

ma
h 

radioaktif dan menurut perhitungan 
berasal dari pertjobaan2 Sovjet itu 

dalam pada itu bahwa djika benar 
bahwa dalam rangkaian -pertjobaan 
dim bulan September itu Sovjet telah 
meledakkan 3 sendjata nuclear maka 
Sovjet hingga kini telah meledakkan 
seluruhnja 11 buah sendjata tsb. se- 
dikit2nja, sedangkan A.S. hingga ki- 
ni 50 buah dan Inggeris 3 buah. 

ye (Antara). | 

  

lau dulu harimau: hanja berani mun 
tjul- difegalan2 atau dihutan2 jang 
djiauh dari pedukuhan, belakangan 
ini ternjata bahwa binntang2 buas 
ini sudah berani masuk di pedukuh- 
an Sumbertjanting, Meskipun hingga 
kini jang mendjadi korban radja hu 
tan ini baru berupa 10 ekor ajam 
dan 4 ekor kambing, tapi penduduk 
sudah mulai gelisah, Takut kalau ke 
ganasan harimau ini makin meradja 
lela — Menurut angka2 dari pusat 

  

mobi sedan dan 104 — 20x 
urtuk, truck. Kefjuali itu keuntu. 
ngan kita selandjutnja ialah, bah- 
w2 dencan lambat laun kita dapat 
memiliki industri- mobil sendri. 
dan mempunjai tehnisi2 mobiel 
sendiri jang antaranja oleh N.V. 
Borguin akan diusahakan untuk 

kan Pemerentah A.S. 

TIGA BELAS ORANG ang- 
gota Partai Nasionalis Puerto Ri- 
Co pada hari Selasa telah didja- 
tahi hukuman pendjara selama 6 
tahun atas tuduhan mengadakan 

dapat mendid' knja di Djerman Ba- 
rat dan dipabrik mobilnja di Sura- 
baja, demikian Neman (Antara). 

Matjet? 
Biaja” Buat Operasi Di 

Atjeh Timur 

KINI SEDANG BERADA di 
Medan Kepal, K an di 
Atjeh Timur Komisaris R, Jusuf, 
jang atas pertanjaan menerangkan, 
bahwa sebagian dari tudjuan kun- 
djungannja jalah menanjakan bia- 
ja jang diperlukan bagi Djawatan 
Kepolisian didaerahnja buai meng 
adakan operasi. Dalam hubungan 
ini, oleh Jusuf dinjatakan bahwa 
beaja2 operasi itu buat kabupaten 
Atjeh Timur ,,matjet” kira2 sudah 
hampir 4 bulan. Sebagai salah sa- 
ti daripada  akibatnja, menurut 
Jusuf, kini terdapat kesukaran me 
ngenai pengeluaran ongkos2 pe- 
meliharaan para tawanan, jg dju- 
ga termasuk dalam beaja operasi 
Hu. 

Seperti pernah diberitakau,. kun 
djungan Gubernur  Sumarera Utara 
ke Djakarta baru? inipun meminta 

kepada pemerintah: pusat djumlah 
uang jang “diperlukan alat2 negara 
buat operasi di Atjeh. Berkenaan de 
ngan keamanan di Atjeh Timur, Ke 

pala Polisi kabupaten tsb. menjata 
kan baik”: Begitu djuga atas" perta 
njaan, "ia katakan bahwa tidak ada 
disinjalir pada waktu belakangan“ini 

adanja penjeludupan bahan2 mentah 
vari Atjeh Timur keluar negsri. 

(Antara) 

PENGIKUT2 ARBENZ 
DITANGKAP. 

