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ja untuk 

   

  

     
     

dengan 

rana! 
dil ab ini 

bahwa : ini 
resmi dan sis 

Dikatakan seterusnja, bahwa: semua 
kawin itu tentu masih gadis. Ini ada sebab- 

enambah se man gat dan menambah 
pertjajaannja jang demikian ini 

, namun kelihatannja seperti orang jg baru 

  

  

gan kawin di Kaliman- 
| oleh »Suara Merde- 

ng tamu lainnja, orang jang 
terus terang mengakui, 

sudah pernah kawin setjara 
| kali !! Tetapi ketjuali 

ja ig ia kawin sebanjak 
,hidup bersama” 1 atau 

     

  

  

Siapa Tingg 

Si politik dewasa ini di angk 
nja sbb.: »Aku adalah Presiden 
konstitusionil dan pernah kukata- 
kan aku bukan diktator, aku bu- 
kan anggota sesuatu partai, bukan 
PNI, bukas Masjumi, bukan PKI, 
bukan PIR, bukan Parindra, dit, 
Aku berdiri diatas segala partai. 
Djika ada jang menuduh akw alat, 
ja, aku alat, tapi bukan alat nega- 
ra asing atau sesuatu partai, me-   awet muda dan penambah minum teh nasi putih 

ing dan Arab... 
  

  

1 Indonesia Di PBB 
ng Menamakan Diri 

Pernjataan De ega 
   Mengenai Apa Jar 

Republik Islam Indonesia” 
DELEGASI INDONESIA di 

ren mengeluarkan statement jang menjatakan, bahwa apa jang di 
namakan ,,Republik Islam Indonesia” itu adalah suatu impian” 

$ dikemukakan dalam surat jang dikirimkan 
kepada PBB oleh Hasan Tiro itu ,,tidak mempunjai dasar dan 

| fantastis”. Press officer delegasi Indonesia mengeluarkan $ 
sebagai diawaban atas tuduhan2 terhadap R.I. Mohamad £ 

Tiro jang mengaku dirinja mewakili golongan Islam hari Ser 
tsb. 

duduk Indonesia. 

Mohamad Hassan Tiro oleh peme 
rntah Amerika Serikat diperintah- | 
kan. meninggalkan negerj tersebut | 

| tanggal 1 Nopember. 

  

  

Dia dulu bekerdja pada kantor| sam akan ditola .dan..pada /hake 
perna Indonesia di New York.| kain'a akan meru Ba sana 

.. Paspornja, ditjabut sesudah dia mej jang bu persahabatan 4ekhadap 
| Mutuskan/ hubungannja. dengan pe-| pemerintah. R.I”, demikian UP. me! 
merintah Indonesia. Delegasi Indo ngabarkan dari New York (Antara). nesia. menerangkan, bahwa mereka 
tidak bermaksud untuk ,,menghorma 

tetapi tidak mengetjualikan hak2 na 

ian Belaka 

P.B.B. pada hari Djum'at kema- 

    
tement 

“Dn 

Sona) rakjatnja didalam rangka pia 
zam PBB. 9.. Tiap tjampur tangan 
untuk membantu gerombolan Darul 

   
     
         

emas ini belum sempurna, 

lainkan alat R.1.”, 
Kaa Presiden, sering terdjadi 

krisis kabinet, tapi aki minta dja- 
ngan selalu mengalami krisis jta. 
Sudah tentu, djika satu Wabinet ti- 
dak didukung oleh rakjar banjak, 
kabinet memulangkan mandat dan 
ini aku terima sebagai Presiden 
konstituslon'I. Hanja aku minta 
supaja dalam mempunjai satu ka- 
binet dan dalam  mendjatuhkan 
dan menggantinja djangan mening 
galkan garis revolusi siapa me- 
ninggalkan garis revolusi adalah. 
pengchianat bangsa. 

| Revolusi adalah dinamika, ar- 
tinja kita harus djalan kemuka, 
dan permohonanku kepada Tuhan 
“alah suvaja rakjat dianugerahi ka 
binet2 jang -progressip. 

Diembatan emas 
Selandjutnja Presiden uraikan peru 

bahan2 dalam tiap periode perdjoa 
ngan, jang achirnja mewudjudkan ke 
merdekaan jang sekarang ini. Presi 
den sebutkan kemerdekaan sebagai 
djembatan emas. Tetapi djembatan 

karena 
ada tiang?nja jang hendak didjebol 
olah gangguan2 keamanar Beureueh, 
Kaher, Kartosuwirjo dan RMS. Ka 
rena djembatan- emas belum-sempur | 
na harus tetap ada persatuan jaitu   

RN 
Hp “Tang 

j persatuan dalam progresiviteit. 

  U surat Mohamad Hassan T'ro di- 
suatu upatjara resmi,” begitu dele- 
gasi Indonesia memberi komentar | 
berdasarkan alasan2 sbb.: 1. Bahwa 
apa jang . dinamakan - 

1949 te ah ,.mendjalankan aksi2 sub 
versif dan terror” terhadap pemerin | PP E 

sjak 2: Partaih 
Islam Masjumi telah-mendjatuhkan P3 
tah Indonesia jang 

hukuman atas golongan Darul Is- 
lam seperti jang dikemukakan beb 
rapa waktu j. 3. Udjud sebenarnja 
“dari gerakan Daruj Islam itu sukar! 
ditentukan, karena sudah d-infiltra 
si oleh anasir2 asing dan avonturier. 
4. Gerombolan2 Dary Islam menf 
dapat kekuatan baru ddalam. per 
berontakan di Atjeh, dimena Moha 
mad Hasan Tro pernah bertempat 
tinggal. 2 nn 3 

S. Tuduhan2 terhadap pemerintah 
Indonesia itu adalah tidak beralas 
an dan fantastis dan didasarkan 
atas ber'ta2 pers jang tidak dapat 
dibuktikan dan berdasar pada desas- 
desus sadja. 6. Tya Mohamad 
Hasan Tiro meridap: ongan da 
ri go ongan bukan Indonesia. 7. PBB 
akan menolak surat Mohamad Ha 
san karena ..Republik Islam Indo 
nesia” tidak mempunjai status dida 

  

    

      

lam organisasi PBB. 8. Pemerintah | 
Indonesia mampu mengendalikan 
.pemberontakan2” dida am wajah 
na dan kira berteguh untuk mem-j 
pertahankan dan mendjamin hak, 
termasuk djuga hik2 manusia akan 

Langka P ert: 

  

Pembentukan Per.| 

tahanan Timur 
. Tengah 

SEVELYN .$ 
wakil Lea l 
menterian luar negeri 
da malim Djum'at telah 
dari London untuk 
perdjalanan keliling Tin 
ngah selama 6 minggu j 
nurut kalangan jang 
ngetahui di Lon H8 
langkah pervz 
Inggeris jang b 
beniuk suatu organisasi 
nan jang effektif di daeral 
Shuehburg jg pernah “m 

  

sekretaris prive, jg 1 

menteri luar negeri Inggris Si: 
thony Eden akan singgah di ! 

poli (Libanon) untuk kemudia 1 mu 

lai mengadakan perundini Ti Aa 
kota Libanon, Beirut. Kalangan jg 
dapat mengetahui dalam pada itu 
mengemukakan bahwa pekerdjaan 

membentuk — organisasi pertahanan 

di Timur Tengah bagi Ing . is sek 
rang lebih mudah sesudah terdjadi 

     
      

    

  

   
      

  

   
   

  

pertukaran pikiran lebih dulu anta-| 
ra PM Irak Nuri as-Said dan pe- 
mimpin2 Arab lainnja. (Antara). | 

PENDUDUK ISRAEL 1.685.000 | 
DIIWA tu 

Menurut pengumuman biro pusat 

statistik Israel,  djumlah penduduk 
negara Jahudi ini ada 1.685.000 dji- 
wa pada waktu ini, diantaranja 1. 
497.000 orang aJhudi. Sisanja seba-| 

Islam Indonesia” itu sedjak tahun | 

Bi 2 P3 - £ 

| Disusul lagi bahwa Mr. Maha- 

: kan, apakah Mr. Latuhashary jg 

tum dalam daftar P.M. Wongso. 

     
       

  

    
      

   

   

    

    
   
    

     

dak bisa 
Jana PIR. 
(djustru dal 
(ratan tiap2 fraksi, partai atau golo- 
ngan (di parlemen) mempunjai se- 

- orang wakil. 

uf 

  

Noor. Walaupun dikatakan bahwa 

dalam daftar DP. PIR-Wongso, me 
23 buat kemenangan Tadjuddin. 

di dan Zain Noktah djuga meng- 
undurkan diri dari RIR-Wongso, 
sehingga angkanja sekarang men- 
'djadi 20—25 buat kekalahan 
Wongso, 

Masih ada satu lagi jang d'sang 

    

ketika pembentukan DP - PIR 
Wongso tidak hadlir di Djakarta 
akan turut Wongso ataukah turut 
 Tadjuddin? 'Namania urut ditjan- 

2. Parlemen hanja akan akui 
| PIR Tadjuddin. 

Kalau timbulnja dubbel PIR se- 
karang ini tidak langsung bikin su- 
litnja kabinet, maka Parleme, jang 
menderita kesukarannja. Kalangan? 
(di Parlemen menghendaki agar dub- 

“PIR itu segera diselesaikan. Ti- 
terdjadi djika mesti pakai 

Soal itu dikemukakan, 
am Panitia Permusjawa- 

V Dan didalam hal ini 
jang mewakili PIR adalah Mr. Ta- 
Ijuddin Noor sendiri. 
— Djika tidak ada penjelesaian,  di- 
manakah duduknja wakil PIR-Wong   

  

: |. gunakan Nama PIR ? 
Oleh: Wartawan Kita Di Djakarta 

N BAIK sekarang ini berada difihak P.IL.R. - Tadjuddin 

Repolusi Ada 
chiasat 

Aku Pernah Minta 
Mengalami Krisis Kabinet : 

Peonidege AA 
SETIBANJA DI MEDAN Rebo petang, Presiden Sukarno ber- 

bitjara dirapat umum dilapangan Merdeka tentang situasi 
dewasa ini. Dengan mengulangi utjapan jang pernah 
3 tahun jang lalu Presiden berkata a.l. : "Aku pernal 
selalu mengalami krisis kabinet. Aku minta s 
njai satu kabinet dan dalam mendjatuhkan dan 
djangan meninggalkan garis revolusi, sebab 
garis revolusi adalah pengchianat : P3 
Seruan Presiden ini diutjapkan dihadapan 'rakjat, jang menurut taksi 
para wartawan berdjumlah 150.000. a 
jang pokoknja menghendaki kabinet Ali dipertahankan. Presiden be 
pidato diatas mimbar dan tidak" seperti biasa, dalam rapat umum ini didampingi Njonja F atmawati Sukarno jg duduk dikursi diatas mimi 

Pendapat Presiden esa Tina: Achirnja Presiden “umumkan 
kanwa untuk mewudjudkan h 

geri. 

     

  

    

    
     

  

alkan 
lah P 

  

   

  

“Djanganlah Selalu 

  

   

            

   

    

tuasi p 
   

    

Dirapat umum itu tampak posi 

   

    
3, 

     

  

   

baik dengan dunia luar pada bu 
Desember di Bogor akan” diad 
konperensj negara Kolombo dan. 
sul dengan konperensi. Afro-Asia 

|da bulan Pebruari di Bandung. 

"tuk penuhi panggilan sedjarah ji: 
progressip, karenanja kita harus ber- 
djoang untuk tjiptakan masjaral 
jang adil dan makmur dan ini 1 
kan kewadjiban kita sadja, tapi 
luruh umat manusia. La 

Achirnja diulangi lagi, bahwa. si 
tidak bertindak progressip dia e 
tang sedjarah. Demikian Presiden. 

     

    

Menteri Tobing: Kabinet di. | 
pertahankan bukan sema- 

ta.mata untuk ke- 4 
agungannja. 3 

      

   

   
   

Menteri Penerangan Tobing 
berbitjara sebelumnja, djuga menj 
gung soal kedudukan kabinet sel 
rang. Dikatakannja bahwa kab 
telah mengambil sikap jang ti 
dan tertentu kearah perbaikan2. 

  

   

     

    

   
IMUR Mudajat dan Mr. Budisu- 

Pauh untuk mempertemukan kem | 

   
   

    

    

   

    

        

    

    

  

   

  

     

     

    

  

    

    

    

Isebagai pemegang tugas menjeleng- 
      

    

   

        | akan diputuskan selekas mungkin. 

    | di Djakarta 

Iwa Timur jang akap dihadliri oleh 

   

    

sebagai bentukuja sebelum 

bahkan ada jang mengusulkan 
Ipaja diadakan suatu pertemuan Ko 
Imisaris2 Daerah sebelum rapat hari 
|Selasa. j.aid: itu dilangsungkan. 

memimpin pertemuan, 

   

  

     

  

CeasefFire An- 
Itara Wongso: 

. Tadjudin ? 
- Djawa-Timur Men- 
1 “djadi Perantara 

UTUSAN PIR 'DJAWA TE 
eiyo jang membawa mandat pe- 

i PIR2 jang salisg bersengketa. 
ni selah kembali dan menurut 
sorannja kepada Ketua Dewan 
aerih Sanusi, utusan itu telah 
entjapai hasil2 sebagai berikut: 

1. Antara PIR Wongso dan PIR 
ladjudin sementara dihentika, per- 
uatan saling ,,menelandjangi”  di- 
muka umum. 

“2. Kedua pihak bersedia meneri- 
"ma Djawa Timur sebagai perantara 
untuk berusaha mempersatukan g0- 
ongan2 jang bertengkar itu. 

3. PIR Djawa Timur  disetudjui 

ki 
'a 

garakan Kongres Kilat 

jang akan dikundjungi 
belah pihak. 

Tentang tempat 

(luar-biasa) 

oleh kedual 

dan  tanggalnj: 

4. Hari Selasa jang akan datang 
akan diselenggarakan 

suatu rapat dibawah pimpinan Dja- 

Dewan Pimpinan/Dewan Partai PIR 

petjahan. 

Mudajat djuga mengabarkan - ke- 
pada Sanusi, bahwa ia djuga telah 
menemui beberapa komisaris2 dae- 
rah PIR jang kebetulan ada di Dja- 
karta, dan semuanja menjetudjuj si- 

kap dan usaha PIR Djawa Timur. 
su- 

Dalam rapat itu Mudajat dan 
mungkin denga, ketua Sanusi akan 

PIR Djawa   Menteri Tobing menjatakan, ba 
kabinet dipertahankan bukan sei 
ta-mata untuk keagungannja, - 
karena tidak melihat sebab2 urgei 
nja untuk meletakkan djabatan, bak 
wa ada ketidak kesempurnaan tic 
bulat2 disangkal |dan usaha unti 
mentjapai perbaikan jang diingii 
sedang didjalankan dengan tegas 

Menteri Tobing berkata, 
tidaklah dapat dipertanggung- 
wabkan bila kabinet meletakkan 
batannja disaat negara menghat 

masalah2 jang sangat penting, b 
didalam negeri, maupun diluar 

Menteri Tobing selandjutnja kat 

bentuk atas dasar program politik jg 

telah diterima oleh parlemen dengan 
suara 122 lawan 34 dan program itu 
sampai sekarang belum berubah dan 
begitu sadja mengachiri tugasnja ti- 

daklah diharapkan dari kabinet se- 
karang jang dari semula telah ber- 

| maksud-tudjuan akan dapat melan- 
djutkan tugasnja . sampai selesainja 
pemilihan umum j.a.d. 

- Menteri Tobing ' memberitahukan 
djuga, bahwa pemerintah telah teri- 
ma kawat dari segenap pendjuru jg 

minta dan mendorong kabinet. mem- 
pertahankan hidupnja, hal mana be-   djumlah tjabang2 P.I.R. lebih 

banjak jang berfihak kepada Mr. Wongsonegoro. Sebagaimana 
sudah diberitakan, bahwa pada mulanja DP. PIR-Wongso terdiri 

2, sedangkan DP PIR-Tadjuddin 21 orang. Tetapi ke- 
mudian A. S. Pello menarik diri dari DP. PIR-Wongso, sehingga 

| -mbangan Wongso—Tadjuddin mendjadi 23—22 buat kemenangan 
Mr. Wongsonegoro. Belakangan ternjata, bahwa daftar DP. PIR- 
Wongso tambah lagi jang terpaksa ditjoret. Drs. Bir jang disebut2 

narik diri. Stand mendjadi 22— 

Bagi Mr. Wongso berat 
utk menjon oh rindakan 

« Mr. Djody. : 
Pada kebanjakan kaum politik di 

Djakarta menganggap, bahwa fihak 
nja Mr. Wongsonegoro-lah jang me 

misahkan diri dari PIR..Oleh karena 
nja kalangan ini menganggap, bah 

wa djalan jang paling baik bagi go 
longan Mr. Wongsonegoro ialah s2 
gera menjonto langkahnja Mr. Djo 
dy Gondokusumo dan kawan2nja ke 
tika memisahkan diri dari PNI jang 
lantas membentuk ,,PNI Merdeka” 
(kemudian ganti nama PRN). 

Tetapi bagi golongan Mr. Wongso 
negoro sekarang ini tentu terlalu be 
rat buat mengambil teladan itu, Ka 
rena djika Mr. Wongsonegoro mem 
|bikin partai baru, berarti tidak bisa 
turut aktief dipilih dalam pemilihan 
“umum. Padahal, mereka sudah sa 
ngat djauh turut mempersiapkan di 
ri. Soal mana karena pendaftarannja 
sudah ditutup. 

Sumitro Kolopak'ng akan 
vjoba mendamaikan. 1 

Dari kalangan jang biasanja bisa 
dipertjaja didapat keterangan, bahwa 

keretakan dalam PIR masih akan 
ditjoba didamaikan, seperti initiatief 
PIR Djawa-Timur. Dalam hal ini 
di sebut2, bahwa tokoh Sumitro Ko- 
lopaking akan diminta untuk men-   

  

adat TA t 

“Didalam panitia Permusjawaratan 3 

jadi Pen aa akan timbul persoa- 
ri |lan sulit, karena golongan Wongso 

'mengatakan bahwa wakil PIR da- 
lam Panitia. Permusjawaratan harus 
diganti, djustru Tadjuddin sudah di- 
-petjat dari PIR-Wongso. 

