
    

   
      

  

Penerbist, 

Alamat 
Tilpon .

.
.
.
.
.
 

   

    

        
    

BUPATI, kepala 6 
paten Ti mba Radi 

       

   
 pesannja itu ig ditudjukan 

epada para pamongpra- 
emimpin2' partai, pamong dan 

sederadjat dengan itu, | dikatakan, 
bahwa dalam -“mengerdjakan  sesua- 
tu kepentingan rakjat dan atau ne- 
gara orang2 djanganlah membawa fahamnja (ideologi partainja). Ter- 
lebih dalam usaha2 ig benar, mere 
ka itu sebaiknja harus ..sease fire”, 
sehingga hasil dari kerdjasama utk. 
membangun , negara ini tjukup be- 

sar. $ SA 

    

  

Kamlon : Mau 

Menjerah 

  

merimah Filipina itu, har Mus 
diberitakan render pion e 

atau de Jesus | 

    

   
   

id japan tahun jg lalu 
yerah kepada pemerimah 

» tetapi kemudian ia nre- 
lagi 

  

   

     
    
   

   

    

| pas dari P.R.N: jang 
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harian jang mem 
ballon” dengan mal 

kemudian tin 

tertunda, - - 

    

2 Ig oliot Curie Kutuk 
um,| .IPersetudjuan 

  

—' ondon — Paris 
Me. -rut Joliot Sangat 

' Me, ahajakan Perda- 
majan 

| FREDERIC JOLIOT-CURIE, 
(sardjana atom dan presiden De- 
wan Perdamaian Sedunia, malam 
Minggu j.l. dalam kedudukannja 
ini berseru kepada seluruh dunia 
supaja rakjat menentang keras per 
setudjuan2 jang telah tertjapai 
antara negara2 Blok Barat di Lon- 
don dan di Paris, untuk memper- 
sendjatai kembali Djerman Barat. 
Joliot-Curie mengatakan bahwa 
persetudjuan2 ini : at memba- 
hajakan perdamaian, ena di 
setudjuinja persetudjuan2 ini ber- 
arti disetudjuinja erdamaian-te- 

be tu sama lain. 
Politik sematjam ini mengatjau 

kan perund ngan dengan ultima- 
tum, dan akibatnja 'ialah: meng- 
hebatnja ketegangan internasional 
dan memperbesar mungkinan? 
akan terdjadinja insiden2 jg dapat 
meletuskan perang dun'a. Perse- 
tudjuan2 Paris dan London 
memberikan alat untuk meluntiur | kan aksi militer kepada mereka ! 

      

  

ang mendukung dan bertanggung | 
diawab atas kebangkitan | : reg me 
Hitler. : 

Demikianlah pernjataan Dr. 
Frederic Joliot-Curie selaku pre- ' 
siden Dewan Perdamaian Dunia.   

  

| perensi. pers di Saigon sebelum ia bertolak ke Pamapesi, bahwa 
- “akan meninggalkan carri2re politiknia. | 

djadi ketua umum Partai Kena e supaja Gjangan dipilih men 
ongres 

teri, adalah keinginan jar 
Nema Sah 2g ng 

. Diterangkannja bahwa “adanja ke 
Inginan tadi bukannja berarti bhw: 

ia akan mengundurkan diri dari po 

ia akan tetap ikut serta dalam 

dak mempunjai keinginan untuk 
menghindari masalah2 sulit. Bagai- 
manapun djuga, kata Nehru, ia tak 
akan mengambil keputusan terachir 
sebelum. mengadakan perbintjangan 
terlebih dahulu dengan rekan2nja. 
Nehru sekarang berusaha 65 tahun 
dan mendiadi perdana menteri In- 
dia semendjak kemerdekaan India 
diproklamasikan dalam tahun 1947. 

“ Nehru memegang 6 ma- 
tjam funksi penting. 

Koresponden Reuter di New Del- 
bhi. Peter Jackson, mengabarkan 
bahwa hihgga kini, 7 tahun sesudah 
prcklamasi kemerdekaan India, be- 
Tum djuga ada seorang pemimpin 
India lainnja jg dapat - memadani- 

IV MAN           hutan AU daa    

Andrei : 
Medvedev 

Manusia JangPertama 
Kali Terdjun” Dengan 
Paracbute Didaerah 

Kutub Utara 
AIO M0EKOW mena 

ter Of SANG Sovlot” bernama 
Sadap Le “Ar Medvedev vs 
ah manusia jang pertama jang 
terdjun dengan sebuah parachute 
d daerah Kutub Utara. Medvedev 
melakukan pertdaratan tadi da 
usaha untuk mendapatkan da 

hydrologi Soviet. 