36 orang pengkut Jacobo Ar- 
benz, jang baru2 ini telah diturun 
kan sebagai presiden Guatemala, 
dengan tanpa d'umumkan sesuatu 
tuduhan atas diri mereka telah di 
tangkap di Buenos Aires. Hampir 
300 orang pelarian 
Guatemala telah sampai dengan 
esawat terbang baru2 ini-di-ibu 

kbta Argentinia. Oscar Allende 
seorang wakil pihak rad kal da- 
lam parlemen Argentinia dalam 
pertanjaan tertulis kepada  parle- 
men Argent nia jang kini sedang 
reses menegaskan bahwa penang- 
kapan2 itu merupakan perkosaan 
dezas2 paling elementer dari hak 
asvlum. 

kantor statistiek export 'katjang ta- 
nah dalam bulan Agustus ada 2.006. 
672 kg. seharga Rp. 5.482.613. Ke- 

banjakan ke Djepang dan Nederland 
— Karena sudah mulai membitjara- 
kan masalah Tuar negeri, baiklah tak 
dilupakas, kedjadian di Pilipina. Pre 
siden Magsaysay baru sadja marah2, 
karena melihat sikap pemimpin misi 
Djepang dlm. perundingan ganti ke- 
rugian perang. Kabarnja saking ma 
rahnja, Magsaysay bakal memerin- 

“ 

politik dari f   
komplotan untuk mendjatuhkan 
pemerintah Amerika Serikat de- 
ngan kekerasan. Hukuman2 ter- 
sebut adalah huMuman2 maxi- 
mum jang diantjamkan bagi per- 
buatan2 sematjam itu. Kepu 
san2 tersebut mengandung keten- 
tuan, bahwa para terhukum itu 
mas:h dapat didjatuhi hukuman2 
lagi atas perkara2 lain, : 
Sementara itu 4 orang nasionalis 

Puerto Rico, jg dipersalahkan ber- 
tanggung djawab atas  terdjadinja 
peristiwa penembakan didalam Ma- 
djelis Rendah: dalam: bulan. Maret 
Jl, sudah. didjatuhi hukuman? pen- 
Gjara antara 16 sampai 50 tahun 
dan dari 25 sampai 75 tahun. Da- 
lam perkara2 ini tidak didjatuhkan 
hukuman? denda, 
dap kedjahatan2 sematjam 'itu me- 
nurut undang2 dapat didjatuhkan 
hukuman denda sebesar 5.000 dol- 
lar..'/'Sementara itu masih ada 4 
orang Puerto Rico lagi jg masih-me 
nunggu .nasibnja dan baru akan di 
adili pada achir minggu ini. 

(Antara). 

Gambar Anak? 
, e 

(Indonesia 
E Dalamf Kartu" Natal 

UNICEF 
GAMBAR ANAK2 Indonesia 

akan menghiasi kartu2 utjapan se- 
lamat hari Natal jang tidak lama 
akan didjual untuk membantu Da- 
na Darurat Anak-Anak Interna- 
sional (UNICEF), Pentjipta gam. 
bar hiasan ini adalah pengarang- 
illustrator kelahiran Swis, Roger 
Duvoisin, jang telah mengarang 
aan sg pa Kn “dari 80 buku 
anak2. Disamping sumbangan il- 

Tustrasi untuk gambar 
Lon Tata Duboisin telah me 
njumbang beberapa bar 

melukiskan kegenbirg naa " 
Korea, Austria, Iran dan Meksi- 
ko. Gambar2 ini akan da 

  

- 

meskipun terha- - 

mem . 
bantu usaha UNICEF di Hara da. 
ri 75 negeri (U.P.). 

  

PASUKAN2 PUERTO RICOo 
AKAN DIPULANGKAN 

Resimen infantri ke-65 jang tadi- 
nja seluruhnja terdiri atas orang2 
Puerto Rico, jang karena terdjadinja 
disertasi2 setjara besar-besaran, telah direorganisasi sebagai k€satuan Ame 
rika, dalam bulan ' Nopember jad, 
akan dikembalikan ke Peurto Rico, 
Demikian dikatakan oleh “ Tentara 
ke-8 pada hari Rabu ini, » 

   
tahkan supaja Ohno, demikian rama 
pemimpin misi ini, dipanggil kemba 
li ke Djepang sebagai Orang jg, tak 
disukai ——- Menurut berita? jang sam 
pai di Vientiane pada hari Selasa, 
22 orang telah mendapat luka2 aki 
bat pelemparan granat ditengah2 pen 
duduk jang sedang menghadliri sua 
tu perajaan umum di Pakse, Laos 
Selatan, pada Senix malam jl. 6 di 
antara para korban ini mendapat Iu 
ka parah, 

8 
-.  