Membiarkan lama2: adanja dubbel 
, . itu bisa bikin susahnja  Parle 
| men, sebab akan mengalami peristi 

wa demikian djuga dalam seksi2 par 
lemen, s1 

Andaikata hak recall sudah berla 
|«u, soal demikian bisa ditjari proce 
| Jurenja ieng Jain. 

  

Sementars itu. bebrapa kalangan 
“Parlemen berpendapat, bahwa PIR 
“Tatu 'cin Taha: mungkin sekali dite 
rima oleh Parlemen. Karena kong 
gres PIR di Solo jang menundjuk 5 
orang forma:eurs untuk membentuk 
DP PIR dan kemudian formateurs     gian besar terdiri dari orang2 Arab 

Uslam dan Kristen). 
itulah jang menundjuk DP PIR ig 

susunannja seperti sebelum petjah. 

djadi perantara. 
Tetapi soalnja' lantas sulit. Kare- 

na fihak” Wongsonegoro  mengang- 
gap ketika rapat2 PIR di Djakarta 
usul anggauta DP PIR Sutardjo Kar 
tohadikusumo jang mempunjai ten- 
denz mendamaikan 
oleh golongan Tadjuddin. Sehingga 
fanda2 bersatu sudah djauh sekali. 
Sebaliknja, — tindakan Mr. Wongso 

jang meroyeer golongan Tadjuddin 
djuga dianggap merupakan tindakan 
menutup. pintu: damai” dari golo- 
ngan Wongso. Padahal, golongan 
Tadjuddin hanja bertindak ,,men- 
schors” golongan Wongso, jang da- 
pat diartikan bahwa golongan Wong 
s0 masih diberi hak membela diri 
dalam konggres PIR jang akan di- 
adakan oleh golongan  Tadjuddin 
Noor, 

Dalam pada itu bisa diketahui, 
bahwa seakan-akan pintu sudah ter- 
tutup sama sekali untuk mendamai- 
kan dua golongan itu, Entah kalau 
lantas timbul soal ,,tutup pintu” bu- 
ka djendela.   

m
e
p
e
t
.
 

sudah ditolak 

lum pernah dialami oleh sesuatu kabi- 
net. Sampai hari Selasa j.l. djumlah 
kawat jang diterima mendekati 750. 

'Yentang kritik2 jg dilantjarkan 

terhadap pemerintah jg mengang 

gap seolah-olah kabinet Ali gagal 
dalam pelaksanaan programnja, 

Menteri Tobing -mendjelaskan, 
bahwa usaha? pemerintah tidak de 
ngan sebentar sadja dapat mem 

perlihatkan hasilnja jg hebat2. Ke 
gagalan bisa terdjadi, karena ti 

dak ada kesungguhan dari bangsa 

kita sendiri, lantaran ada perpe 
tjahan diantara kita, sehingga 

sebagai akibatnja kita tidak pu 
njai tudjuan jg tentu dan segala 
usaha tidak dapat didjalankan se 

lantjar?2nja karena satu pihak 
menghalangi pihak jg lain. 

Keuntungan jang ditjapai oleh jang 
satu diruntuhkan oleh jang. lain dan 
alhasil tenaga kita hangus dan kita 
tidak beruntung. Jang beruntung ia- 
lah mereka jang tidak ingin melihat 
adanja kemadjuan2 kita. Kegagalan 
djuga bisa terdjadi, karena lawan2 

    
   

   
   

  

   
   

    

  

    

  

#Timur mempunjai 23 tjabang, 
Imikian keterangan? 

# Sanusi. 

1 'ak Tahu Menahu 

kan, bahwa kabinet sekarang ini di- | &, 

da- 
jang didapat 

Antara” dalam pertjakapan dengan 

  

Wongsonegoro Cs| 

' BERHUBUNG dengan tersiar-. 
ija berita dari Djawa Timur (Su- 
rabaja) tentang usaha2 Dewan 

erah PIR Djawa Timur jang 
an mempertemukan” golongan 

y dan  Tadjuddin 

  

       

    

   

  

   

aa 
sm. 

“bahwa pihak Wongsonegoro 
dak tahu-menahu. 

“Oleh pihak Wongsonegoro di te- 

. 

rangkan, “bahwa utusan? Dewan 
Daerah PIR Djawa Timur,  Muka- 
jat dan Mr. Budisusetyo memang 
pernah menemui Mr. Wongsonegoro 

idan dalam pertemuan tsb. mereka 
mendjelaskan maksud mereka serta 
minta pendjelasan? dari pihak Mr. 
Wongsonegoro. Tetapi, demikian ke 
terangan itu selandjutnja, semendjak 
pertemuan “itu, Mukajat dan- Mr. 
Budisusetyo tidak pernah menemui 
pihak Wongsonegoro lagi, sehingga 
terhadap berita dari Djawa Timur 
ig menggambarkan seolah2 dianta- 
ra kedua belah pihak sudah tertja- 
pai persetudjuan untuk mengadakan 

.Cease fire”, pihak — Wongsonegoro 
menjatakap tidak tahu-menahu. 

t (Antara). 

'Upah Buruh 

Partikelir 
Akan Direntjarakan 

Peraturannja 
PADA ACHIR TAHUN jini 

atau permulaan rahun depan oleh 
pemerintah akan didatangkan se- 
orang ahli dalam dunia perburu- 
han guna membantu pemerintah 
merentjanakan peraturan pemben- 
«kan panitia upah buruh partike- 
lir. Untuk menudju pada adanja' 
sebuah panitia, kini telah mulai 
diselidik adanja beroepen-classi- 
f catie, Pekerdjaan ini kemudian 
akan disusuy dengan pekerdjaan 
tentang job evolution, jang mem- 
bu uhkan waktu tak sedikit. 
Memang dalam hal ini 'pemerin: 

tah bertindak sangat hati2, sebab 
masalah upah ini rapat hubungan-   politik kita terus merinfangi pertum- 

buhan kita dilapangan politik mau- 
pun dilapangan ekonomi. . Tjampur 
tangan orang2 lain dalam hal2 da- 
lam negeri kita sangat. membahaja- 
kan -keselamatan bangsa dan "negera 
kita. Oleh karenanja: hharus didjaga 
djangan orang lain dapat memper- 
gunakan kelemahan2 dan kekurangan 

an untuk menggagalkan usaha2 na- 
sional kita. Kita akan tjelaka besar 
djika orang luaran dapat memakai 
kita untuk kepentingannja, demikian 
Menteri Tobing setelah menguraikan 
sebab2 bisa terdjadinja 
itu. "4 

Menteri Tobing memperingatkan 
daripada kita meneriakkan kata2 ga- 

gal, lebih baik kita sean N 
da serta berusaha agar kegagalan 
tersebut dapat didjauhkan dari bang- 
sa dan negara kita, demikian Men- 
teri Tobing. « (Antara) 

bangsa kita dan terutama perselisih- 

kegagalan | 

an- waspa 

nja dengan masalah perekonomian: 
Tapi lamanja pekerdjaan perentjana 
panitya upah buruh  partikelir ini 
tak berarti,” bahwa pemerintah ku- 

    

ada per- |. 

tang” dari Makass 

Djepang Mampu 

TAHUN KE-IX No. 212. 

na Lae Mean par Ka am 

Pakistan. 

komite tidak dapat membitjarak 
dari New York. 

MENGENAI 32 ORANG 
Derawan di Kalimantan Timur, 

la daerah pulau Derawan jang 

Koerier Kahar 
Ketangkap 

Kahar Banjak Membe- 
rikan Sendjata Modern 

Kpd Gerombolan jif 
Ibnu Hadjar 

PIHAK kepolisian di Kota 
Baru, baru2 ini telah dapat me- 
nangkap 3 orang kurier Kahar 
Muzakar jang akan mengembang- 
kan sajapnia di Kalimantan Sel. 
dan mentjoba akan mengadakan 
hubungan dengan gerombolan 
Ibnu Hadjar. Lebih landjut dite- 
rangkan, bahwa koerier2 ini satu 
berpangkat ,,maior”, dan 2 lain- 
na berpangkat ,,kapten” dan da- 

“Yang memuat kopra dan 
beras. Dalam waktu jang singkat 
»sperwira2” D.I. dari Makassar ini 
akan didatangkan ke Bandjarma- 
sin, guna diusut lebih landjut. 

Keterangan? jg didapat ,, Antara” 
selandjutnja menjatakan, sangat bo- 
leh djadi sudah banjak Kahar Mu- 
zakar mengirimkan. anak — buahnja 
ke Kalimantan - Selatan dan mung- 
kin telah banjak pula memberikan 
sendjata2 kepada Ibnu Hadjar, ter- 
bukti dengan. makin bertambah ba- 
njaknja sendjata2 modern ig di pa- 
kai oleh gerombolan KRJT. Ibnu 
Hadjaf. 

Sementara itu 
oleh keterangan, bahwa beberapa 
buah perahu gerombolan DI dari 
Kahar jg mentjoba akar mendarat 
di beberapa tempat Kota Baru, Ka- 
limantan Tenggara, telah diusir oleh 
kepolisian setempat. Perahu? DI 
ini kemudian melarikan dirinja ke- 
arah Selatan, jg kemudian menurut 
berita 'jg ' diterima, beberapa orang 
sperwira” Kahar jg menumpang da 
lam perahu itu telah dapat ditang- 
kap di Surabaja. 2 

Beberapa waktu jang lalu per- 
nah seorang mahasiswa jang men- 
djadi koerier Kahar Muzakar di 
tangkap di Bandjarmasin. Ia da- 
tang dengan pesawat terbang dari 
Diakarta, jang dikirim oleh Kahar 
untuk mengadakan hubungan dng 
Ibnu Hadjar, tetapi niatnja itu 
gagal, 'karena baru beberapa hari 
sadja ia Unggal di Bandjarmasin. 
terus ditangkap oleh CPM. Kini 
mahasiswa jang mendjadi koerier 
Kahar Muzakar tadi d'kirim ke 
Djakarta, berhubung ada sangkut 
pautnja dengan D.I. Djawa Barat. 

5 (Antara) 

Antara” memper-. 

  

Untuk Bajar 1 Miljard 
Dollar Kepada Pilipina 
'Sbg Ganti Kerugian   rang .memperhatikan nasib buruh 

separtikelir,- demikian “antaranja kete- 
rangan menteri Perburuhan Abidin 
di parlemen. (Antara). 

CANADA “TAK MENGADA- 
KAN IKATAN2 DALAM PEM. 
BITJARAAN” DI PARIS UTK. 
MENEMPATKAN PASUKAN2- 

NJA DI EROPAH. 
Canada, tak mengadakan ika- 

'an2 dalam pembitjaraan2 perta- 
hanan di Paris, untuk menempat- 
kan pasukan2 bersendjatania di 
Eropah untuk sesuatu  djangka : 
wak'u, dan tidak ada pula sesuatu 
nevara dalam pemb'tjaraan2 ter- 
sebut jang memintanja, demikian 
menteri luar nzgeri Lester Pearson 
mengatakan pada hari Kamis. 

  

  

Perang 
SEORANG pengusaha terkenal 

di Tokyo, Y- Kuwabara, menjara- 
kan pada hari Kamis, bahwa Dje- 
pang mzimpu untuk membajar 1 
miljard dollar kerugian perang 
kepada Pil:pina, demikian diwar- 
taMhn oleh harian pagi Pilipina jg. 
terbesar Manila Times” pada ha- 
ri Djum'at- Menurut harian itu, 

Hendak Diadjuk 

perdebatan ber-minggu2 lamanja. 

an provinsi Kalimantan menjata kan, 
badjak laut Pilipina itu tidak ada, 
itu ada beberapa orang perempua 
rintah dan penduduk jg digarong oleh badiak laut 1 

ar dng. sebuah | 

MS AE 4 SNN MURMER Ws 

Iran Di PBB 

    

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

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

Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

. 

s 

EDISI POS. 

  

sResolusi Jz Lunak” 
an Oleh Indonesia Sekitar Soal 

Meminta PBB Mengadakan Rekomendasi Agar Indonesia 
Belanda Bertemu Dan Mengadakan Perundingan 

MENURUT BERITA REUTER dari New York, Indonesia dengan bantuan negara2 Asia 
akan memadjukan sebuah ,,resolusi jang lunak”, djika perselisihannja dengan Belanda tentang  ke- 
daulatan atas Irian sampai pada sidang Komite Pdlitik PBB. Sumber2 jang dekat dengan delegasi. 
Indonesia mengatakan, bahwa resolusi tersebut akan meminta kepada sidang untuk ,,men 3 : 
haknja” atas perselisihan dan mengadakan rekomendasi kepada kedua pihak jang berselisih untuk 
bertemu dan mengadakan perundingan. Menurut sumber tersebut, suatu pertemuan antara 15 ne- 
gara Afro-Asia telah diselenggarakan atas permintaan delegasi Indonesia dan diputuskan untuk 
membentuk sebuah sub-komite jg akan membantu Indonesia memadjukan resolusinja kepada Komite 

iMPolitik. Ketjuali Indonesia, maka sub-komite tsb. akan terdiri atas India, Irak, 

inakan 

Iran, Syria dan 

Belum dapat diramalkan bila soal Irian Barat itu akan dimadjukan kepada sidang Komite 
Politik jang djuga belum membitjarakan atjara pertama dari agendanja, jaitu soal perlutjutan sen- 
-djata, Sesudah pembitjaraan mengenai perlutjutan sendjata, maka Komite Politik akan membitjara 
kan laporan dari Komite Tindakan2 Kolektif mengenai tjara2 js. mungkin dapat 1 
mempertahankan atau memperkuat keamanan dan perdamaian internasional. Soal tersebut mungkin 
akan dibitjarakan dalam beberapa hari lagi, akan tetapi atjara selandjutnja ialah rentjana Eisenho- 
wer mengenai penggunaan tenaga atom untuk keperluan damai jg dapat diduga akan menimbulkan 

Dapatlah. ditarik kesimpulan, bahwa sebelum atjara2 tsb. selesai 
an soal Indonesia mengenai Irian Barat. Demikian Reuter kabarkan 

dipakai untuk 

PE KANAL 

Keganasan Badjak Laut Pilipina 
Di Pulau Derawan Kalimantan 
Penduduk Luka-Luka—Beberapa Wanita Diperkosa— 

Kerugian Harta-Benda Lk Rp 3.000.000 
badjak laut Pilipina jang mengadakan serangan terhadap pulau 
leb:h Ia 

n diperkosa 

melarikan diri bersama2 beberapa 
duduk, belum didapat keterangan kemanakah perginja, dan hingga 

Berhubung dengan adanja kegia- 

tan2 badjak laut Pilipina, ditambah 
lagi meningkatnja  penjelundupan2 
harang2 masuk dan keluar, maka 
»ihakokepolisian sekali lagi mende- 

sak kepada Pemerintah Pusat, agar 
tenaga kepolisian untuk Kaliman- 
tan lekas ditambah, sedangkan 
alat2 pengangkutan laut dap sungai 
lekas diperlengkapi. Dalam hubu- 
ngan ini dapat diterangkan, bahwa 
penjeludupan barang2 dari dan ke- 
luar Indonesia di Kalimantan Barat 
dan Kalimantan Timur jg tadinja 
sudah mulai sepi, achir2 ini sudah 
ramai kembali. Pihak kepolisian ter 

paksa tak dapat bertindak, karena 

disamping kekurangan tenaga, dju- 
ga sangat kurang sekali alat2 pe- 
ngangkutan. (Antara). 

Undian Uang Besar 
Hadiah Utama Djatuh 

Di Kediri 
Nomor2 pemenang lotre besar 

jang keluar pada hari Djum'at ke- 
marin, antaranja sbb.: Rp. 150. 
000,.— djztuh pada nomor 43096 
(Kediri): Rp. 10.000,— pada no- 
mor2: 332121, 74119, 197393, 
263165, 340177, 171001. 

Dalam suatu upatjara ditempat 
kediaman gubernur Tokio, Se:chi 
ro Rasui, pada hari Kemis kepa- 
da njonja Vijaya Lakshmi Pandit, 
bekas ketua Madjel:s Umum PBB, 
telah diserahkan anak-kuntji dari 
kota Tokio dan sebuah potret dari 
Miss Indira” ja'tu seekor gadjah 
jang 5 tahun jl disumbangkan 
oleh anak2 India kepada kebon 
binatang Tokio. 

| 
| 

| 

  

ndjut berita jang diterima ,,Antara” dari kalangan kepolisi- 
bahwa korban djiwa karena tembakan jang membabi-buta dari 

ketjuali diantara penduduk ada jang mendapat luka2. Sementara “ 
“oleh badjak laut. Kerugian harta-benda Peme- 
ebih . kurang Rp. 3.000.000.— Wedana, kepa- 

orang polisi dan berpuluh2 pen-: 
kini belum kembali ditempatnja. 

|Tjalon Pengganti 
Sjah Iran Hilang 

PARA DUTA besar negara2 
asing di Teheran relah diberi tahu 
bahwa saudara dari Shah - Iran. 
pangeran Ali Reza dianggap sung-' 
guh hilang dan bertalian dengan 
hal itu semua upatjara perajaan 
hari lahir Shah Iran, jang diada- 
kan pada hari Djum'at dibatalkan. : 
Pember.tahuan jini menjusul pe- 
ngumuman bahwa sedjak hari 
Rebo tengah harj tidak diterima 
sesuatu kabar dari pesawat jang 
ditumpangi oleh pangeran Ali Re- 
za dalam penerbangan dari Com- 
bat Gavous (Iran Utara) ke Tehe- 
ran. Diterangkan bahwa pener- 
bangan amara 2 tempat tsb- bia- 
sanja meminta waktu kurang dari - 
2 diam dan bahwa pesawat tsb. 
hania ditumpangi oleh 2 orang 
jaitu Ali Reza dan seorang djuru 
serbang. (Antara). 

# 

ERNEST HEMMINGWAY 
MENDAPAT HADIAH NO- 
BEL UTK KESUSASTE- 

RAAN. 