  

    

   
   

   

    

  

  

  

   

  

   

| faedah untuk Umum. 
Marga, penangan al 

I dil., memberi,d 1 
1 Sebagai kata penjusun dalam kata pendah 

Il maka telah ditjobanja | ida “5 
hagjarng di sekolah2 di - 

u jang tebal 1: 
putih Jang halus. 

uannja, 

  

    
tahuan umum.   

Nan Harganja Rp. 15.00 sebuah. 

harga KENAPA Me aa 
Pedagang dan Toko B iku apat potongan jang memuaskan. 
Tn dibel li/d.pesan 

  

   

  

Tahun 1955 dan 1956 

e1 dengan poswisel Rp. 

Penerbit ,,Populair” 

79 Guru S.M. II Semarang.     Ps 

Hah AKEN TERBIT Almenak. Dua 

.(lpermulaan Desember 1954 harga 
(IRp. 12,50, kalau pesen sekarang IP 

9.—, buat 8 
daa lagi rabat bagus, muat iklan #f 

'| (advertensi). tarief melawan uku- 
| ran 12 X 20 em tebel 100 pagina. 

  

PEMERINTADAN DAERAH KOTA BESAR 
. SU ian A K A Tn TA 

PENGUMUMAN 
—.. No: A/1/9/1768 

Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar Surakarta : 
Memanggil pelamar2 untuk dipekerdjakan sebagai Kepala 
Kantor Bingkil Djawatan Pekerdjaan Umum Kota Besar 

Surakarta. 
(Dengan pangkat Opseter — Kepala dan digadji menurut 
golongan IV/c P.G.P. 1948 ). 
Sjarat-sjarat: 
5 1. Warga Negara Indonesia. 

2. Umur 30 — 40 tahun. 
3. Pendidikan S.T.M. Bagian Mesin atau jang 

sederadjat dengan itu, 
Sedikit2nja berpengalaman praktek 7 tahun dalam 
lapangan Pekerdiaan Umum. 

Sk Berbadan sehat, - jang dibuktikan dengan keterangan 
dokter. 

Surat lamaran disertai dengan turunan idjazah, 
riwajat pekerdjaan dan riwajat hidup dan 

sk 

kerdja pada Pemerintah, harus sudah diterima oleh Dewan 
Pemerintah Daerah Kota Besar Surakarta, paling lambat 

tanggal 15 Nopember 1954. 
Surakarta, 27 Oktober 1954. 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
KOTA BESAR SURAKARTA : 5 

Ketua, $ 
(MUHAMMAD SALEH) 

Ie Maan 

  

  

    

" “Gu 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) - 
JAMES MASON — ROBERT NEWT ON — KATHLEEN RYAN 

»O PD mM AN Ox), PE” SEORANG JANG 
DI - BENTIT !- 

Ke Hn diri dap .terus di-kedjar ! 
Penuh sensatie ! — Hebat! — Serem! dan Gempar ! 

GRAND 5.-7-9-— INI MALAM PENGHABISAN (17 tah) 
GENE TIERNEY — LEO GLENN — GLYNIS JOHNS — dim.: 

sYERS ONAL, AF FAlks Tjinta jang 

bernjala2 &- - 
Suspense that reaches a shattering climax ! 'Memikat:! pan : 

GRAND . “BESOK MALAM PREMIERE (u. 
5.00 - 7.00 -9-00 

  

2 Badut dari - 

Lajar-putih dengan 

PENGALAMAN 

BARU! KOTJAK! 