Ernest Hemmingway, seorang' 
penulis Amerika rerkenal, harj Ka 
m's .elah diberi hadiah Nobel un- 
tuk kesusasteraan. Sebuah peng- 
umuman dari Panitia Hadiah No- 
bei mengatakan bahwa Hemming- 
way mendapat hadizh iu karena 
.t'zranja menul's jang kuat dan 
pengaruh stijinja terhadap seni 
sastera modern sbg ternjata dim 
bukuna b rm2 ini , The Old Man 
and he Sea”, 

  

tertutup di Istana Malacanan unjuk menentukan nasib 6000 orang 
Indonesia jang telah masuk kewilajah P'lipina setjara tidak sah. 
Ini adalah pertama kalinja dua republik Asia jang masih muda 
mengadakan pembitjaraan tingkat tinggi dimana pertalianZ racial, 
ethnis dan kebudajaan memainkan peranan jang penting. Sumber2 
jang dapat dipertjaja mengatakan, bahwa kedua negara telah men- 

mengenai soal2 imi- 
grasi. 

Wakil Presiden dan Menteri 
Luar Negeri Carlos Garcia telah 
memberikan djaminan kepada In- 
donesia, bahwa negerinja akan 
mendjalankan segala usaha untuk 
mengesahkan orang2 Indonesia jg 
diam di Pilipina tidak kurang dari 
5 tahun sebagai penduduk negeri 
tsb. Djumlah orang2 Indonesia /g 
tinggal di Pilipina kurang dari 5 
tahun kira-kira ada 1000 orang 
dan sumber tsb.  menjatakan. 
bahwa mereka itu harus dipulang 
kan. Selandjutnja dikabarkan, bah   Kuwabara adalah kepala dari 

kongsi ,,Matsukura and Compa- 
ny”, Kongsi ini pernah menawar- 
kan pengambilan kapal2 jang 
venggelam dipersiran Pilipina de- 
ngan upah 35 dollar tiap tonnja, 
sedangkan tawaran resmi dari pe- 
merintah Djepang adalah 113 
dollar per ton. (Antara). 

  

Djum'at pagi kemaren di Balai 
Wartawan Djakarta diadakan kon- 
perensi pers jg diselenggarakan oleh 
Ikatan Pendukung Kemerdekaan In 
donesia (IPKI) untuk mendjelaskan 
dasar dan tudjuan organisasi tsb. 
Dalam  keterangannja, pimpinan 
IPKI menjatakan, bahwa IPKI ada 
lah organisasi  rakjat jg dipelopori   oleh bekas pedjoang dan bekas ang 
gauta Angkatan Perang. Selandjut- 
nja diterangkan, IPKI bukan suatu 
partai politik dan anggauta2nja djus 

. 

3 
Pi 

$ i 

ol 

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indon. 
tru dari orang2 jg sampai sekarang 
tidak berpartai. Orang2 jg berpar- 
tai atau jg dekat dengan partai ti- 
dak, diterima  mendjadi  anggauta 
IPKI. 

Djuga IPKI tidak terlepas sama 
sekali dari organisasi bekas pe- 
djoang jg sekarang sudah ada. Atas 
suatu pertanjaan, pimpinan  IPKI 
menegaskan, bahwa pada taraf per- 
tama IPKI sudah akan selesai tu- 
gasnja djika pemilihan umum su- 

  

dah selesai, dan bagaimana sifatnja 
Organisasi tsb. dikemudian hari ma 
sih akan ditentukan lagi, dan akan 

tergantung pada  perkembangannja 
nanti. Dasar daripada IPKI adalah 
proklamasi dan konstitusi '45, se- 
dang tudjuannja terutama memper- 
satukan kembali bekas pedjoang un 

| 

wa delegasi Indonesia diketuai 
oleh Kuasa Usaha Indonesia di 
Manila Mr. Tjokroadisumarto, se 
dangkan pihak Pilipina diketuai 
oleh Menteri Maure Calingo. 
Kemaren dulu diadakan cocktail 

party untuk menghormati delegasi 
Indonesia bertempat di Manila Ho- 
tel dan anggota kedua delegasi me 
njatakan, bahwa soal jg ,,sulit” ia- 
lah menentukan  siapa2 diantara 
6000 orang itu jg tinggal di Pilipi- 
na lebih dari 5 tahun. Dikatakan, 
bahwa kewadjiban ini terletak di 
atas pundak pihak Indonesia. Prak- 
tis jg telah disetudjui oleh kedua pi 
hak. ialah prosedure pemulangan 

orang2 tsb. ,,Ini akan mendjadi s0- 
al timbal-balik”, demikian Garcia 
menerangkan, ,.bahwa kedua nega- 
ra masing2 akan membajar ongkos2 

pemulangan  warganegaranja”. , Se-   tuk ikut aktip dalam pemilihan 
umum. Achirnja dapat  ditambah- 
kan, bahwa IPKI didirikan pada 
tgl. 20 Mei tahun ini dan kini telah 
terbentuk 16 wilajah di Indonesia, 

landjutnja diterima kabar, bahwa 
kemungkinan infiltrasi komunis dju 
ga dibitjarakan selama perundingan 
berlangsung. Demikian AFP kabar- 
kan dari Manila. (Antara), 

tjapai kata sepakat jang ,,tiepat dan lajak” 

    

ON K 

Perdjandjian 
Judonesia-PBB 
Untuk#Melengkap- 
Sempurnakan Ban: 

tuan Tehnis 

KEMAREN bertempat di Ke- 
menterian Luar Negeri telah di 
tanda-tangani “ suatu) perdjandj'an 

Perundingan Indonesia 

Pilipira Dimulai 
Pertama Kali Perundingan Antara 2 Negara 
Muda Asia Dlms Tingkatan Tinggi Dlm Mana 
Pertalian2 Raciaal, £thnis Dan Kultureel Main- 

kan Peranan Penting — Kata Sepakat Jang 
Tjepat Dan Lajak Mengenai Imigrasi 

PIHAK? PILIPINA dan Indonesia kemaren pagi mulai sidang 

dasar diantara pemerintah Indo- . 
nesia disuatu fihak dan Perserika 
tan Bangsa2 serta Special'sed 
Agencies-nja dilain. fihak. Peme- 
rintah Indonesia diwakili oleh 
Menteri Luar Negeri Mr. Sunario 
dan Perserikatan Bangsa2s dan 
Special'sed ' Agencies-nja oleh 
A. Balinsky. 

Perdjandjian dasar ini menga- 
tur dalam garis besarnja tjara 
bantuan technis dari Perserikatan 
Bangsa2 terhadap Republik Indo- 
nes'a, Didalam perdjandjian . ini 
didjelaskan matjam2 bentuk ban- 
tuan technis jang dapat diberikan 
oleh PBB ,,atas dasar permintaan? 
pemerintah dan persetudjuan or- 
ganisasi2 PBB”.  Djuga d'djelas- 
kan tentang ' kewadjiban2  ke- 
uangan dan administratif dari 
kedua belah fihak untuk melak- 
sanakan bantuan tsb. 

Perdjandjian ini mulai berlaku 
pada saat ditanda-tanganinja. 

(Antara)  



   

  

  

   

  

      

    

   

  

   

ga 
mengetahui wartawan ,,Suara Mer- 

“|. Marilyn 
-|Dengan tersedu-sedu ia mentjeritera 
“Ikan, sebabnja ja tjeraj ialah bahwa $ 
1 jsuaminja, Joe di 'Maggio, selalu ber. 

NG 

Ienengah Smg 
Tulis - Menulis - Passer:| Ik. Rp: 100.000| 

  

wa kini fihak kepolisian sedang 
arZan jang terdjadi di Sekolah 

s1 Neta Beko Tehnik Per 

Pekemkalnnn bana | en, seharga 
kedua sekolahan “tsb. n    

    
    
MARILYN. 
Monroe  achirnja tjerai. 

t-|sikap atjuh tak atjuh dan dingin ter 

    

    
             ini, barang? ig hilang | 

ditaksir 'mempunjai harga 
Rp. 59.050,50.8. 

uduhan ini, k 
ima k abar, bi: 

Aa 

Mendapat t 
dian ada diterim UNY T. (demikian orang jg tertudul 
tadi) telah menghadap ke. polisi 
seksi II dan katanja dengan di- 
saksikan oleh 3 Meng Gi per- 

. kara tsb. telah dibereskan. Dalam 
pada itu fihak polisi tak tin 
diam, perkara terus di-usut. Dj 

  fa: a 

  

Inja Marilyn 

hadap dia! Dengar tjerita ini, Sir- 
pong hampir hampir sadja keslele- 

| (den. 
| Jaaa, Astaga, sembrono betul itu 
Tai Maggio. Masakan, apa ada orang 

bisa tinggal 
Marilvn?? : 
Sebab biasanja, baru lihat gambar 

sadja, sudah  banjak 
orang gemrobjos keringeten 

TAHUN, 
Sekarang orang2 surat-kabar pada 

"bingung kalau mau kabarkan ten- 
tang PIR. Harus djelas dan terang 
|PIR jang mana. PIR-Wongso atau- 
kah PIR-Tadjuddin? 6 . 

Ini sama sulitnja kalau mau bikin 
berita tentang bepergiarinja resmi 
seorang pembesar maha gedee dan 

dingin sama itu djeng 

  ggal 
ju- 

a oleh fihak jang kehilangan falu dilakukan pensiitian2 Tag 
Kenalan 2 Ja Be akan ilang 
nja barang2 ini ialah dng djalan 

waktu dihi 5 1 Datara jang h Baar prt 
ari taksirannia semula. Kira-kira 

seharga Rp 100.000.— . 

“Berkat penjelidikan jg' rapi, kini 
. polisi telah dapat menjita 

kembali beberapa barang? jg bera- 
| sal dari ,,ketjurangan” itu'utk selan- 

: Sita 'didjadikan barang2 bukti. 
Dapat diharapkan, “bahwa dalam 
“beberapa “hari lagi, perkara ini su- 
dah “dapat dibikin terang. | Hingga 

polisi lalu dapat melakukan ,.pena- 
hanan2” seperlunja pada orang2 jg 

: Dalam hal ini dapat pula di te- 
angkan, bahwa sampai “ ditulisnja 

berita ini fihak jg berwadjib belum 
melakukan penahanan? atau penang 

   

Rp. .100.000 ini ada- tersangkut 
»Orang2 dalam”. Dapat pula ditam 
bahkan, bahwa T. jg dituduh ber-    buat ketjurangan itu belakanga, te 

lah dipindahkan ke Bandung. Sam- 
pai dimana perkembangan dan ha- 
sil penjelidikay polisi, baiklah kita 
tunggu sadja, dalam beberapa hari 
Ini. 

  

   

  

   

    

       

  

24 karat, 23 Igo AO.—— 
Pe aa .. Rp. 48.50 

22 karat: Op Mpu AS. 

Diakarta, 28 Oktober ”54 : 
24 karat ap gr. Rp. 48,75 diual 

karat tiap gr. 48,— djual 

Singapore, 28 Oktober '54: 

  

Dan SA da   

g 

da Pend, 

Mulai 3 N 
Kereta-Api di Djawa, 
menambah kesempat 

      

    

    
      

    

   

an2”. Un $ 
lagi, terbukti, 

- Tapi ig. terang, dalam per-|: 

karena sesuatu 
di-bangun dan di-djaga 

il Pekodjan 99 dan BIMA di 
“D7 Seteran dibuka hingga di. 20-00. 

£ AKAN PUNGUT SOKONGAN. 

Pkeliling didalam kota 

“KA. 
| ER 1954 idirobah seluruh perdjalanan 

dan Sumatera Selatan dengan tudjuan 

| tinggi bangetttt di Djakarta dengan 
njonja-nja. 
Harus djuga jang djelas! 
Apa dengan njonja Anno Usamu 

eirai Gunsaikan-bu tahun 2602 Su- 
mera, ataukah dengan njonja 1954 
bulan Djuni 

PIR ATAU PINEEEERRR. 
Pak Wongso dan Pak Tadjudin-Ha- 

zairien rebutan nama PIR. Untuk 
adilnja Sir-pong usulkan keduadua- 
nja boleh tetap pakai mama PIR. Ta 
pi dengan sedikit perobahan dalam 
tjara mengutjapkannja. Pak Wongso 
dengan lidahnja dari Djawa-Tengah, 
kalau mengutjapkan PIR, biasanja 
djuga tjara Djawa-Tengah.  Tjekak 
a0os, pir! 

Djadinja Pak Wongso boleh terus 
pakai nama PIR. Dengan Tjatatan, 
kalau mengutjapkannja harus tjekak- 
a0s Pir!!!! 

Sebaliknja Hazairien-Tadjudiy cs. 
boleh tetap pakai nama PIR djuga. 

| Tapi karena biasanja lidah Sumate- 
ra-barat itu kalau mengutjapkan PIR 
selalu pandjang dan halus, Pifiieeerr, 
maka Hazairien boleh teruskan na- 
ma PIR. Dengan keterangan kalau 
mengutjapkannja harus PIHIEERR!! 

NAGORO. 
Pak Muljadi Djojomartono, (masih 

ingat, itu loo Panoto Moril) day ke 
tua DPRDS Djawa-Tengah dengan 
enthousiast mengatakan pada Sir 
pong: ,,Nah, Djawa-Tengah boleh 
gembira sekarang. Sesudah  punja: 
Gubernur jang namania Mangunne:| 
goro — dus pintar mbangun negara 
— sekarang Semarang punja Residen 
jangenamanja Reksonegoro — dus 
pinter ngrekso atau mendjaga nega 
ra!!! 2 

Sir-pong akoor banget dengan en- 
thousiasme pak Muljadi ini. Tetapi 

negara itu sesudah 

baik-baik, 
biasanja terus mendjadj djaja, maka 
Sir-pong usul supaia pak  Muljadi 
mulai hari inj ganti namanja mendja 
di: Muljadi Djajanegoro!!! 

op. 2 

| APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek KOO BN 

Berhubung dengan kesulitan2 
untuk merawat Klenteng Tay Kak 
Se di Gg. Lombok: disebabkan 

“Imembumbungnja harga2 barang 
“keperluan, maka tidak lama pula 

hendak 
Semarang 

untuk pungut sokongan dari para 
dermawan iang diharapkan ban- 
tuon senenuhnja. 

pengurus Klenteng tsb. 

Ya 

“dan mempertjepat pengangkutan 
barak (2 TA ega tenan Ie 

KERETA API PENUMPANG. 

Hubungan langsung jang baru dengan satu kereta api tjepat di- 

teh : — Djakarta 6 pp. 
: 2an — Semarang — Jogjakarta pp. 

- Surabaja-Pasar-Turi pp: 
0 — Semarang-Tawang pp- 

Surabaja pp:     

   

    

   

antara kota2 berikut mendjadi 
— Bandung pp- 5 kali 

- Bogor pp- 15 » 

a — Serang pp: 4. 
( sa Sukabumi — Bandung pp. 3 

. al ae Pa Semarang pp. 5 » 

2 F. Bi ar — Kertosono pp. d 

: GC. Blitar nak Malang — Surabaja pp. 3 » 

Si . H irabaja -—- Malang pp- 8 5» 

: IL Surabaja — Djember pp “4 

J.  Djember — Banjuwangi pp. 3 

  

€ / ERETA API BARANG. 
Kereta Api barang malam hari djarak djauh ditambah, sehingga 
pengiriman batang dipertjepat. 
Keterangan-keterangan lebih landjut dapat diminta di Kantor-kantor 
Inspeksi. di Djakarta, Bandung, 'Tjirebon, Purwokerto, Jogjakarta, 
Semarang, Madiun, Surabaja, Malang, Djember, Tandjung Karang, 
Palembang, dan Kepala-Kepala Setasiun, 

    

    

   

  

   

| Tengah d'dapat 

ribu. Pasukam tentara kita jang dis 
“beritahu segera melakukan 

1760.624, Purbolinggo 481,324, Ban- 

EGA. 

    

pat ditangkap lagi dengan hidu 
dupan didesa Slerok, Tegal oleh Kc- 

ngan tjamat Kota Tegal, # 

  Pada hari Selasa” jang baru lali 
antara djam 05.00 pagi Soeat tela! 
datang dirumah isterinja didesa" Sle- 
rok, dengan djalan memandjat tem- 
bok rumah dan selandjutnja ia mem 
bangunkan isterinja dengan  tjara 
melemparkan batu? ketjil (Djw. kri 
ki). Setelah isterinja bangun di: 
mengetahui, bahwa jang melempar- 

|kan 'batu2 ketjil itu adalah suaminja 
|jang telah lama menghilang, maka 

  

   
    

    

kanan. Disamping membelikan ro- 

laporkan ' kepada 
Berhubung dengan laporan tsb. 
Soeat dapat” ditangkap  hidup-hi- 
dupan. Dalam penangkapan ini, oleh 
pihak kepulisian terpaksa mengam- 
bil tindakan dengan tembakan, ka- 
rena pada waktu Soeat diperintah- 
kan keluar dari tempat persembunji- 
annja, Soeat tidak mau dan akan 
melawan. . g 

Perlu diketahui, bahwa Soeat ter 
sebut ternjata membawa 3 hand- 
granat dan beberapa tjatatan pen- 
ting. Akibat penembakan oleh pihak 
kepulisian itu menjebabkan- kedua 
kakinja Soeat Juka2 berat, dan ter- 
peksa diangkut ke rumah sakit Kar- 
dinah Tegal. 