LUTJU! dan 

Menggembirakan ! 

Tanggung terus: 

KETAWA ! 

Indra 
5.00 - 7.00 - 9.00 

«PEGGY RYAN 
Merta 0 Decal Desai Cost Can Carseg 
“mo act Dan Dag “rita 

: MOP KAL ea. 

  

  

INI MALAM PREMIERE u 17 tah) 

— Film India 
Terbesar! / 
ROMEO & 
JULIET 

dari Dunia Timur. | 
Menarik dan : 

Memikat hati ! : 

    

    
Penuh Tarian? : 

dan Njanjian2 

Merdu ! 

KAMMO aa Dar £ 
gi) : BERBAMASA MELAJU 

kadal baik pernah mentjintai dan di-lupa ! 
Besok malam Berbareg TA. | ti 

ROYAL. saran ld AILA MAJNU 
ROYAL Ak    

La 
79. INI MALAM PENGHABISAN (17 tah) 

NORMADIAH — BAKARUDDIN - — KADARISMAN — 
JUNE HARRIS 

N: 79 Film Malaya penuh 

“ 2 E N I A T 1 Tarian? dan Njanjian2. 

5 Tinggal ai anik Re Besok malam (aa) 
CHATIR HARRO : sa SRIMULAT - 

   

       

  

   

  

Menarik r 
Memikat ! 

..ANNE CRAWFORD — PEGGY CUMMINGS 
dim. J. Arthur Rank's 

MADONNA 
— Of The STREETS"| 

- Kisah suka-duka anggauta 
tan Polisi Wanita Inggeris. 

“Tanggal 27 s/d 29 Oktober 1954 | 

Batjilah: 

Suara Merdeka" 

  

     
    

  

  

L ye pet, PEMAKAN” Kazin No, —1882/111/A/171, 
2. 

daftar 
diperlengkapi 

pula dengan »misbaarheidsverklaring” bagi mereka jang be- 

   

    

      

   

  

CITY TORC RAN Unas | 

  

Pokok Pengetahuan Ilmu Bumi 

5 memaa 

Pesapuk dari luar ak senantiasa dengan wesel (dan harus tambah ngkan kirim 1096 

' Toko Buku Tuan setempat atau natag pada penerbit : ta : S3 

   

  

“| Dil. Mataram 601 — Semarang. || 
. Disusun oleh Tarjono Wreksowar- Jr 

taranja 

  

Obat 

   

  

iku icht ntang pokok? pengetahuan Ilmu Bumi dapa t dip akai sel - || Dennan mengapa is sn. 2 prana ne di sekolah-sekolah jang dapat dip bagai -penera- || 

samping untuk guru2 sek gadjarkan ilau bumi di sekolah", 

      

      
       

  

aman 1 Nk ukuran 15.5 X 23.5 cm, dan ditjetak diatas kertas | 

    

aa aa: 

dari sa 

                

    
     

    

     
Kosan 1 

     buku ini sangat ber-if| 

| sudah Sidak asing plile dalam. hal Eau “Duo, antaranja Atlas Indonesia,|| pa dipertanggung. djawa bkan. : | 
buku sematjam ini belum kelihatan di Indiimesi 

buku ini, dengan pengharapan berfaedah untuk melantjarkan pe-| 

    
      

  

    
    

   
     
     

    

  

Ma Ea 
CN EN! 
    