TJEPU 
AKAN MEMILIKI RUMAH 

SAKIT. 
Berbagai lapangan pembangunan 

oleh Pemerintah Daerah Autonoom 
Kabupaten Blora sedang - dikerdja- 
kan, jg a.l. Rumah Sakit Umum di 
kota Tjepu. Menurut keterangan jg 
kami peroleh, kini telah diterima 
uang sebesar Rp. 1.100.000 dari Pe 

  

  
merintah Pusat guna pembangunan f 

Seperti. diketahui, ' Rumah Sakit 
tsb. kini masih. menggunakan ge- 
dung Sekolah Rakjat dikota ini. se 
dang gedung sekolah ini sangat di 
butuhkan karena kurangnja gedung2 
sekolah dikota ini. Maka diharap- 

.kan pembangunan Rumah Sakit 

-tsb. dapat diselesaikan dalam tahun 
ini dan selandjutnja pada tahun de 
pan telah dapat dipergunakan. : 

500 HA. SAWAH HABIS 

mol, Selama. th. 1953 dan 1954 500 
NN Ig sawah NN aan tidak da- 

Alikah dabattertanakan terantiee | Pati dipungut “hasilnya karena. sera- kali-kali dapat tertangkap tetani se- | Pa PN aU , 
lalu dapat Bean Mi: telah da-|' a tikus. Demikian berita     “ 

APA MA 

polisian Negara bersama-sama de- tel 

“Adapun peristiwa penangkapan itu (P 
stb.: BS , S Ka 

m 

Jain mengadakan pembrantasan de- 

isterinja tsb. terus mendjemputnja. - Tg fosfor, djuga mengadakan ge- | 
Pada paginja djam 07.00 isterinja | | 

disuruh membelikan rokok dan ma- | 

kok dan makanan isteri Socat me-|: 

jang berwadjib, | K 

(Ikan kundjungan r 
|kepala2 d daerah Tjirebon dan tg. 

| P.M, ALI SASTROAMIDJOJO 

| troamidjojo 

    

    
  

     

    

   

  

     

    

i jg diperoleh ,,An- 

12 hama tikus tsb. 
. tanaman padi jg 

lai berbuah, tetapi djuga 
“pada batang? padi jg sedang di ta- 

  

nam, jg menjebabkan pihak Petani 
ampai beberapa kali merobah ta- 

| seluruhnja — hantjur 
“sera ' tikus. - Menurut 

ja selama dua tahun 'itu telah 
apai 5 panenan, sehingga kare: 

  
   

  

    

  

| Untuk mengurangi penderitaan 
. pihak Djawatan ' Pertanian se- 

   kan perlombaan menangkap tikus 
dengan memberi hadiah bibit padi 
sebanjak 30 kg. setiap hektarnja, jg 

ini telah tersedia bibit  sebanjak        

  

ari pihak Pamongprodio pun mem 
berikan batuannja jg setiap Ketia- 
matan diberikan uang sebanjak Rp. 
200,—. x 

TJIREBON 
| 'DUTA-BESAR IRAK KE 
EL TJIREBON 1 
' Abdul Muta Libal Hamini, Du- 
tabesar Irak di Indonesia pada 
awal bulan Nopember jang akan 
datang akan pergi ke Tjirebon 
dan kemudian ke Pekalongan. 

Menurut keterangan pada tg. 1 
Nopember jad. ia akan mengada- 

j resmi kepada 

  

2 Nopember di Pekalongan. 

KE TJIREBON. 
Untuk hadiri konperensi 

- PNI Djawa Barat. 
' Perdana Menteri Mr. Ali Sas- 

bersama beberapa 
pemimpin PNI dari Djakarta tg. 
0 Oktober pergi ke Tjirebon 

untuk menghadiri konperensi PNI 
Djawa Barat. 

Pemuka2 PNI dari Bandung 
a.l. “Kepala Djawatan Penerangan 
Propinsi Djawa Barat Osa Maliki 
sudah berangkat ke Tjirebon utk. 
mengadakan persiapan. 

Dikabarkan, bahwa djuga Gu- 
berrur Djawa Barat Sanusi Har- 
djadibrata pergi djuga ke Tjirebon 
itu. 

Menurut keterangan, dim. kon- 
perensi itu. dibitjarakan a.l. situasi 
politik sekarang.ini dan soal per- |! 
slanan pemilihan umum. 

Dapat ditambahkan, bahwa pa   PURWOKERTO - 
  

  

UNTUK TOLONG Pa 
SI AKIBAT KEKATJAUAN. 
Dari fihak Insp. Sosial Djawa 

kabar, bahwa 
untuk membiajai soal perawatan 
rakjat/ pengungsi didaerah keka- 
tjauan akibat terganggunja keama 
nan didaerah Banjumas direntja- 
nakan biaia sedjumlah Rp 13.806. | 

| 600. Dari sedjumlah tsb. di 
antaranja dipergunakan untuk 
membangun rumah2 jang telah di | 
bakar gerombolan sebaniak 1.k. : 
14.000 rumah, dan untuk mem. | 
perbaiki rumah2-jang telah rusak j 
sebanjak I.k. 23.606 buah- rumah. | 
Disamping itu untuk mendirkan 
Dula poliklinik2 darurat dan diem 
batan2 serta dialan2 desa jg telah 
rusak. Djumlah pengungsi ak'bat 
gangguan keamanan itu menurut 
keterangan berdiumlah 18.055 ke- 
pala keluarga jang terdiri dari 
74.481 djiwa. 

BREBE 

| 
| 
l 

  

GEROMBOLAN MERAMPOK 

Sepasukan TNI jang sedang ber- 
patroli malam didaerah Brebes ba- 
ru-baru ini disuatu tempat telah 
mendjumpai sedjumlah anggauta ge- 
rombolan jg akan melakukan peng- 
garongan. Pengedjaran kemudian di- 
lakukan oleh fihak TNI, dan dalam 
pada itu 2 orang anggauta gerombo- 
lan telah mati tertembak, sedangkan 
sendjatanja jang berupa seputjuk 
bren dan sendjata L:E. dapat kita 
rampas. Pada waktu jang bersama- 

an, gerombolan jang terdiri I.k. 100 
orang dam bersendjata lengkap telah 
melakukan penggarongan dirumah- 
nja administratur paberik gula Ban- 
djaratmo (Brebes) dan berhasil meng 

gondol uang tunai sedjumlah Rp. 43 

penge- 
djaran. - Sesudah terdjadi tembak- 
menembak, gerombolan achirnja me 
larikan diri denga, meninggalkan se 
orang temannja jang telah mati. De 
mikian berita dari Perwira Pers 
TT.IV. : $ 

DJUMLAH WARGA NEGARA: 
INDONESIA SAMPAI TG. 

15 SEPTEMBER DI” 
DJAWA-TENGAH. 

Dari Panitia Pemilihan Djawa Te- 
ngah didapat keterangan, bahwa 
djumlah W.N.I. jang “tertjatat sam- 
pai tgl. 15 September 1954 “dalam 
wilajah Djawa “Tengah ialah 17.602. 

| 101 jang menurut peperintjiannja di 
tiap2 Kabupaten dan Kota Besar jg. 
ada  sbb.: Kabupaten2 Semarang 

| 513.892, Kendal 435.721, Demak 
372.133, Grobogan 564.806, Pati: 
580.743, Kudus 300.479, Djepara 
400.228, Rembang 246.909, Blora | 
421.713, Pekalongan 741.358, Pema- 
lang 626.307. Tegal 663.859, Brebes 
788.645, Banjumas 820.245, Tjilatjap 

djarnegara 453.750, Magelang 695, 
290, Temanggung 312.900, Wonoso- 
bo 339.035,  Purworedjo 501.455, 
Kebumen 720.252,  Klatey 732.267, 
Bojolali 512.999,” Sragen 440.355, 
Sukohardjo 345.083, Karanganjar 
357.170, Wonogiri 732.663, Bantul 
430.560. Sleman 485.895, “Gunung 
Kidul 477.003, Kulon-Progo 307. 
903. Kota2 Besar Semarang 353.228, 
Pekalongan 80.163, Tegal 77.991, 
Surakarta 283.877, Jogjakarta 243. 
216. Seperti diketahui pendaftaran2 
tadi dimulai rata2 tgl. 1, 3, 4, 5, 8,   

«PNI mengadakan rapat umum. 

da tg. 31 Oktober-di Tiirebon 

  

  

SIARAN R.R.I. 

Semarang, 31- Oktober 1954: 3 

Djam 07.10 “Tjempaka Wangi: 

PA TO BA AN NT MAS AANG S1 

"In $ 

Pe 

ng masjarakat Tani menderita | 
#kerugian Ik. 10.000 kwintal padi jg 
“(harganja Ik. Rp. 4:000-000,—, 

5.000 Kg. sebagai barang. hadiah. Pra, 

akan bertambah banjak dan tinggi- 

F uh-tak atjuh dan dingin dari pi- 

tik: Joe sering kali merengut 

'Inja tak mengutjapkan sepatah kata- 

  

Mobil 

Djadi Barang Penga: 
y wasan 

SEMUA MOBIL penumpang 
jang Bisimport sedjak tg. 15 Ok- 
tober 1954 kini didjadikan ba- 
rang dalam pengawasan ber 
kan  Undang2 
Goederen tahun 1948, demikian 
diputuskan oleh Kementerian Per 
'ekonomian. Dalam peraturan ini 
diketjualikan mobil2 penumpang 
jang dtundjuk sebagai barang 
inducement berdasarkan  Peratu- 
ran Inducement 1953. Djual-beli, 
penerimaan dan penjerahan mobil 
mobil penumpang menurut per- 
aturan ini hanja diperbolehkan 
dengan izin suatu panitya jang di 
bentuk oleh Menteri Perhubungan | 

1 Menteri Perekonomian. 
sudah waktu 4 tahun  sedjak 

pembelian / penerimaan pertama ka- 

li dari impomtir, atau pedagang lain 
itu, mobil bersangkutan dapat di 
perdagangkan dengan bebas. 
"Semua mobil: penumpang jg di- 
nport sebelum 15 Oktober jg lalu, 

termasuk djiuga mobil prioritet, -da- 
pat didjual dan diserahkan dengan 
- mulai hari berlakunja peratu 

1 Ini, ialah 25 Oktober 1954. 
“Peraturan ini dianggap perlu ka- 

1 achir2 ini nampak sekali: per- 
ulah ig sangat besar sehingga 

h. melampaui djumlah mobil 

3 

  

   

   

  

   

     
je diimport. 
Ini disebabkan “disatu pihak oleh 

pembatasan import dan dilain pi- 
hak oleh nafsu spekulasi diberbagai 

ngan mentjari objek2 guna me 
nanam kelebihan uangnja. 
| Dengan keadaan demikian maka 

penjebaran dan pembagian mobil2 
penumpang dibahajakan, sehingga 
sering mobil2 itu tidak sampai ke- 
tangan pihak2 jg benar membutuh- 

kannja. 
' Keadaan demikian kini dapat di- 
afasi sebaik2nja dengan adanja per- 
aturan ini, lagi pula mobil2 ,,2de 
hands” sekarang akan-mendjadi be 
bas sehingga penawaran mobil2 itu 

nja harga akan dapat tertekan. 
Naa (Antara). 

Film 
MARILYN MONROE DJADI 

. BERTJERAI DARI JOE 
ah DIMAGGIO. 
Hakim di Hollywood hari Rabu 

telah mengabulkan permintaan pe- 
main film Amerika Marilyn Monroe 
Niagara” dil) untuk ditjeraikan da 
1 suaminja, bintang baseball "New 
York Yankee” Joe Dimaggio, sesu: 
Ne pan selama hanja 9 bu- 

lan sadja. 
“Sambil mentjutjurkan air mata- 

“ dramatisnja seperti dalam 
ja — Marilyn (umur 29 ta- 

  

     

  

rak Joe. Katanja ia (Marilyn) sudah 
mengusulkan untuk - meninggalkan 
dunia film, dengan harapan bahwa 
segala2nja akan berobah djadi ba- 

sadja 
|dan kadang2 sampai 10 hari lama- 

pun djuga, kalau tidak membentak- 
bentak. Demikianlah kata bintang 
film tadi, jang menurut koresponden   07.25 Disco Varia: 08.10 Rajuan Or 

gel, 08.15 Kebaktian Umat Katolik: 
09.15 Choir of the Strasbourg Ca- 

thedral: 09.30 Wajang Gedog: 11.30 
Ulangan Peladjaran Beksan: 12.30 
Pekan datang: 12.50 Mien Sondakh: 
13.15 Tionghoa modern: 1346 Hi- 
buran Minggu siang: 17.95 Taman 
Kepanduan: 17.45 Orkes Siudio Dia- 
karta: 18.30 Peladjaran Njanji: 19.30 
Gadon oleh Karawitan Studio: 20.05 
Gadon (landjutan): 21.15 Krontiong 

Asli: 22.15 Sandiwara Radio: 23.09 
Tutup. 

Surakarta, 31 Oktober 1954: 
Djam 07.15 Orgel Tunggal: 07.45 

Suara bersama: 08.30 Taman Indrija: 
09.00 Dari Dunia jang Aneh: 09.15 
Istana: 09.45 Aneka warna: : 10.00 
Lagu2. Indonesia: 10.30 - Wajang 
Orang oleh Kel. Studio: 13.45 Dari 
dan untuk Wanita: 14.15 Musik 
gembira: 17.05 Rajuan Putri: 17-45 

Dieso Varia: 18.15 Mimbar Keseha- 

UP dimuka hakimpun berpakaian 
seperti dalam film2nja. 

INDIA TAK MAU BERIKAN 
FASILITET2 ISTIMEWA 

numpang |: 

Gecontroleerde | 

  

r 

ISebuah Tindjauan 
N 

  

  

2" 2 

sa D Surati Beba 
: tjara 

semula.. Sekarang ini mang 
Perhubungan akan dipetja 

Tuntutan2 jg. dilakukan oleh P.S. 
(LI. dan N.U. jang menghendaki 
agar Kementerian Perekonomian dan 
Keuangan tidak dipegang oleh P.N. 
L, bukan merupakan tuntutan jang 
principiil. Tidak bisa dartikan bah 
wa kedua partai itu tidak menjetu- 
djui pembagian licensi' istimewa”, 
melainkan (sangat mungkin) mereka 
tidak menjetudjui peleksanaan pem 
bagian licensi “istimewa itu. 

' Dengan demikian, andaikata tun 
tutan2 itu kelak dapat terleksana, 
belum bisa dipastikap bahwa sistim 
pembagian licensi istimewa itu akan 
hapus. Padahal, kesuraman “pereko- 
nomuian pada belakangan ini bukan 
lah semata2 akibat tjaranja membagi 
licengg istimewa itu, melainkan ka 
rena adanja“ sistim licensi istime- 

». 
wa. 

Tuntutannja lunak lagi. 
Sungguhpun tuntutan2 itu (dak 

prinsip, en toh pada saat2 
mendekati ,,reparasi” kabinet, ka 
langan PSII dan N.U. memper- 
lunak tuntutannja: Kita katakan 
diperlunak, sebab sekarang ini 

HH bukannja menghendaki Mr. 
Iskag Tjokrohadisurjo dan Ong 
Eng Die keluar dari kabinet. Me- 
la'nkan asal salah satu kemente- 
rian itu diberikan kepada lain 
partai. Dalam tuntutan2-nja itu 
tidak d'sebut2 supaja salah-satu 
kementerian (jang dimaksud ada- 
lah Kem. Perekonomian) diberi- 
kan kepada PSII. 

Tetapi tiap orang tahu, bahwa 
PSII menghendaki salah satu ke- 
menterian jang semula dipegang 
oleh P.N.I. Dengan demikian, 
maka tuntutan2 jang semula di 
adjukan oleh PSII bukan semata 
mata berdasar pada apa jg sering 
dikatakan (demi kepentingan rak- 
jat enz. enz.), melainkan hanja 
suatu keinginan untuk mendapat 
keuntungan jang lebh banjak da- 
lam 'politik ,,buitverdeling” jang 
didjalankan oleh pemerintah. 

Pengaruh kiri. 
Keluarnja P.L.R. dari kabinet 

berakibat  sedikitnja kelebihan 
suara partai pemerintah dalam 
pariemen. Sekarang ini kelebihan 
suara paling banjak 10 suara. Da 
lam djumlah itu sudah dihitung 
suara P.K.I. 17 dan Sobsi 2. 

Akibat darpada keadaan jang 
demikian, panitia jang diserahi 
memperba'ki kabinet sangat sulit. ' 

  

  
muthlak. 5 

Selagi P.I.R. belum meninggal 
kan kabinet, dunia demokrasi 
Barat umumnja sudah sangsi pada 
kabinet Ali, jang menuduh ada 
tanda2 ketjenderungannja pada 
blok komunis. Lebih2 pada waktu 
sekarang, dimana suara P.K.I. cs. 
merupakan tulang punggung ka- | 

| binet. 
Sementara orang" ada jang menun 

djukkan tjontoh di Perantiis, dimana 
kabinet Mendes France djusa men- 

ce menjatakan dalam investituur-nia 
bahwa dia bersedia mendizdi Perda   PADA M.G.M. 

Jang hendak buat film 
jang menghina gerakan 
kemerdekaan India, 

Pemerintah India telah meno- 
lak untuk memberikan faellitet2 
istimewa kepada kongsi film Ame 
rika MGM jang hendak membuat 
film bert'tet.,,Bhowani Junction” 
di India. Dalam pada 'itu peme- 
rintah India tidak keberatan utk. 
member'kan fasilitet2 jang biasa 
kepadanja tidak beda dengan ke 
pada kongsi2 film lainnja, misal- 
nja mengenai bea tjukai, perleng- 
kapan2 disb. . 
.MGM  merentjanakan untuk 

membuat: flm  ,,Bhowani Junc- 
|tion” sebagai filmnja jg terbesar   tan: 18.30 Njanjian Sutji: 19.30 La- 

gu2 Sunda, 20.05 Aneka Pengetahu- 

ma Krontjong: 22.15 Klasik: 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 31 Oktober 1954: 
Djam 07.15 Rajuan pagi: 07.45 

Suara merdu: 08.15 Carry cs. meng- 
hiburs 08.45 Serba serbi Minggu pa- 
gi: 09.00 Siaran dari Geredja: 10.00 

| Concerto untuk cello: 10.15 OH. 
Gema Saparua: 10.45 Ujon2 siang: 
11.00 Ujon2 dari Puro: 13.10 Mirg- 
gu meriah: 13.40 Hidangan siang: 
17.00 Gending2 untuk Kanak2: 17.45 
Piano sore, 18.15 Konsert sendja: 
18.30 Njanjian Katholiek: 19.40 
Krontjong dan Stambul: 20.05 Kwar 

"tet Dharnoto: 20.30 Siapa Mau Bo- 
leh Ikut: 21.15. Djawaban surat2: 

21.30 Wajang Orang Ngesti Pando- 
wo, 22.10 Wajang Orang (landjutan): 
24.00 Tutup. Na 

Djakarta, 31 Oktober 1954: 
Diam 07.10. Minggu gembira: 

08.10 Pekan datang: 08.30 Pilihan 
Pendengar: 09.10 Musik Kulintang, 
09.30 Tjerita Minggu pagi: 09.40 
Empat Serangkai: 10.00 Dari Ge- 
dung Artja: 11.00 Mimbar Katolik: 
11.15 Musik Klasik: 11.30 Ulangan 
Malam gembira: 12.40 Kwartet Hen- 
dys. 13.00 Penghantar- santapan si- 
ang: 13.40 Orkes Malaju: 17.00 Ta- 
man Putra: 17.30 Orkes Hawaiian: 
18.00 Ruangan Kepanduan: 18.30 
Mimbar Protestan: 19.390 The Old 
Timers,. 20.05 ' Tjerdas Tangkas: 
21.00 Ruang Olah Raga: 21.15 Buah 
tiipt. A. Alhabsiis 21.45 Uning- 
uningan, 22.15 O.K: Irama Masa: 
23.00 Tutup. 