  

Garuda Indonesian Airways N. V. 
MEMBUTUHKAN, 3 dengan segera : 

  

Sebanjak Mungkin Tenaga Laki” 
Untuk DIDIDIK mendjadi : 
mn Telegrafist Pesawat Udara 

3 GucHT RADIO OPERATOR) 

    

   

  

     

   

  pling rendah" 'SMP-B/M MULO-B atau sederadjat 
.mempunj rtificaat Radio: Delearafnt 'der.2e klasse (P.T.T) ATAU telah mempunjai 
dan aa “is Tahun. Haa elegrafist aga, Angka tan Udara (Militaire Luchtvaart). 

rendah 
y: F esia. 3 

dan mempergunakan ja baik: Sabah Indonesia dan Inggeris. 
smondokan (huisvesting) di Djakarta selama pendidikan dan sesudahnja. 

atkan “diseluruh kepulauan Indonesia, atau menerbangi djarak internasio- 

Harus Jas dari pemeriksaan” 'kesehatannja teh Dokter jang genk G.LA. (Vliegmedische 
ceuring) 

— Harus tulus dari test jang. diadakan oleh G.LA. - 
' Harus bersedia mengadakan. ikatan dinas dengan G.LA. 

   

KETERANGAN: 2 LN maan : 

a. Pendidikan akan diadakan di jakarta. Fa : 
b.  Lamanja pendidikan bagi mereka jan mempunjai : z 1. Certificaat Radio-telegrafis t der 2e kl. (P.T.T.) — 5 (lima) bulan, 32. pengalaman dan brevet,. sebagai Radio-telegrafist pada Angkatan Udara (Militaire Lucht- Td SA Te 10 bul 
Cc. Sesudah tammat dan beridjazah dari Pendidikan ini, maka mereka akan diangkat sbg. (Flight) Nanga Sati 33 (elegrafist pada" 3 dengan menerima gadji sesuai dengan peraturan” gadji jang la- 

d. Selama dalam pendidikan mereka akan diberi tundjangan jang pantas. e. Mereka jang memenuhi: sjarat? akan mendapat panggilan dan akan menempuh udjian. Surat menjurat mengenai hal: ia tidak diadakan. Ba : » " : 

ggung | TIARA MELAMAR: “1:    ter .Smeer ini mempu- | 
“jai bsa sifat2 istimewa, an- | 

sama sekali tidak berba- | 
haja bagi kesehatan otak, maupur 
sa dan p: n. 

(aja da Kan peloroh “onlh : 

Harga Rp. 1,501 
|per pak. Pesanan bisa kirim xe | 

Indonesia. Semua Agen “h, ah 

ai berasa di 
ada ban       

  

selurub 
barga sama. 

Mentjari Agen" baru selurur | 
Indonesia. i 
Toko Obat Shanghai Tia Toko 

Singapore Pasar Djohar. 
Universal Stores Ineinan 6B 
Semarang. 

  

   

    

  

  
Lamaran hanja setjara tertulis daan disertai : 2 
1. Riwajat pekerdjaan dan penc ikan (tanggal dan tahunn 2. Salinan? idjazah dan daftar nilai dari Se 5 ana se nan aannnO olah Rendah sampai pendidikan terachir. 

Pamong Pradja atau. Polisi. 
4 »$ - , 

Lamaran Ne erangan kepada : Garuda Indonesian Airways NV, 
URUSAN PENDIDIKAN, : 

. Kemajoran — Djakarta. $ 

3. Surat keterangan ber elpN dari 
Ae Dua pasphoto. 

Kemajoran, 25 October 1954. 

“GARUDA INDONESIAN AIRWAYS NV, 
Kepala. “Urusan Pendidikan 

N:A. SMANDJUNTAk. : 

  

  

baru : 

  

PINDAH TEMPAT 
hormat bahwa toko speda kami, mulai tgl. 27 Oktober 1954, 
akan pindah tempat, dari - Dj. Tambaksegaran 97 ke alamat 

Dj. Kestalan No. 10a 
5 (muka restaurant Puas) 

Persediaan onderdelen dan speda2 serba lengkap. 
Harga tetap melawan. Silahkan bikin pertjobaan, tentu me- : 

Kak mouagkan! 
... ROYAL BLUE 

| WASHABLE @UINK 

Ujulji bersih: ! 
ab. Kadang2 terdjadi ketjelakaan — tetapi 

Ai. dengan .Parker's Royal Blue Washahle 
AE Ouink, ta usah didjadikan ribut2. Sa- 
Ia bun dan air menghilangkan tiap tji- 

pratan dipakaian dan djari. 
Dimana hal2 ini harus dihindarkan. pa- 

  

i memberi tahukan dengan 

  

      

            

     

  

    
13 tah) | 

muaskan. 
1 “Heat kami 

Pengurus Toko Speda 

NAM YANG” 
Dj. Kestalan no. 10 a 

SOLO. 