Semarang, 1 Nop. 1954: 
Djam 06.10 Orkes Harry Hayes: 

06.40 Suara Perana Titiek & Ta- 
tiek: 07.10 O.K. M. Segi: 13.15 Or- 
kes Hawaiian Pemuda Maluku: 13,45 
Musik Kulintang: 14.10 Orkes Stu- 
dio Surabaja: 17.00 Hiburan sore: 
17.40 Djenaka Sunda: 18.00 Ruang 
CPRADj: 18.15. Tjiptaan A.. Dei: 
18.30 Hidangan: “Lima Sekawan: 

19.30 Aneka Langgam: 20.30 Dari 
dan untuk Pendengar, 2115 Dari 
dan untuk Pendengar, " 22.15 Dari 
dan untuk Pendengar  (landjutan): 
23.00. Tutup. 

Surakarta. 1 Nop. 1954: 
Djam 06.03 Aneka warna Indone-   10 dan 12 Mei 1954, sia, 0645 Lagu2 dari India, 07.15 

an) 20.15 Lagu2 Sumatra: 21.20 Ira- 

untuk tahun 1955. Untuk ini ia 
“minta kepada pemerintah India 
fasilitet2 istimewa supaja diper- 
bolehkan mempergunakan -sebuah 
setasion kereta-api dan tanah se- 
kitarnja, dan memindjam sepasu- 
kan tentara India. Pasukan2 ini 
dibutuhkan dalam adegan2 dalam 
-buku mengenai sralgan kemer- 
dekaan Inda. “Di India timbul 

cbanjak sekali protes terhadap 
buku jang hendak didiadikan film 
itu didalam pers. Mereka itu 
menjatakan bahwa buku itu meng 
hna gerakan kemerdekaan India. 

Untuk pembuatan film ini 
MGM telah memilih Ava Gard- 
ner dan Stewart Granger untuk 
:melakukan peranan2-nja jang ter- 
utama. 

  

Dari Amerika Latin, 07.45 Instru- 
mentalia gembira: 12.03 — 12.45 
— 13.15 — 13.45 Klenengan Ga- 
don: 17.05 Gelanggang Kepanduan: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Irama Tango: 18.15 Dari Pasundan: 
18.30 Sendja mendatang: 19.30 In- 
donesia Populer, “20.30 . Bingkisan 
“Penjiar, 21.10 Malam Tirakatar 
22.15 Malam Tirakatan (landjutan): 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 1 Nop. 1954: 

Djam 06.10 Hidangan Orkes 
Oucen Hall, Lights 06.30 Varia Se- 
nen Kemis, 06.40 Lagu2 dari Mal- 
ya: 07.15 Vocalia Barat: 13.15 Or- 
kes Lex Baxter, 13.50 Hidangan si- 
ang: 17.00 Taman Putra: 17.40 Or- 
kes Bunga Rampai sore: 18.00 Ori 
kes Ray Anthony: 18.15 Ruangan 
Djapen: 18.30 Lagu2 Krontiong: 
19.40 Gadon Malam: 20.15 Gadon 

i Malam (landjutan): 21.18 Untuk Ke 
sedjahteraan Keluarga Kita: 21.30 
Hiburan Malam, 22:10 Lagu2 Ta- 
pian Na Uli: 22.30 Tutup. 

  
| 

na Menteri, djika kelebihan suara 
jang diperolehnja itu tidak terhitung 
suara Komunis. — Djadi, andaikata" 
fraksi. .komunis tidak  menjokong ' 
Mend— France, masih djuga mem-! 
punjai meerderhcid dalam parlemen. 

Djelas kiranja, bahwa tjontoh di 
Perantjis kurang tepat untuk mem 
bandingkan kabinet Ali. 

Soal ini mempunjai arti jang pen 
ting sekali. Djika toh kabinet “Ali 
ini jang sudah dituduh setidak-tidak 
nja pro komunis itu, diteruskan, ma 
ka perdjoangan Indonesia didalam 
P.B.B. mengenai Irian tampaknja 
akan lebih sulit lagi. 

Barang siapa dengan radjin meng 
ikuti .perkembangan2 dalam PBB 
akan dapat mengetahui bahwa blok 
demokrasi Barat selalu mendapat 
suara terbanjak. 

Soal ini ada persesuaian dengan 
surat Bebasa Daeng Lalo dari frak 
si P.R.N. jang turut kesidang PBB 
selaku penasehat delegasi Indonesia. 
Surat itu ditudjukan kepada kawan 
nja se-fraksi. Sekalipun surat mana 
bersifat prive, — kabarnja sekarang 
ini sudah mendjadi pembitjaraan2 di 
kalangan fraksi PRN. Isi suratnja itu 
mentjeritakan — bahwa dikalangan 
P.B.B. “ada anggapan bahwa kabi- 
net Ali tjondong kehlok Komunis. 
Padahal surat 'itu dibuat sebelum ada 
peristiwa P.I.R. Soal mana lantas su 
dah menundjukkan bukti, bahwa ma 
salah Irian Barat masih djauh seka 
L harapannia. 

Paralel dengan kehendak 
negara asing jang terten- 
tu, 

Keributar disekitar kabinet, ada 
sementara pemimpin jang mengata- 
kan bahwa fihak jang ingin mendja- 
tuhkan kabinet itu mempunjai sang 

ae LONNaMeMMMagaan g 

Mr, SUDJARWO DJADI WALI 
KOTA KEHORMATAN 

NEW ROCHELLE 
Mr. Sudjarwo Tjondronegoro, 

wakil tetap Indonesia di PBB, 
diangkat mend jadi Walikota ke- 
hormatan dari kota New. Rochel- 
le, New York, pada suatu upatja 
ra hari Kemis siang, Pada upatija- 
ra “itu kepadanja disampaikan 
Surat pengangkatannja oleh Wali 
kota Stanley W. Church dari New 
ochelle, 
Dem'kian UP dari New York. 

TIGA PENERBANG INDIA SE- 
BAGAI INSTRUKTUR 

DI G.LA. 
Tiga penerbang India tak lama Ia 

gi akan berangkat ke Indonesia un-   Diakarta, 1 Nop. 1954: 
Diam. 06.10 Seni Diawa Studio 

Djakarta, 13.15 Orkes Puspa Ken- 
tiana, . 13.30 Alam Minangkabau: 
14.10 Lagu2 Maluku: 14.30 Keseni- 
an Lampung: 17.00 Seni Sunda Stu- 
dio Djakarta: 18.00 Varia Nusante- 
ra, 18.15 Keselamatan Kerdja: 18.30 
Tunas Mekar: 19.20 Trio Irama: 
19.30 Mutu Ilmu dan Seni: . 20.40 
Permainan. Piano: 21.00 Pendidikan: 
Budi Pekerti: 21.15 Orkes Gambus 
Alwathan: 21.30 Pilihan Pendengar, 
22,15 Tutup, 

tuk bekerdja sebagai instruktur pe- 
nerbang pada GIA. Mereka adalah 
Kapten2 P.G.Reddy, B.M.N. Gil: 
sooly dan N.N. Chandra dari India 
Airlines Corporation. Mereka telah 
mengadakan kontrak kerdja untuk 
dua tahun dengan djawatap  pener- 
bangan sipil Indonesia. Permintaan In 
donesia akan instruktur2 penerbang 
an dari India ini adalah rangkaian 
rentjana Indonesia untuk mengganti 
kan penerbang2 asing di GIA. .De- 
mikian UP dari New Delhi. 

SEKARANG INI MENDJA DI KENJATAAN dalah lebih sukar daripada mem bikin baru. Keruwet 
dari P.LR. tidak duduk Ia, Oia lan tjara - mempe 

in sekali 
men djadi Kem, Perhubungan ( 

. dapat sokongan Komunis. Tetapi ka 
| Jangan ini lupa, bahwa Mendes Fran 

  

Tjo 

aeng Lalo”Jg 
an!,Di Kalanga 

Oleh: Agus Sujudi —    

  

  

djumlah korsi dalam kabinet 

: z $ 
kut paut dengan negara asing jang 
tertentu. Dikatakan bukan - hanja 
akan mendjatuhkan kabinet sadja, 
melainkan akan mendjatuhkan Ne- 
gara. 18 : 

Sedjauh itu “keteranganaja, belum 
pernah setjara tegas2 ditulis negara 
mana jang dimaksudkan itu. 

Sekalipun demikian, soalnia terang 
bahwa ada sangkaan terhadap orang 
orang jang akan menggul'ngkan ka- 
binet inj paralel dengan keinginan 
suatu negara asing jang akan men- 
djatuhkan negara kita. 6 

Lantas timbul pertanjaan, apakah 

djatuh mendjadi negara  djadjahan 
lagi? Ini suatu pertanjaan jang oto- 
matis timbul, djustru kedjahatin ig. 
terbesar adalah djika orang mendje 
rumuskan “negara merdeka ini men 
djadi negara djadjahan. 

Presiden pena 
an ruhnja. 

a tuli am ini dibuat, Pre- 
siden belum mempergunakan pe- 

ja. mengatasi kesu- 
Marah abinet Ali. 

      

Itan2 jang menimpa Ik 
Memang, s Ma bukan sua- 
tu krisis kabinet. Tetapi kesulitan 
nja melebihi kalau kabinet krisis. 

  

rak Kabinet Jang 
Selesai.“ Di - Repareer Nanti ? 

Mendjadi Pembi- 
in PRN 

, bahwa memp erba'ki sesuatu jang sudah rusak 
etan2 disekitar kab'net sesudah 3 orang menteri 

rbaikinja leb jang diduga h sukar daripada 
ementerian akan d'tambah. 

n Pelajaran. 
. 

kan pengaruhnja untuk mengatasi 
kesulitan2 jang sedang terdiadi. 
.Apa jang mendjadi sebabnja ? 

Tiada seorangpun jang bisa mem- 
beri djawaban, selain mengangkat 
bahu. 

“Padahal, djika kabinet jang dire 

parasi? ini nantinja bisa berdjalan, 

akan menghadapi banjak kesukaran2. 

Sesuatu soal jang dibawa ke parle 

'men misalnja, kelebihan suara ada 

"lah dari golongan P.K.I: cs. Soal ini 

lah jang mendjadi alasan dan tuduh 
Ian, bahwa kabinet ini ,,ditunggangi” 

oleh.P.Kt. | 
Memang, kabinet jang sekarang 

'ini bisa dipaksakan untuk terus ber 

diri. Tjuma soalnja, apakah bisa ber 

tahan lama? Dan bertalian dengan 

soal2 Irian Barat dalam PBB seperti 

kita ketengahkan dimuka, apakah pa 

da satu ketika (djika soal Irian Ba- 

rat dalam PBB mengalami kekalah 

an suara) tidak akan ada suara jg. 

mengatakan: djustru kabinet Ali tjon 

dong kekiri, maka masalah Irian Ba 

rat mengalami kekalahan. Apakah 

kekalahan itu tidak akan menimbul 

kan mosi tidak pertjaja dalam par- 

lemen.   mempergunakan pengaruhnja, so- 
alnja karena mengingat kebiasaan 
nja Presiden segera memperguna 

  

  

Achirnja, adalah suatu kenjataan 

bahwa- me-reparasi kabinet lebih su 

kar daripada ' membentuk kabinet 

baru. 

       

   

TJATUR 
NDONESIA 

     
Dengan A 

PERTAMA KALI waktu 

ngka Kekalahan Jang 
njolok 20 —12 

regu Russia akan diundang ke 
Amerka sudah mengalami kesukaran. Entah pihak mana 

Amerika .,Di- 
telan" Rusia 

Me- 

jang 
benar kami tidak mengetahui. Jang terang jalah, bahwa regu Russia 
mau datang ke Amerika asal untuk pemain2-nja d'beri kebebasan 
bergerak setjukupnja. Kalau merupakan ,,di-konsinjir” biarpun di 
beri apapun djuga mereka tetap tidak mau datang. Achirnja sete- 
lah ada persesuaian berangkatlah regu Russia ke Amerika dengan 
membawa pemain2 jang terkenal kuat. Dalam pertandingan ini 
Amer'ka dipukul dengan angka jang menjolok jalah 20—12 bagi 
kemenangan Russia. Salah satu 
Amerika L. Evans jg masih muda 

prestatie jang baik dari djago 
kami sadjikan dibawah ini. 

Putih: M. Taimanov (Russia) — Hitam: L. Evans (Amerika). 
1. c2—c4, Kg8—f6 

8. d4—d5 (Lain tjara seperti Reshe 

safnja 8. ......, » Be8 9. d5, Kd4!) Kcb—e7 9. Kf3—-e1, Kf6e-d7 

Stand sesudah 19. Bcl x c7? 

Hitam: L. EVANS 

Kgl—f3, g7—g6 
Satu partaipun dibutuhkan setjara 4, e2—e4, 0—0 5. d2—d4, d7—d6 6. Mf1—e2, e7—e5 7.-0—0, Kb8—c6 

3. Kb1—c3, Mf3—g7 

vsky memainkan ialah 8. Me3, mi- 
10. 

Ket—4d3, £7-#5 tt. f2— 

f3 (Dalam partai pertama 

dari match ini Evans dja- 

  

Ar 

  

  

    
    

     

MR 8 

lankan: 11. efsx, gfsx 
12. f4, e4 13. Kf2) f5—#4 
12, Mcl—d2, g6—g35 13. 
Bal—cl, Bf8—f6 (Lain 

tjara jalah 13. ...... Kf6 
7 Ta ae (RE dan 15: 

7, 2 TM Hasan , Kg6 dengan keada- 
/ YA 7, | an.jang baik bagi hitam) 
74 BA Za, | 14. c4—cs (Korban pion 
& AA 7 ” jang membawa” harapan), 

ZA, 1 Kd7xc5 15. Kd3xe3, d6 

IP .X65 161 Kc3—a4, bI—b6 
ol 17. b2—4, c5xb4 18. 
A Md2xb4 (Sebagai ganti 

hilangnja pion putih  me- 

nguasai garis —c dan 'po- 
sisi jang lebih baik) Mg7 

SA, 

|     

Puth: M. TAIMANOY 

(Putih harus bersedia dulu untuk m 
maisuri denga, 19. Pb3 dan 20. 
gesa seperti ternjata kemudian) 19. 

21. Mf83—a3, Kf5—e3 22. Pdi—c 

nun... 

34. Rf1—e2, Bc8—62-4- 35. Re2»—di 
dan putih menjerah kalah. 

Putih: Ra4, Phl, Bc6, 
Be4, Ma8, Ma3, Kes, 

Ke6, pion a6, b3, 40 

buah). 

Hitam: Rd5, “Bg98,  Bh4, 

Mh2, pion d2, h5. (& 

buah). 

Putih djalan dulu daa hi 
tam mat dalam 2 (dua) 

zet. Djawaban jang betul 
-diberi nilai 2 dan ditung: 
gu selambat2nja 10 har: 
setelah problim ini dimuat 
dan dialamatkan - kepada 
Harian Suara Merdeka" 
di Semarang. 

Djawaban. Probl. No. 6 (Setia 

Djandji): 1. Bg3 — 85 (Kuntji-zet), 
f6 X 85, 2. Bal — f1 dan 3. BfI — 
f8 mat. 

(Jang mendjawab 1. c3 — 64?-be 
lum mat dalam 3 zet, sebab didja- 
wab dengan b5 — b4! Jg mendja- 
wab 1 Bp3 —- h39, fo — 0: 
Djawaban jg betul kami terima 

dari: SEMARANG: AL Njaman. 
Soetahir, Soetandar, Liem  Boen 
Kwan, R. Soebardjo,  Tjoa ' Ging 
Hwie, Sarsono M.S., R.M. Soekar- 
no, S. Roesdianto, Anis, R.S. Pad- 
modipoero, Moch. Hadi, Ki Sindu, 
KARTASURA: ES.  Hadiwasana, 
TJIREBON: Rd, Moh. Saleh, Mas- 
duki,  Soeganda, TAWANGMA- 
NGU: Kadarisman, MAGELANG: 
M. Sosrowigoeno, R. Soerosewoko, 
Goenadhi, . S.B. Rahardjo, - Djauzi 
A.H. Susilo,  PARAKAN:  Tjan 
Khing Tjiauw, JOGJA: F. Abd. Ga- 
nie, PURWODADI: R.S, Reksokoe- 
soemo. 
TJILATIAP: R. Somodjatm' ko, 

WIROSARI: S. Adisabroto, PUR 
WOREDJO: R. Ristanto, SALA- 
TIGA: : S. Soehardjo,. PEKALO- 
NGAN:. Thio Oei Siang, . Tioe 
Sioe Teck, BOJOLALI: Sukardjo, 
KUTOARDJO: S. Notopawiro,   si,erLisk BREBES: Hadisumarto,  DJUA- 

  

—f8! (Zet pendjagaan is. 
kuat sekali) 19. Bcixc7? 

elandjutkan serangannja disajap Per- 
Bfdl. Zet tersebut adalah tergesa- 
Ang Ke7—#f5!! (Dengan serentak 

putih berbalik terantjam: Pc7x, Mb4x dan Ke3) 20. Mb4x f8, Pd8xc7. 
1, Pc7—g7!.23. Bf1—f2, Mc8—47 

24, Ka4—c3, g5—g4 25. Ma3—b2, g4—g3 26. h2xg3, Pg7xg3 (Ini 
adalah lebih baik dari fg3x) 27. Me2—f1, Ba8—c8 28. Pcl—e1, b6—b5 
29. Kc3—e2,. (Lebih lama pertahanan dengan 29. Kdi atau Be2) 29. 

Pg3—h4 (Antjaman mat dengan 30. ......, Bh6) 30. g2—p3, f4xp3 
31: Ke2x83, Ke3xfIi! 32 Kg3—f5, Bf6—364- 33. Rgi xfl, Phd—hl- 

, PhlXel-- 36. Rdi xel, Bg6—gl-- 

. No. 9 ,TERIKAT” 
(C. MANSFIELD ) 

  
NA: Soejoso, GUBUG: Soenarto, 
SOLO: Srijoso, R. Soekarno Nino, 
Kasdiopranoto, Modjolaban, Wi- 

odo,  Djaelani ' Martowidagdo, 
Halim Husin, Walujo. 

Siapa menerima had'ah ?: 
“1. Sdr, R. Ristanto, d/a R.S.U. 

Ci Purworedjo (nilai 14 sampai 

- 

19.6 kami  hapuskan). Had ah 
tsb. kami sampaikan lewat - pos 
dalam minggu ini. Selamat. 

Korespondensi: Sdr. Notopawiro, 
Kutoardjo: Boleh sadja, diambil da 
Yi partai mana perlu diterangkan 
untuk tjatatan redaksi bila nanti su 
dah tiba pengumuman djawaban. 

Kelandjutan 7-Kamp di Smg, 
Ronde ke 5: Tjoa Ging Hwie — 

Darmadi O—1, Ong Khwat Siang 
— Hariandja O—1, Ronde ke 6: M, 
Husin — Ong Khwat Siang V2, 

  

Cholis. — Abdulkadir 1—0, Harian 
dia — Darmadi O--1, Tjoa Ging 
Hwie — M. Husin 1—0, Ronde ke 
7: Hariandja — M. Husin O—t, 
Darmadi — Cholis 0—1, Tjoa Ging 
Hwie — Ong Kwat Siang 44, 
M. Husin — Cholis "25, : 

(Stand berdjalan: Cholis 44, Dar 
madi 4 dan 1 partai belum dimain- 
kan, Abdulkadir 3, Hariandja 3, 
M. Husin 2, Tjoa Ging Hwie 114 
dan Ong Khwat Siang 1), 

  

  
 



  

   

   
bilisan Pp 
karta ceah 

  

   

   

   

  

   
   tinggi des 

basan uang 
akan dip e 

baru (kursus2 
usahakan dan 
instansi 
Sanakan | 
sil. 

      

    
   

        

tjara Tan jang 1 
sudnia,. : 

   
nuntut persam: 
nara demobT'sz 
lulus sababuknn 4 

        

  

   

      

  

      

   

    

    

   Pata Di 
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Ne 

   

KA -orang Perwira Iran di Te heran, telah , telah mendjalani hukuman 
HI “dengan dialan hukum tembak, diantaranja Kolonel Ezatollah Siamoc, 
karena: dituduh dan dipersalahkan hendak menggulingkan kekuasaan 

! € Sjah Iran. 

   

2. 

aji Jang 
Argentina 

Tidak - Sjah 
— Djumlahnja Lk 100. da Tiap Tahun 

er Uda Dari B 

P | LEBIH DARI 100-000 baji tiap2 tahun ilahirkan di DI f » jang dilahirkan di ana Lana Argentina, adalah gg sah, hal ini berarti bahwa 1/3 dari semua urutkan Es selaku ketua "| wat, jai dilarirkan 1 adalah tidak sah. Demikianlah tulis Ba yak Pa : et ' Reuter” Alfonso Mauri dari Buenos Aires, Asal-mula an pang Men 2 "aa Na - masalah ini ada 2 2 matjam. Pertama, dibagian utara Argentina, 
menterian luar negeri Inggris pad: 
hari Rebo, Seperti Hk Sell. 
wyn Lloyd telah diangkat mendiad' 
menteri urusan pr . dalam res- 
huffle kabinet jg betaedaraNdakar 
oleh Churehill. 

1 

Untuk Tjaton 

Tahun Tai Tidak Diada- 
ka, Pendaftaran 

            

   

   
     

  

    

   
   

      

   

    

pendaftaran pelamar hadji 
Pelamar/tjalon hadji | 

dengan tahun 1954 tidak 
hadji oleh karena kalah 
kit dsb. bilamana te 

Ma 2 keadaan “jang berakibatkan 

4 seringkali dilakukan perkawinan tanpa 
gentina adalah negara Katholik). Tetapi 
salah tampa. Suami-isteri dari ,,perkawinan jang tidak sah menurut 

- geredja” ini umumnja selama hidup setia satu sama lain hanja 
sadja, anak mereka dianggap €dak sah. Dan dikalangan orang-orang 
ini tidak ada model polygami seperti dinegeri2 tertentu. 

Pemerintati dan Geredja bersama 
sama. berusaha untuk « didik ar 
ti morij dan arti hukum daripada psr 
kawinan digeredja, tetapi menurut | 

menghadap kegeredja (Ar- | 
djanganlah para pembatja 

    

   
Hadji Kamlon 
Mau Menjerah 

“nia 164 penguk sendjata api —' ter, 
| diri dari 15 putjuk. sendjata Lana 

  

. membuktikan sampai dimana kebe 
naran keterangan jang pernah dibe | 

  

   

    

     

   

   

  

F Sana | Taka ea 
| turut serta dengan g Ir   
Benar keterangan saksi Haris 

bin Suhaimi ini didengar, Djaksa 
“Tinggi: Sunarjo mengusulkan pada 
' Hakim supaja sidang bersama2 terle| 
“bh dahulu menjaksikan dimuatk 

  

son dan 149 sendjata Jungle Rifk 

“dengan maksud mentjotjokkan d 

rikan oleh saksi Tomasoa dihadapan | 
sidang, jang mengatakan bahwa per| 
nah pada suatu kali terdakwa 
Sehmidt datang diperkebunan ,,Dra! 

1 maga” dan memuatkan dibagian bal 
gage belakang dan dibagian tempat | 
duduk didalam sebuah mobi ,,Pon 
tiac”, 164 putjuk sendjata api dari 
type seperti disebutkan diatas. 

po kini berada dalam tahanan. Se 

mereka berada ditengah2 gerombo-   

Tiap kedalam sebuah mobi , EA Cu 
   

   

: Nederlanden Batara 
Omisaris Agung” Belanda Lamping Pernah 

Beriemu Ds go Kartosuwirjo—Tempat Bagage Mobil Pontiac 
| Jang Bisa Muat Beratus-Ratus Putjuk Sendjata 
sala TERHENTI 2 minggu lamanja karena sakitnja Ha kim Pa 

diberikan oleh saksi Haris 

jang tjampur dengan D.I. atau tuan 
lihat sendiri? 

Saksi: Ja,  Kartosuwirjo' jang bi- 
lang dan djuga ada saja lihat sendiri 

Plan Du. 

Lamping bitjara dengan 
Kartosuwirjo. 

Hakim: Apakah kamu ada lihat 
djuga orang? Belanda dan Tiong 

hoa itu bitjara2 dgn Kartosuwir 
jo? 

| Saksi: Ja, saja lihat sendiri ta' 
|pi fidak semua. 

Mendjawab pertanjaan Hakim 

selandjutnja saksi terangkan, bah 
wa jg ia lihat pernah berbitjara 
dgn Kartosuwirjo ialah Lamping, 
dulu Komisaris Tinggi Belanda di 

“Indonesia. Pertemuan dan pembi   Dengan disaksikan oleh Hakim, | 
Djaksa Tinggi, Mr. van Bouman dan 
Mr. Boegheim jang mendjadi pembe ' 

Ha dari terdakwa Schmidt serta szge: 
nap2 orang jang menghadiri sidang 
itu, kemudian dilakukan  pengisia 
sendjata2 tsb. kedalam sebuah mobil 
.Pontiac” dibagian samping gedung. 

Pengadilan Negeri, dan ternjata be 
tul, bahwa didalam bagian bagage- 
dan hagian tempat duduk dari mo 
bil ,,Pontiae” itu bisa masuk 164 pu 

tijok dengan keterangan saksi Toma 
soa. Pengisian sendjata2 tsb. ' keda 
lam mobil ,,Pontiac” dilakukan sen- 

G. K. Lim menjudahi sidang utk. 
andjutkan lagi pada tg. 2. Nopem 
ber jad., dimana "akan dilandjutkan 

Seperti sidang jang 

djuga landjutan pemeriksaan. perka 
ra Schmidt hari itu mendapat perha-” 

tjuk sendjata api dengan tidak terli 

| 
diri oleh saksi L.J. Tomasoa. 

lagi mendengarkan keterangan? s 

tian tjukup besar dengan pendjaga   

    

           

  

      

            

   

  

   

    

   

   

        

dugaan, sebelum perkawinan tidak ' 
sah inj lenjap, masih dibutuhkan tem | HADI 
90 banjak, karena mereka jang me, KAMLON, 
lakukannja memeng tidak. mempu pemp.  ger nb Jajai maksud2. buruk. rombolan su 
'Didaerah2 lain di Are. ba kubangsa 

ajak ter perkawinan2 tidak sah, 

tetapi lain jtoraknja daripada keada- 
an tsb. tadi. Sebabnja ialah karzna 
pertjeraian itu dilarang di Argentina, 

Moro jang j 
sudah lama 

nan tidak Pas dan anak | 

| heimi, berumur 22 

hat dari katja-mobil, sesuai dan tjo 

Sampai djam 11 siang, Hakim Mr. 

si Haris bin Suhaimi. 

an kuat dari pasukan? Mobiele Brusgi 

D.I. diluar Djawa. 

diawab pertanjaan2 Hakim menerang 
“Ikan, bahwa -digerombolan Di., “dia hbs 

 mendjadj salah seorang anggota staf 
Kartosuwirjo dan ditempatkah diba   

nator Anto 
jis rendah 

an rantjangan da pemerin-i 

menghendaki | tah Fi''pina, 
tetapi hanja tidak n ' 

R Sang gn melalui Pani   hasrat untuk menunaikan kun 
- ae kanan dalam ta 
ipersilahkan untuk menpik 

daftaran. 

Pendaftaran ulangan itu bua 
pulau Djawa dan Ma 
mulai pada tgl. 1 Noy 
da t 

4. 

    
      
   

   

  

         

     

      

    

  

   

      
   

    

Wu Hsiao Ting . 
meter, Antara 

“Pada achir tahun 
rentjana pembuata 

  

   

    

langsung er 
tannja (mulai 
mentjapai dji 
utara Chengtu 
da achir tahun i 
Kwangyuan, 52 : 
lagi, dekat 
Shensi. Apabila 
lan k.a.  Chengy 
djangnja 700 km 
bus pegununga: 
wan utara dan 
selatan. (Ant: 

        

      

  

  

  

     

    

    

   
     

  

   

        

   

  

   

  

     

  

    

      

   

  

   

    

   

   
   

    

    

   

    

      

    

   

  

    

  

      

  

    

       

  

   

  

      
    

tya Bila 

'arisan jang Kn min ari Ma 

harta kekajaan an Lana 

n deradjat, lipina. 2 

ah atau tidak Pan di 

“Maksud rentjang | terangkan 

untuk melenjapkan 
$ nak? itu. Bagaima 

im diketahui, tapi 
i anak tidak sah ditetap- 

Fo dari pada anak2 jg orang dari- HADJI KAMLON - 
golongan 

Moro, malam Kam's jl. 
Presiden  Magsaysay 

membitjarakan tawaran menjerah 

Si ti oresporiden Reuter, 
| antara Garedja dan Pe 

i Argentina belum -pernah 
2perti sekarang ini selama 
1. ini, sedjak presiden Pe 

“pemerintahan. (Antara) ' 

SUDIRO KETUA 
TAN PANITIA PER 
KONGRES KESU- 

tem ig diadakan 
ota Djakarta Raya, 
“Persiapan Kongres 

dengan walikota Su- 
liperoleh kesediaan 
jadi Ketua Kehor- 

Panitia. “Lebih landjut 
1 terus berusaha agar kon- 

Kamis   
Kamlon ini dengan panitya tsb. 
tad', jang seluruhnja terdiri dari 
orang2 Moro. Seorang anggota pa 
ntya ini, Ombra Amilbangsa, akan 
membawa instruksi2 Magsaysay 
kepulau Jolo untuk menerima pe- 
njerahan Kamlon. (Antara). 
N 

BANDJIR BESAR MENIMPA 
ITALIA. 

| Bandjir besar kini men'mpa 
suatu daerah luas di Italia sesudah 
djatuh hudjan lebat dan menurut 
laporan2 pada hari Selasa lebih 

    

5 akan png Jang aka dari 50 orang telah tewas, 100 
Grang: lainnja mendapat luka2 

rah dan puluhan orang lagi 
ilang, Regu2 penolong sudah da 

t menemukan 76 majat. Hanja 
i Salerno dan di Nocera Inferio- 

re paling sedikit 100 orang men- 
dapat Juka2 ringan. 

, MAINICHI”? TENTANG KUN 
2 ' DJUNGAN. DELEGASI PA- 

: lain, (Antara) IL. LANG MERAH RRT. 
PEAIA N MODAL DJE- || : Harian ”Mainichi” dalam pener- 

DI CEYLON. 'Ibitannja pada hari Kamis memperi- 
te keuangan Ceylon  Jaya-| ngatkan, supaja kundjungan  delega- 

i sedang mempeladjari' si Palang Merah RRT ke Djepang 
bagi. penanaman mo-l djanganlah dipergunakan sebagai pro 
i Ceylon, untuk per-| paganda politik. Dikatakannja, bah 

erindustrian negeri ini.) wa delegasi tersebut akan disambut 
pidana diterangkan oleh se- dengan gembira, “dilihat dari sudut 

tibtjara kedutaan Cey Ton mEikemaniihisan semata2. 
h 

Daratan Pe- 
Masjara- 

ia Kant, Bimbi- 
awatan Sosial, Corps 

n Rochani Angkatan 

    

   

      

   

    

  

   

  

   

   
   
   

      

   

5D. 

  

gian pensrangan dan propaganda. 
Tugas terutama sekali jang harus sa 
ja lakukan — demikian saksi — ia 
lah mengadakan propagenda tentang 

diluar pulau Djawa,. antaranja 

idi Palembang, Djambi dan daerah 
Padang. Saksi menurut keterangan 

ja masuk mendjadi anggota gerom 
bolan D.I. mulai Maret 1949 sampai 

dengan achir tahun 1952. 
Hakim: Apakah tuan: terus-mene 

rus bergaul dengan Kartosuwirjo? 
(Saksi: Tidak -terus2an, tapi saja te 

Mah beberapa kali bertemu, antaranja 

sewaktu saja berada didaerah. Tasik 
S'malaja, Kota Bandung dan Djakarta. 

Orang2 Belanda dan Tiong 
hoa jang rurut dengan D.I. 

Atas pertanjaan Hakim apakah 
- sewaktu saksi bergaul dan berija- 
kap2 dengan Kartosuwirjo, pernah 
Kartosuwirjo menjebut2 atau mem 
beritahukan nama2 orang lain dari 
bangsa asing jang ikut atau mem- 
bantu di: (Kar.osuwirjo, DI), oleh 
saksi didjawab, ,,ja, ada”, jaitu 
antara lain orang2 Belanda jang 
bernama Overste Kassa dari Bri- 
gade , Gadjah Merah”, Van Kleef 
al'as Soba alias Salman Pati, Wes- 
terlng dari Komando tertinggi 
.Apr3”, Schmidt alias Ejang 

Schm'dt saksi Haris bin Suha'mi 
tengok kebelakang ketempat du- 
duk Schmidt seraja menun- 
diukkan tangannja menandakan 
Schm'd inilah rang ia maksudkan, 
Red.), Kapten Bosch, seorang Be- 
landa Jalnnja bernama A. Lehlon, 
Jungsiaeger, Jo de Vries jang me- 
purut saksi mendjadi pengusaha 
..Borsumy” di Djambi, Kapten A. 
Hoffman, Letnan Vermaars dan 
Letnan Brouwer, ketiganja dari 
Ara”, 

Saksi. atas pertanjaan Hakim se- 
landjutnja menerangkan, bahwa ke- 
tjuali nama orang2 Belanda terse- 
but, djuga terdapat beberapa orang 
Tionghoa jang telah turut memban- 
tu DL, jaitu An Kim Tjong, Tan 
Kim Tioan, (pengusaha pahrik karet 
dan tapioca di Tasik), Go Foen Foen 
(pengusaha toko klontong di Ban- 
dung). Inilah menurut saksi, nama 
orang2 jang saja ingat telah turut 
bekerdja sama dan memberikan ban 
tuan2 kepada gerombolan D.I. 

Hakim: Apakah Kartosuwirjo sen- 
diri jang bilang bahwa orang2 inilah 

  
  

            

  

    

  

  

    

Makin lama kes 
makin dikenal dan :g1 
luar negeri. Kalau bar 

bongan kesenian Tn 
    

            

   

    

   

  

dan Tjerme sebelah barat Su- “915 — — Menghadapi 
aja telah diamuk oleh angin pu- ningkatnja gangguati gtombolan di 

Rumah roboh dan 27 buah! daerah Bandung ini, maka PKI Ban ' 
rugian ditaksir kira- kira dung telah mengusulkan, - agar di- | 
Ii Di Bandung kini te-| adakan koordinasi dilapangan pene- 

  
  

   

  

Oktober  jbl. 
ran kesenian Indonesia 
delegasi pada sidang um 
New York. Perhatian san 
hampir 400 orang ang 
gasi dari 60 negar A 
tundjukan ini — Walik 

menjerukan kepada para | 

terutama jang berada dal: 
Surabaja, agar memberikan. 
dan gadji penuh pada b 
suk tanggal 10 Nopem 
Pahlawan) — Kabar lagi dari 
baja menjatakan, bahwa pada tang- 
gal 26 Oktober j.I, desa Duduk Sam- | 

   

  

   

  

      

   e- nengah Indonesia” jang mula2 me- 

  

    

        

   
   
   

  

       

      
      
      

            

    

  

Serikat Pedagang Me-| sangan untuk memulihkan keaman- 

an. Osa Maliki, kepala Djapen Dja- 
wa Barat dalam prinsipnja telah me- 

njietudjui usul ini — Dari pada ha- 
| ja membitjarakan  soal2. “ kurang 
amannja daerah Djawa Barat, mari 
sekarang kita melontjat keluar ne-) 

| geri. Antara Amerika dan Rusia Ina 

| sih sadja ada sikap main »Pl€rok2- 
an”. Belum djuga protes2an jang 

Hebaja mengenai kapal terbang Ame- 

ernefning Tjondong (Garut), | |rika jang katanja ditembaki oleh 

ung (Kab. Bandung) dari desa ' MIG Rusia 'itu beres, malam Rebo 
Amis (Indramaju) takjat telah diru- jd. Amerika telah mengadjukan lagi 

gikan barang2nja seharga Rp. 232. | protes resmi, menuduh fihak Rusia" 

upak an peleburan dari 2 - perkum: 
r , dalah Persatuan Sau- 

nesia Bandung dan Peda- 

ndonesia Menengah. Kini per- | 
Ba itu  mempunjai 49 ang- 

mportir. Perkumpulan ini di- 

leh Jusuf Panigoro — Selain 
dagang, dari Bandung diteri- 
ar jarig menjed'hkan, ialah, | 
akibat serangan grombolan | 

makin. me-! .berlaku tak Jajak dar menahan tak 
sjah” isteri2 2 orang anggauta ke- 
dutaan Amerika di Moskow — Kuo- 
mintang — bermaksud ” “mengadakar 

| pembelian dan perbaikan. pesawat? 

pantjar gas di Djepang, Guna mem: 
bitjarakan bal ini, hari Selasa djen 
dral Wang Shu Ming telah mengad: 
kan pembitjaraan2 dengan suatu fir 

ma Djepang dan mengundjungi pa 
brik pesawat terbang di Nagoya mi 
lik kongsi Mitsubishi — Kabar ter 
achir dari Italia menjatakan, bahwe 
menurut tjatatan resmvi, bandjir besari 
di Italia telah membawa korban 40 

Orang tewas. Bandjir ini menimpz 
Salerno.dan Amaifi pada hari Selasa 
jang disertai. oleh. tanah longsor. 