Perhatian 
IKLAN kami mengenai - - 

Dealer Ban Speda 

SUDAH DIPENUHI 
| Harap ma lum adanja. 

Direksi N. V. WATI I 

kailah selalu Royal Blue Washable 
Ouink. Untuk jang tidak luntur pakai- 
lah Parker's Permanent Ovink. 
Semua Ouink, jang luntur dan jang te- 
tap, mengandung Solv-X jang mem- 
bersihkan dan melindungi pena Tuan 
selagi dituliskan. Ouvink dapat digu- 
nakan untuk setiap pena, 

  

   
   

    

ROYAL BLUE 

WASHABLE 

Luiak 
MEMAKAI SOLUK 

   
  

    
  

  
P.A.   EGNauLTS Ja DN | 

Paberik? TIAT, TINTA dan KALENG 

  

Perwakilan Paberik : 

LAWSIM ZECHA & Co, N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta 
. 79020 -t 

  

  

N. V. Standard-Vacuum Petroleum 

KL Maatschappij 
membutuhkan beberapa tenaga untuk ditempatkan di Bagian 
Kesehatan-nja di Sumatera sebagai : 

REGIS TERED NURSE 
(PERAWAT) 

Sjarat2nja : z 

1) Umur tidak melebihi 35 tahun. 

2): Harus beridjazah Perawat A serta berpengalaman dalam 
merawat orang bersalin dan kanak-kanak.   

.'$ 3) Mahir bahasa Indonesia dan paham bahasa Inggeris. 

4) Mereka jang berpengalaman beberapa tahun dalam kli- 
nik bersalin dan kamar bedah akan lebih diutamakan. 

Lamaran tertulis dengan keterangan lengkap mengenai umur, 
pendidikan, pengalaman, sudah/belum kawin, dsb. supaja di- 
alamatkan dibawah nomor Ne 1161, 1171, 1201 dan 
1323 kepada : 2 

5. V.2. M.—E. R.D. 
Recruiting and Employment Office 

    Sungei Gerong, Palembang. 

  

  

ha YOUR EVER- 
OVIN'- HUSBAND, 

be NE An SEEN 
OTHER tag Ti 

  

  

PLEASE GO AWAY, SPECK! You Zn Out ON 
ME SIK YEARS AGO AN' T WANT NOTHIN' 
to. vo . 

1 SAW POSTERS IN TOWN WELL, IT WANT SOMETHIN' FROM 
TR YOU, BIG BERTHA... - THAT SAIP YOU WAS TRAISIN” Aka 

HERE FOR A PAK RAN         

Ca
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— Ini 
njintai, Bertha! ' 

suamimu jang selalu me- 
Kami saling tidak 

bertemu sedjak pertundjukan sircus! 
— Bagaimana kamu mendapatkan 

saja disini, Speck Grunther? 

E3 

sai Saja "anu pelakat2 di- — Pergilah, Speck! “Kamu "mes "3 Baik, “saja” menghendaki 
kota jang mengatakan, bah- ninggalkan saja sedjak enam tahun sesuatu dari kamu, si Gendut 
wa kamu telah berlatih: di- “jang lalu dan sekarang saja tidak Pe ak ialah uang... 
sini untuk” “hergulat ea . mau Senang sama dengan 'kamu! Dag dan, saja butuhkan itu! 

biruang! 
"3g ROY ROGERS — No. 31. 

'TACK PALANCE in 

jang disatukan 
bulat-telur itu, 

1 tablet 

  

    

Pakan bahan bodi 
Bahan-bahan bangunan jang baik adalah perlu untuk 
membuat sebuah rumah. Begitu pula tubuh mendjadi 

kuat, kalau darah sehat dan bersih. Zat-zat pentjegah 

kit-penjakit, disebabkan darah kurang bersih, seperti 

Orat-urat mendjadi beku, penjakit urat-saraf, pegal 

dan intjok, sakit kerongkongan dan asma. Spora- -spora 
Jood adalah untuk tiap-tiap manusia penting sekali : 

sehari 

penggantian rat-zat dan membersihkan darah, 

     

  

N. V.BANDOENGSCHE 
KININEFABRIEK 

JOODKALIPILLEN 

dalam pil-pil Joodkali jang rupanja 
mentjegah dan menjembuhkan penja- 

ditjampur air segelas, menambah 

   

  

    memaraga Apa Nan NN Aa IEA Nan 

    

a. MENGETIK 

  
  

PENDIDIKAN 
PETERONGAN 

memberi peladjaran : 

Salatiga Ambarawa Ungaran Demak Djepara Rembang. 

obat terkenal untuk segala 
rupa penjakit kerongkongan. 

  

99 M A s 5 A 3 
- TENGAH 105 SEMARANG. 

(romb. pagi-sore-petang misih menerima 
peladjar) 

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

Cc. ADMINISTRASI RINGAN kursus 5 bln. 
(misih trima romb. (REBO/SAPTU 6.30 — $ 

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

DJUM'AT dj. 8— 9 petang 
Tjabang2 : 

" 
h Ae “fa 
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| BESOK PREMIERE 

(u. 17 th.) 

REX 
4.45 - 7.00 - 9.15 

EXTRA: 

SABAN PAGI dj. 10.- 

    

   
   

Greoter than 

R Al-G-M prerentr 

NMARLON BRANDO 
JAMES MASON 
JOHN GIELGUD 
LOUIS CALHERN 
EDMOND O'BRIEN 
GREER GARSON 
DEBORAH KERR 

    

  

"IVANWOENI 
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JULIUS 
CAESAR 

by 
sosten | re: 

, b 

      

  

Gubahan Shakespeare 

jang termasjhur ! 

Pedang jang bersilang, 

balatentara jang me- 

njerbu dan kota Rome 

gemetar ketakutan ! 

Pembunuhan, pem- 

balasan dendam ! 

Sebuah film jang 

lebih besar dari 

“IVANHOE” dan 

mendapat Hadiah 
OSCAR jg. berharga! 

Ini malam pengabisan 

5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

Man in the Attie" 

Ikan — Mengenangkan — 

  

BESOK PREMIERE 
5.00 -7.00-9.00 (17 th) 

EX. SABAN SORE dj. 3.00 
Orion 

  

Dia seorang peladjar, dia menarik, dia tjantik 
seperti besi: sembrani ! 
Film Musical — Tari2an jang menggembira- 

Mengagumkan ! 
Ini malam pengabisan: 5.00 - 7.00 - 9.00 (13 th) 

Red Skelton: ,,THE SHOW OFF” 
CRiIs Ini mlm dmb 5.-7.-9.- (47 th) 

Extra  pertundjukan » pg UM'AT 
SAPTU PAGI djam 10.00 : 

GALE PAGE Directed by LEWIS SEILER 

Sebuah film jang paling berani menggambar- 
kedjahatan2 anak9 liar ! 

OJAGBA LAN ini mlm Pengab, 5.- 7. 9. (13 th) 
Li Mei — Huang Ho — aa Hao 
»HUAN CHU CHIE" (Technicolor) 

Besok Malam Premiere 5.. “7. 9, (Seg. umur) 
Film Tiongkok Baru penuh aksi perkelahian le Shu Chiu — Huang Ho —. Chih Lu Lu 

kan tentang     
  

»SAN NU TU CHING HUAs 
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