5,000 Orang kehilangan tempat ting 
galnja, 

  

    
   | 

di" "dak mengerti bahasa Belanda. 

'itu kamu lihat ada leluasa sewaktu 
''be 

sudah- sudah, “jang tidak. Jang saja lihat tidak le- 

de, baik didalam maupun diluar rua c 
ngan sidang.    

   
    

   

Tugas saja propagan , 

Sesudah diambil sumpahnja  setja, 
ra agama Islam, saksi Haris bin Sut 

tahun, dalam men | 35 

Ma hapi (sambil menjebut nama 

  

tjaraan antara Kartosuwirjo dgn 

“Lamping itu, menurut saksi Haris 
bin Suhaimi, terdjadi disalah sa 

tu gedung di djalan Merdeka Ba 
rat, Djakarta. 

Selandjutnja pernah pula saja li- 
hat berbitjara dengan Kartosuwirjo 
orang2 Belanda lainnja seperti Kap- 
ten Schmidt sendiri, van Kleef, dan 
Overste Kassa. Menurut saksi, ia 
sendiri tidak pernah berbitjara ' de- 
ngan orang2 Belanda itu, ketjuali 
hanja dengan van Kleef sadja, sehab 
menurut saksi, tidak diizinkan oleh 
Kartosuwirjo. 'Apa jang dibitjarakan 
oleh orang2 Belanda dengan Karto- 
Suwirjo, saksi tidak tahu karena ti- 

' Hakim: Apakah orang2 Belanda 

berbitjara itu? 
“Saksi: 

   

Ada jang leluasa dan ada 

luasa bitjara2 ialah Lamping: jang 
mentirut saksi hanja bitjara dengan 

(ek oewwirlo: sedangkan jang lain2- 
jaitu Kapten Bosch, van Kleef 

1 Schmidt berbitjara setjara lelua- 

Hakim: Apakah terdakwa Schmidt 
a pernah bitjara dengan kamu? 
Saksi: Ja, pernah, jaitu sewaktu 
rdakwa pada suatu waktu datang 

erah pegunungan dan bertanja 
“saksi: ,.apa kabar”, jang menu- 

rut saksi didjawab: ,,baik”. (hadirin | 

       
      

L G. K. Lim, jet Kem's 
: al 28 Oktober Peng: 1 Negeri Djakarta untuk kelima kalinja kembali telah melandjutkan 

ar. La perkara dari terdakwa bekas Kapten KNIL, H.C.J.G. Schmidt, . dengan mendengarkan 
ti keterangan2: dari aksi-utama L. J. Tomasoa dan saksi kedua Haris bin Suhaimi, seorang 

Naa Ka AA anggota staf bagian penerangan dari gerombolan bersendjata 
yaa halnja Dan keterangan? saksi 

in Suhaimi 
tkan terdakwa, dengan mengatakan benar Schmidt jang kini diha- 

g ia kenal betul sebagai salah seorang warganegara : 'Belanda jang 
“DL. jang dipimpin oleh Kartosuwir jo. : 

alam sidang hari itu 

Pad 

sesudah Kartosuwirjo perlihatkan su- 
rat2 keterangannja. 
Menurut saksi selandjutnja, perte- 

muan antara Kartosuwirjo dengan 

Schmidt dihotel ,,Der Nederlanden”, 

pertama2 dilakukan diruangan depan 

hotel itu, tetapi sesudah bitjara2 se- 
bentar dan minum? bir, kedua orang 
itu kemudian masuk. kedalam hotel, 

sedangkan saksi sendiri: tetap me- 

nunggu diruangan dian. 
/Atas pertanjaan Hakim bagaima- 

ngagung2kan dirinja : sebagai seorang 
pemimpin Islam” bisa dan boleh 

minum2 bir, oleh s#k:i Haris bin Su- 
haimi dengan tegas" didjawab, bah- 
wa ia melihat dengan  mata-kepala 
sendiri Kartosuwirjo pada waktu itu 
benar minum bir bersima dengan ter- 
dakwa Schmidt, dan hal ini menurut 
Saksi selandjutnja,  hisa dilakukan 
oleh Kartosuwirjo scbagai ,,seorang 
pemimpin besar supaja dengan begi- 
tu ia tidak malu apabila bergaul de- 
agan orang2 asing”. Keterangan sak- 
si jang demikian ini jang menimbul- 
kan tertawaan dikalangan hadirin — 
djuga Schmidt sendiri turut tertawa 
— didjawab oleh Hakim bahwa bu- 
kan tempatnja disini untuk mempro- 
pagandakan D.I., karena disini ada- 
lah sidang pengadilan negeri. 

Saksi sendiri menurut keterangan- 
nja, pada waktu itu hanja minum li- 
mun sadja. Apa jang “dibitjarakan 
oleh Kartosuwirjo dengan Schmidt 
ketika itu, menurut saksi, ia tidak 
mengetahuinja karena kedua orang 
itu menggunakan bahasa Belanda ja 
sama sekali tidak dimengerti oleh sak 
si jang menurut keterangannja tidak 
bisa berbahasa Belanda. 

Sampai disini Hakim Mr. G.K, Lim 
menghentikan pemeriksaan terhadap 
saksi dan menutup sidang untuk ke- 
mudian dilandjutkan pada tanggal 4 
Nopember jang akan datang. Perlu 
diterangkan, bahwa “saksi dalam 
memberikan keterangan2nja ini bebe- 
rapa kali diperingatkan Hakim akan 
sumpahnja, dan minta supaja. saksi2 
berbitjara benar2, djangan dilebih2- 
kan dan djangan bitjara jang bukan2. 

Tomosoa tetap pada kete. 
rangannja. 

' Sementara itu dapat dikabarkan,   - 

tertawa). a 

pengadilan 
bali perkara kapten Schmidt dengan membuktikan, mungkin atau tidak- 
nja 164 buah karabijn diangkut dalam sebuah mobil dengan tak keliha- 
tan dari luar. Pertjobaan ini dilakukan guna mengudji kebenaran peng- 

akuan. saksi Tomasoa. Tampak pada gambar sebagian sendjata jang di- 
gunakan sebagai pertjobaan tadi. Pakai djubah hitam sebelah kanan ialah 

hakim mr. Liem dan sebelah kiri adalah djaksa tinggi Sunarjo. 

Hari Kemis jbl. 

bahwa sebelum saksi Haris bin Su- 

— 

  

na bisa djadi Kartosuwirjo jang me- | 

  

  

Dimana sadja dalam kea- 
daan udara jang bagai: 
manapun ban Goodyear 

All Service dengan rang- 
kanja jang dua kali- 
kuat akan memberikan 
perlindungan sebaik 2- 
sha jang dapat diberikan 
eleh ban motor sepeda. 

Lain kali kalau tuan 
memerlukan ban, 
minta All Service 
pada pedagangtuan 

Ka 2-GY- 415 

      
        

       
        

  

    
      

    
        

           
     

  

   

              

           

     

         

       

    

        

   

  

    

    

      
      

        

    

DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK ORANG BERKENDARAAN MEMAKAI BAN 
GOOOYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

  

KURMA 

Bagdad   
  

  

   

  
negeri Djakarta telah memeriksa kem- 

  

Saksi Haris bin Suhaimi menurut 

ngan aksi2 gerombolan D.I,, misal- 
nja membakar rumah2 rakjat, mem- 
bunuh, merampok, dsb.-nja, sebab 
katanja, saksi kebanjakan berada di- 
kota dan hanja sekali2 sadja pergi 
kegunung dan hutan. Atas pertanja- 
an Hakim selandjutnja saksi terang- 
kan, bahwa ia belum pernah pergi 

kedaerah pegunungan  Tangkuban- 
prahu “dan 'tidak pernah melihat 
orang2 Belanda turut beraksi. 

Diterangkan “oleh saksi, ia kenal 
pertama kali dgn Schmidt . dikamp 
Makasar Djakarta sewaktu ia ber- 

keterangannja tidak pernah turut de-' 
haimi didengar keterangannja, pada 
permulaan sidang, pembela Mr. Bou- 
fnan telah menjampaikan surat jang 
katanja baru diterimanja dari Mott- 
man, administratur perkebunan ,,Dra- 
maga'” jang menurut saksi Tomasoa 
mendjadi anggota staf tertinggi ,,Ni- 
go”, dan jang kini berada di Austra- 
lia. 

Surat Mottman itu pokoknja mem- 

bantah keterangan jang pernah dibe 

rikan saksi Tomasoa, jang menga- 

takan bahwa Peters — salah seorang | 

kepertjajaan Mottmari — masih per-   sama dengan Sersan Saleh dari kom- 

kan oleh Kartosuwirjo 
kan surat kepada Schmidt, Pertemu- 

nurut saksi terdjadi pada achir bu- 

muan kedua kalinja terdjadi pada bu- 
lan April 1950 dihotel ,,Der Neder- 
landen”, Djakarta: 

Pada waktu itu, menurut saksi, ia 
berangkat dengan mobil sedan-hitam 
dari Bandung bersama dengan Kar- 
tosuwirjo dan Sanusi alias Abubakar 
jang  mendjadi ' Sekretaris Kartosu- 
wirjo, menudju - Djakarta, serta ke- 
mudian' menemui Schmidt dihotel 
»Der Nederlanden”, 

Atas pertanjaan Hakim apakah da- 
lam perdjalanan antara Bandung — 
Djakarta, tidak terdjadi sesuatu pe 
hahanan oleh alat2 negara jang ber- 
iljaga2, oleh saksi didjawab, pernah 
sekali mobil jang ditumpangi olehnja 
dengan Kartosuwirjo ditahan oleh pi- 
hak militer didekat daerah T'jiandjur,   
pi D.I. Gadjah Merah” diperintah- 1 kebunan ,,Dramaga” 

menjampai- T man pergi ke Australia. Menurut su- 

nah menghadliri rapat rahasia diper- 

sesudah Mott- 

rat Mottman itu, Peters telah berang 
an pertama dengan Schmidt itu me- «kat bersama ia dengan pesawat ter- 

( bang ke Australia, sehingga katanja 
lan Agustus 1949, sedangkan perte-jtidak mungkin bahwa Petters masih 

terus menghadliri rapat2 di ,,Drama- 
ga” seperti diterangkan saksi Toma- 
soa, - 

Djugs oleh pembela dikatakan — 
berdasarkan keterangan jang ia dapat 
pula dari Mottman — bahwa saksi 
Tomasoa dahulu pernah mendapat 
»stamboeknummer” sewaktu mendja- 
di anggota KNIL, dan bahwa tidak 
benar pula keterangan saksi Toma- 
soa jang katakan terdakwa Schmidt 
beberapa kali datang ke Dramaga 
dengan memakai mobil Mottman, ka 
rena menurut pembela, mobil Mott- 
man telah lama didjual kepada seo- 

rang “Tionghoa, 

Atas segala eetokA Un pihak pem 
bela itu, Djaksa Tinggi Sunarjo men 

tapi kemudian dibolehkan lagi djalan djawab dengan mengatakan bahwa ia 

| Tiada kesukaran mengenai 

Influenza 'ASPRO' 
menghilangkan dengan se- 
gera demam dan sakit”, tiada 
bandingannja. 

gan 

merasa lebih baik. 

TN 

— 

Globe Trading 
B. B. of ME. bidg. Room 11 

mudah didapat olehi ( 
lapisan masjarakat semua dilndo nesia 
Djika saudara masih mendapat kesukaran waktu mendapat in: 

ftuenza, maka saudara akan merasa lebih sakit, tetapi ..... den: 

kejakinan, bahwa 'ASPRO' akan menjembuh- . 
kan dengan segera, maka saudara akan segera 

"ASPRO' mena'djubkan . 

Disteibutie : JACOBSON MAU DAN BERG & CO. N.V, 

  

ZAHDI 
IRAK 
dari 

Corporation 

— Irag 
Maklumkan kepada mereka jang ada minat untuk meng- 

impor KURMA, MOONG, DJELAI, 
berhubungan langsung untuk mendapatkan segala keterangan". 

gandum d..L., agar 

  

MUSIM HUDJAN 

musim INFLUENZA 
'ASPRO" SERA 

   
   

   ' BELA PEN 

       
      

  

'ASPRO' 
TIDAK MERUSAK    

    

« 
    

menjangsikan sekali segala ketera- 
ngan Mottman tersebut jang menurut 
pendapat Djaksa Tinggi Sunatjo ti- 
dak mempunjai alasan2 teguh, serta 
jang mungkin pula dibuat2 sadja. 

1 Sebab menurut Djaksa Tinggi, sese- 
| orang bisa sadja memberikan kete- 
rangan sekehendak hatinja — apalagi 
seorang sebagai Mottman jang ter- 
sangkut dalam perkara ini dan jang 
kini sudah berada diluar negeri ser- 
ta sama sekali tidak diberikan diatas 
sumpah. 

Oleh Djaksa Tinggi Sunarjo selan- 
djutnja dikatakan, bahwa hendaknja 
orang djangan pula melupakan, bah 
wa keadaan lalu-lintas dinegara kita 
pada tahun 1950,“ baik didarat, laut 
maupun udara, masih dikuasai oleh 
orang2 jang tidak mengingini kemer- 
dekaan Indonesia, , sehingga bisa sa- 

dja "sesewrangy “asing dengan leluasa 
keluar-masuk Indonesia. Sementara 

litu saksi L.J.. 'Tomasoa atas perta- 
“    

  
  

njaan Hakim tetap pada keterangan2 
jang pernah diberikannja, dan dglam 
hal ini menurut saksi, ia bersedia pu- 
la membawakan bukti2nja, antara lain 
meminta supaja “Hakim memanggil 
sebagai saksi seorang bernama As- 
man Asmaun jang pernah menggan- 
tikan Mottman sebagai admifistratur 
»Dramaga” dan jang menurut Toma- 
soa melihat pula Peters pernah da- 
tang lagi ke Dramaga sesudah Miott- 
man pergi, 

Tentang mobil Mottman jang di- 
katakan telah didjual oleh saksi di- 
katakan, benar mobil' tersebut telah 
didjual kepada seorang Tionghoa jg 
mendjawi “distributor — diperkebunan 
Dramaga, tetapi dengan perdjandjian 
bahwa mobil ita boleh terus dipakai 
oleh Mottman selagi ja masih berada 
di Indonesia. Djuga saksi Torasoa 
tetap katakan, bahwa benar ia memi 

punjai ,,Stamboeknummer” sewaktu 
ia mendjadi anggota KNIL, 
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Mengkktarkan Banj jak 
"Terima Kasih 

| kepada kalian jang telah turut berduka tjita, mengirimkan 
karangan: 'bungah. dan mengantarkan djenazah kami punja 

| Mamah, Mamah mertua, Mamah-tjang jang tertjinta: 

) je Dan anu : KM 

2 2 | Keluarga SIE KOK KIEN 
eta SIK KOK PHEN 

TEE GHWAN HAY. 

  

su at Pa djla n PA 
Saja, SASTROSISW OJO, Inspektur Polisi seksi II Solo atas Ne 

kemandjurannja obat Amirosol keluaran dari Tabib Amirodin Solo, 
telah sembuh dari Penjakit- saja nier. Meski sudah beberapa waktu 
saja derita, sehingga mengganggu kesehatan, Ternjata diluar dugaan 
saja, setelah mulai memakan Obat Amirosol, kelihatan sekali ke- : 
mandjurannja. Kemudian belum sampai habis Obat “Amirosol, (ah 

  

  

  

    

  

  Their MEWEST and 

     

  

| Menehatorkap Banjak Terima Kasih 

TERR. IV/DIV. 

Pr 

b. Kopi 

1. Na 

d, Franco gudang 
NI. Waktu penjerahan : 

“2 s/d d. paling lambat 

V. Penawaran ditutup pada 

Perekonomian,    

  

  

'DIPONEGORO 
CORPS INTENDANS A.D. 

  

Permintaan - Penawaran 

I. Corps Intendans Terr. IV. membutuhkan : 2 
- 'Bapun tjutji ,,T.3” sebanjak : 92,694 kg. netto. 

bubuk ,,Robusta” sebanjak : 21.492 kg. netto. 
€, Thee »B.O.P. Medium” atau ,,Low Medium 
d. Ka ang hidjau »Twatje Makassar” atau ,,Twatje 

a, b dan c. Franco dung H.WJ Peninenaplar Smg. 
W.14 Havencomplex Smg. 

IV. Formulier penawaran dan keterangan lebih landjut dapat diminta Hata Staf Intendans Terr. 
TV. Bg. Pembelian (bekas gedung N.I,S. Bodjong Smg, kamar No. 65). 

VI. Sjarat2.sebagai Leverancier: 
Manan 

1. ad. IL. a dan b: Sebagai fabrikant jang telah disjahkan oleh Kementerian Perindlusterian/| 
Kehakiman atau jang telah didaftar oleh Kantor Pengadilan Negeri, Com- 

missionnairs dan Agenten tidak diterima. 
2. ad. ke dan d. jang telah disjahkan oleh Kementerian Perindusterian/Perekonomian, Ke- 

hakiman atau jang telah didaftar oleh Kantor Pengadilan Negeri. | 

vi Pada waktu mengadjukan penawaran ,,Sabun tjutji” dan ,.Kopi bubuk” (ad, La dan b), harus' 
| disertai surat Analyse sebanjak 4 (empat) helai dan dimasuk kan dalam bungkus tjontoh jang! 

telah diperiksa dan dizegel pakai stempel dari Balai Penjelidikan Kimia di Bogor. 

  

Meat Ne “EN UNO PERAMALAN £ 

  

1 No. 34, 35, 36, 37/0. P/54. 

  

  sebanjak : 14.011,20 kg. netto. 
Biasa? sebanjak : 20.300 kg. netto, 

tgl. 30 November 1954.   
tgl. 9 November 1954 djam 12.00 siang. 8 

            

  

    
  

    

  

    

dapatlah sembuh penjakit saja sama sekali, dan terhindar dari : Dikluarkan — : Ditempat. 
bahaja penjakit lebih landjut. Maka atas mudjarabnja obat Amiro- n Pada tanggal : 29-10-1954. 
sol saja sampaikan terima pi pudjian semestinja, ! Djam 1. 08.00 

» ORP INTENDANS TERR. 
(SAS PROYISWO30 rt Pa Perwira, AA 

sn Merapat Yola Seksi Di — Splo. La y (Kapt. R.A. KOENT O). 
: 3 | Hat Nrp. 15621 
5 Cr CONCERN ciNEMaAs— Il... Ke Je g Mata 
LUX 500700900 INI MALAM Do MB Gir ani medan : NN aga 

JAMES MASON — ROBERT NEWTON — KATHLEEN RYAN BAP Ne gi “ 
»5ODD MAN Ou” IN 2 Ra (Ba Bitjalah : - 

Menjembulniikan diri dki tenis di-kediar ! ! 2 Tan TANI COLOGNE. GERMANY 3 TEA AN — Beranikan pagi hari 

Penuh sensatie ! ka Hebat! — Serem! dan Geni ! p pasa s Na ,Suara Merdeka 
Ini Malam Premiere 

(u. 13 tah) : , 21 "4 : merasai 

GRAND £4 | Gn lidah tuan sendiri! 
5-92 Masih! uda an : )     

  

2 Badut ulung dari 
Lajar Putih dengan 
PENGALAMAN 

: PARU" 
jg. KOTJAK ! dan 
sangat LUTJU! — 

Tanggung terus 
KETAWA ! 

Suatu hiburan utk. 
Tua dan Muda! - 

(BESOK PAGI Ig 
ADA MATINEE | Ss 
idjam 10 pagi ! 
ME AMA ea — Laman 

GREATEST FUN    

     

    

   
   

2 PHK SPITALNY Ja tita 

LM OF CHARM 
5 ML OI ORGH, Ho 0 PEN and hai Mag Vest 

tober 1254, djam 20 Pagi. 

Dji. Pasar-Anjar No 5, 
ngan 

  

INI MALAM D.M.B. (u. 

  

Indra 
4.45 -7.00 - 9.15 

BERBARENG 

Royal 
4.45 -7.00- 9.15 

  

PI PETERONGAN - 

a. MENGETIK (romb. 

Film India 

S. Terbesar ! & ADMINISTRASI RINGAN kursus S bin. 

ROMEO &' Sa 2 

JULIET HUTAN SHAMMI KAPOOR t Nopember petang) 

OM PARKASH-WASTI-ULHAS hg Dunia Timur. MASTER RATTAN KUMAR 

enarik dan (UCKOO 

Memikat hati ! KAMMO & BEGUM PARA     

   

    

Penuh Tarian2 BERBAHASA MELIJU sma | 
dan Njanjian2 Dewurkancseb INDONESIA FILNS LTD | 
Merdu ! | 

Terlebih baik pernah mentjintai dar di-lupa ! 

ROXY - 5.007009.00 INTI MALAM PENGHABISAN (13 tah) 
R.A. TITIEN SUMARNI — CHATIR HARRO — SRIMULAT —| 

MIEN SONDAKH — S. PONIMAN — KUNTJUNG — dim.: | Pengesahan : 
$ 29 ik! H esahar PP sSPUTRI- SOLO Memikat ' | Pendaftaran: 

KOTJAK! — LUTJU! — SEDIH! — GEMBIRA! — Menggemparkan! | LN 
Akan datang: ASMAH — HERMAN — MIMI MARIAMI — RIBUT : 

Uh Pa   
Kepada sekalian Familie dan Handai taulan jang telah BM. | 1 

memperlukan datang Maysong, Sangtjong, kirim krans, sum- aa 
bangan-sumbangan, berikan bantuan tenaga/pikiran, “perha- AN 
tian dan laen-laennja diwaktu meninggalnja Suami, Fe 
Papa-Mertua dan Engkong kami : 

SOUW .TIAM sSIOE 
Jang telah dikubur pada hari Djumahat Wage tg. 22 Ok- 

NJ. SOUW TIAM SIOE 

PENDIDIKAN ,MASSA” |" 
- TENGAH 105 SEMARANG. 

memberi peladjaran : : 
R3gIP sore-petang misih menerima 

b. MOD EVAK (utk. romb. SLASA KEMIS SAPTU 

(misih trima romb. (REBO/SAPTU 6. I0—8 

— BAH. BELANDA romb. baru SENEN REBO 

e : Tjabang2 : : 
Salatiga Ambarawa Sapa Ea Demak « Djepara “Rembang. 

    

PENGUMUMAN F 
an KALIB ARU # V EEM 1 Test untuk hutang2 Electriciteitmaatschappij Aniem, N.V. 

DJL. KEPATIHAN BARAT 5 — TILP. SM, 452. . 

ta 5/86/18 — Dijak.: 7 Okt. 1954. — l 
— Smg. : 122 Oktober 1954. — Tg 

Semarang, 

£ Record- -changers RC-80 units dan “£ 
Thorens CD-63 

- £ Tebaru masin djahit cabinet 

£ Kipas angin merk Frost 

£ Matjem2 lampu tembok listrik. 

IiRadio , MASCOTTE” 

Papa, 

Hormat kamis, - 

  

    
        
    

(terlahir Oey Heng Nio) Ke “Semarang : Solo : 

dengan Keluarga “Di, Seteran 26 Dj. Slamet Ryadi 126 

San ana ir — Tilp. 1948 Tilp. 278   

  

  

  

  

PENGUMUMAN 
Bersama ini diberitahukan bahwa mulai tanggal 1 Nopember 

954 perusahaan? Istrik Electriciteitmaatschappij Aniem N.V. di 
— Djawa dan Madura akan dinasionalisir oleh Pemerintah Republik 

peladjar) | 

  

idem) djam-2.30 — 5 sore: 

1 Berhubung: dengan Itu, Sanka mulai tanggal tersebut, semua 
rekening jang harus ditagih, terutama rekening2 listrik — termasuk 
“rekening2 mengenai bulan Oktober 1954 jang harus dibajar dalam 
"bulan Nopember 1954 — akan-dikeluarkan dan dipungut oleh 

| masing2 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA” setempat jang 

akan didirikan ' oleh Pemerintah: Renublik. Indonesia dan pemba- 
“jaranZsnja harus dilakukan kepada perusahaan2 tersebut. Djika ada 
rekening2 tertentu jang pembajarannja tidak harus dilakukan ke- 
pada Perusahaan Listrik Negara”, maka tepat pada - waktunja, 
orang2 jang bersangkutan akan menerima kabar tentang hal itu 
.dari Electriciteitmaatschappij Aniem N.V. 

Selandjutnja diberitahukan bahwa permintaan pembajaran re- 

, jang 
“pada achir bulan Oktober 1954 masih ada setempat dan waktu pe- 

: nag hannja sudah tiba, jang tidak berupa , ,Pembajaran uang muka” 
dan asalkan orang2 jang bersangkutan tidak menerima berita ter- 
sendiri jang “berbunji lain dari Electrieiteitmaatschappij Aniem, 

LN.V., harus dimadjukan pada kantor ,,Perusahaan Listrik Negara” 
| setempat jang telah diberi kuasa oleh Electriciteitmaatschappij 

  

DJUM'AT dj: 8 aa petang 
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29 Oktober 1954 
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  RAWIT — SRIMULAT — KUNTJUNG — S. PONIMAN dim.: 

» LENGGANG DJ AKARTA” KOTAK ! 
LUTJU ! 

Sebuah film hibura, penuh lelutjon dan Njanjian jang menarik ! 
'Bontulah PMI 

  

  

Kesusasteraan Lama Indonesia 
i oleh Zuber Usman 
| edema buku jang memperlihatkan perbendaharaan, jang sudah ada dalam kesusasteraan Bana In- 

onesia. 
| Buku ini dapat pula dibuat pedoman penindjauan perdjalanan keb udajaan Indobesia sehingga kita 
| dapat membanding-bandingkan sampai dimana sudah perkembangan atau pertumbuhan '-kesusastera- 
|an kita dari dahulu sampai dewasa ini. 
| Oleh pengarangnja, buku ini telah dipakai dalam peladjaran di sekolah2 S.M.A. Negeri dan partike- 
lir di Djakarta. 
En jang berukaran 13.5 X 23.5 cm. ini ditjetak diatas kertas H.V.S. putih dan mempunjai 148 
| halaman. 
| 3 Harganja Rp. 14,00 sebuah 
| Pesanan dari luar kota selalu dengan wesel dan harus tambah ongkos kirim 1096 
| | harga pesanan. 

untuk sekolah- sekolah 
bapgjutan: 

dari djumlah   Untuk Pedagang dan Toko Buku disediakan potongan jang menarik. 
| Dapat dibeli/ dipesan bana Toko Buku Tuan setempat atau langsung pada bak 

| - N. V. ,,GUNUNG AGUNG" 
| » Pusat : Kwitang 13 — Telp. 4678 Gbr. 
| Tjabang : Gunung Sahari No. 46 
! | 1 Kotakpos 2135, Djakarta.   

10 mwurann anna 
PEN IN DJAUAN . TANGGAUTA | 

. 

Setelah dalam minggu jang lalu 
menindjau Rawa Pening, pemandian 
Munjtjul, perkebuna, Tlogo jang kif | 
ni diurus oleh Pemerintah Daerah |. 
Kabupaten Semarang, pada tanggalj | 
26 Oktober 1954 rombongan jg. ter-|- 

diri hadi anggauta2 D.P.R. Kabupa 

Besok tg. 31 OKTOBER 1954, hari MINGGU jd, 
- toko kami DIBUKA SETENGAH HARI. 
Saksikanlah: 

Segala matjam TEXTIEL dan bessikbarsa KRA- N 
MERIJEN jang lengkap, djuga aneka-warna barang-barang Td 

  

ten Semarang beserta TLP. aeak untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. 

pa rentjananja dan menindjaul- | PERLAJANAN MANIS......! 
kedaerah ketjamatan Suruh, Susuk-| 1 HARGA2NJA BERLAWANAN...... ! 

Ti di meli bj : : 
Nana NA Na R A D J A M U RA H 

Toko ,HIEN” & Co dan achirnja menindjau ke Kopeng 
dimana terdapat pemandian dan pe 

Bodjong 25 — Yilp. 1577 — Semarang. sanggrahan jang ag dewasa ini di 
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:Aniem, N.V. untuk melunasi hutang2 itu atas namanja. Perminta- 
an pembajaran hutang2 itu harus dilakukan dalam bulan Nopem- 

ber 1954. Sesudah achir bulan Nopember 1954, ,,Perusahaan Lis- 
| trik Negara” tidak akan membajar lagi hutang2 Electriciteitmaat- 

  

“Didj Tn & 
1 LEMARI 3 (besar merk | (sehappij An'et, N.V. Sesudah tanggal tersebut, hutang? itu — dji- 

Anakan 2 YA mubie On | ka ternjata belum dilunasi — akan dibajar oleh Electriciteitmaat- 
unit. Pantas untuk Toko2 — ! sehappij Aniem, N.V. di Embong Wungu No. 4, Surabaja, djika 
'Restaurant2. ' Keadaan baik — ' terhadap pembajaran itu, kepadanja diberikan tanda pelunasan jang 
harga didamai. (sah. 

ELECTRICITEITMAATSCHAPPIS ANIEM, N. V. N.V. ACTIVUM 
Bulu No. 2 - Telp. 1232. . 

TONIL AMAL 

»Harta Kimuras 
(DRAMA DALAM EMPAT BABAK » 6 

Gubahan : Sdr. Sie King Poon — Sutradara Sdr. Wahjudi. 
Diselenggarakan oleh: TA CHUNG SZE Semarang. 

Dipertundjukan pada : 
Tg, 30 dan 31 OKTOBER 1954 untuk umum. 
Tn at pertundjukan di Gedung ”KESENIAN” 

. LS. Bodjong, Semarang. Pertundjukan 
dimulai pada djam 19. 30 tepat! Anak-anak di- 
bawah umur 13 tahun dilarang menonton ! 

- Para penonton jan datang terlambat, baru diperkenankan masuk setelah 
pertundjukan- “bahal pertama selesai Hendaknja hal ini diperhatikan ! 

Kartjis - kartjis selain. dapat: pt ai Las, ujaya dapat beli dimuka pada : 

, Bodjong — 2. Toko Roti "JUNG”, Bodjong — 
”, Bodjong — 4. "American Salon”, Pekodjan — 

NG! SZE, Dj. Mataram, Semarang. 

AR AA KARTIJIS : » KLAS I Rp. 10,— 

SAKSIKANL AH DAN BELILAH KARTIIS SE Peang DJUGA 
AGAR SUPAJ, TIDAK SAMPAI KEHABISAN! 

Panitya Tonil »HARTA KIMURA” 
f Ta Chung Sze Semarang 

  

  

  

  

  

   

    

  
  

  

urus oleh Da hutanan. 

PLEASE GO 
“AWAY, SPECK! 
LET BY GONES 
BE BY GONES! 

kmi WHY CAN'T YOU LEAVE ME 
ALONE 7 1-1 THOUGNT WE 

ME AN" A PAL CAN Wi WEKE THROUGH: SIX 
MINE, Sis ANTE YEARS AGO! 

J You WAS 4 
"3 ey YOU 

ARE E NER! | 

          
  

S Blah" pergi- 

  

— Pergilah, Speck! 
lah, selamat djalan! 
— Lepaskan saja! Kamu ingin ta- 

hu seputjuk surat jang menerangkan, 
bahwa waktu kamu masih mendjadi 
seorang wanita circus jang kuat ka- 
mu telah membunuh orang? 

“5 Mengapa kamu tidak 

dapat meninggalkan saja 

sendirian? Saja... saja 

kira kami sudah tak ada 

hubungan lagi setelah enam 

tahun jang lalu! 

ROY ROGERS — Nay 32: 

aja membutuhkan uang untuk 

suatu pekerdjaan jang berat hingga 
saja dan teman saja dapat ngenger- 
djakan tambang emas saja, Bertha! 
Perilah nuangnja, dan kamu terhin- 
dar dari kesulitan. 

-—- Tapi saja tidak -ipunja wang — 
saja miskinl 

LAY OFF! YOU WANT TH" WORD 
SPREAD AROUND THAT WHEN | WAS'AN 

IRCUS STRONG BEAN 
(ILLED A MAN? 

      

« SURE, BUT YOU DIDN'T. 
HANG AROUND FOR 
TH! TRIAL, EITHE 
TH" LAW SAYS YOU 

A FUGITIVE/ 

THAT 1 | 
Tiada ada manusia tanpa halangan : Buat menjingkir dari itu ! 
semua datanglah kepada NJ. TAN Purwodinatan Barat II/46 | 
Semarang dengan djalan kebathinan menulung segala halang- 
an : gelap dalam pekerdjaan/ perusahaan, perdjodoan dll.-nja 
halangan dari berbagai-bagai matjam. 

Terima tetamu djam 8 — 2 siang. . 
Hari Besar/Minggu dengan perdjandjian, | 

1 OP 

AnYGony! 

  

  

  

Tanggal 27 s/d 29 Oktober 1954 

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

.MADONNA 
Of The STREETS" 
Kisah suka-duka anggauta 
Barisan Polisi EN Tn : 

— Itu adalah ketjelakaan sa- 
dja! Saja tidak membunuh | 
seseorang! ' 

— Betul, tetapi salah satu 
dari engkau tidak dapat terle- 
pas dari penjelidikan. Polisi te-' 
lah berkata, bahwa engkau me-.   

  

  

OSCAR jg. berharga! 

     

  

      

      

Tak ada sisa rasa dari hari jang 

| lalu berkat Mentasol. 

-obat gosok-cigi bidjau 
jang menjegarkan 

dengan rasa spearmint. 

napas segar 

gusi sehat 
dan kuat      

  

mentjegah - 
kebusukan gigi 

NAPAS SEGAR, MULUT SEHAT 

Mentasol, obat gosok-gigi chlorophyll jang pertama, 

  

  IOrinm UN HARI PREMIERE! Orion 5.00 -7.00-9.00 (17 th.) 
EXTRA: SABAN SORE djam 3.00 

INI MLM PREMIERE. 
BESAR ! (17th) 

KEX 
4.45 - 71.00 - 9.15 

EXKERA: 

SABAN PAGI dj. 10.- 

        
    

  

     

   
      

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

  

Dia seorang peladjar, dia menarik, dia tjantik 
seperti besi sembrani! Sebuah film Musical 

  

DEBORAH KERR — Tari2an jang menggembirakan — Menge- 
nangkan dan mengagumkan ! 

JULIUS sRIS Ini mlm dmb 5.-7.-9.- (17 th) 
EXTRA : SABAN PAGI djam 10.00 CAESAR 

Directed by 
MOSEPH L MANKIEWIC2 

Produced by 
JOHN HOUSEMAN 
An M GM ? cture 

&.. pang 

Pa         

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 

sIVANHOE” dan 

mendapat Hadiah 

GALE PAGE Directed by LEWIS SEILER 

  

Sebuah film jang paling berani menggambar- 
kan tentang kedjadian kedjahatan2 anak2 liar! 

JAGALAN aa MALAM PREMIERE! 
-.I- 9x (Seg. umur) 

Ie Shu Chiu — Ba Ho — Chih Lu Lu 

»SAN NU TU CHING HUas     larikan diri. MMI VM CBEL ON UPEPI INKUK NAS 
" 

Poo ANA ea 

Film Tiongkok baru penuh aksi hebat, 

        

  

 