Pesawat terbang turun sampai 
75 meter diatas padang saldju. 
sid memilih tem 
bagi pendaratan deng: 
te. Sesudah Gino BRA 

    

    

     

  

   

  

   

  

   

  

tadi diberi tanda dengan alat:pe- 
njembur-asap,  pesaw bang 
naik lagi, sampai 250 met fed- 
vedev terdjun, sebagi 
jang berbuat demiki 
Kutub Utara, dan 
lah pendaratan den 
jang ke-970 kalinja. Tak 
kemudian terdjun pula D 
vich dari expedisi tadi. ( 

Nadjib Tak . 
Berhenti 

— DIURUBITJARA pemerintah 
Mesir hari Minggu membantah 
beria2 jang mengatakan bhw 
siden Mohammed Nadjib berten- | 
tangan pendirian dengan pemerin- 
tah Mesir dan bahwa ia hendak | 
mengadjukan permintaan berhenti, | 

    

   

an Karriere Politik 

um Berkonsultasi Dulu pgn 2-nja 
ss Jawaharlal Nehru, hari Minggu mengatakan dalam kon- 

»Chusus bersifat pribadi sadja,” kata 

nja. Perhatiannja Ig 

| 2ndjur2kan supaja rakjac 

ru memenuhi 

(0 (Antara) ! 

cal. 
1 
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Bahwa ia achir2 

lagi dan sebagai perdana men-   
- 1 sangat luas dan 

ketjerdasannja jg tadjam itu, mem- 
bawa bermatjam-matjam tanggung 
djawab baginja, dan ia memikul 

menterian penting dan karena ke. 

Uu jg mempunjai hubu- 
ngan dengan dia, walaupun hubu- 
ngan ini sangat ketjil sadja. Disam- 
ping - mendjadi perdana menteri, 
Nehru merangkap, pula — mendjadi 
menteri luar negeri, menteri perta- 
hanan, ketua komisi  perentjana ig 
membimbing revolusi ' perindustrian 
& pertanian India itu, dan mendja 
di kepala kementerian urusan tena 
ga atom, suatu kementerian baru.. 
'Ketjuali itu, ia djadi presiden Par- 
tai Kongres India. 

-Sizpa tjalonnja? Kher, Me- 
non, Narain? 

2 Di sudah lama 2 anagggamn 
50 on penggantinja. Pada 
satu kerika tampaknja ia akan 
memilih Jayprakash Narain, pe- 
mimpin Partai Sosialis India. Tapi 

| gaikan politik aktif dan ia men- 
tjurahkan tenaganja untuk ' me- 
ngundjungi seluruh India, meng- 

meng- 

4 

li adjaran2 Mahatma Gandhi, 
|jalah kekuatan batin umuk me- 
metjahkan berbagai masalah dan 
mendesak kepzda tuan2 tanah un- 
tuk! membagi2kan tanah kepada 
rakjai miskin. 

Ada pula kemungkinan bahwa 
'tjalon pengganti Nehru  jalah 
B.G. Kher, bekas komisaris agung 
di Kanada: tetapi Kher sendiri 
menjatakan tidak sanggup. Satu 
kemungkinan lagi ialah V. K. 
Krishna Menon, ketua delegasi 
India dalam PBB: ia mungkin da- 
pat diangkat djadi menteri negara. 
chusus untuk membantu perdana 
nenteri Nehru. Nehru mempunjai 
senghargaan besar terhadap Me- 
10n dan ia sudah sering mengang- 
katnia sebagai utusan pribad'nja 
untuk mendialankan tugas2 pen- 

  

hu- | fing, misalnja ditanjai pendapat- 
tJaja tentang soal diadjahan2 Por- 

tugal di India. . Tetap' Menon 
tidak populer didalam Kongres. 

Diuga didalam parlemen, Neh- 
bagian besar darj 

bermatiam2 perdebatan dan pem- 
Suatan undang2. (Antara) 

x Morarji Desai tialon 
(0. pengganti Nehru? 

Mon lambung berita mengena 

orang2. “4g kelak - mungkin akar 
menggantikan — Jawaharlal — Nehru, 

: seterusnja «.penindjau2 "politik di 
New Delhi mengatakan — bahwa di 
antara orang2 tadi terdapat pula 
'Morarji Desai, perdana menteri ne 

nal dengan tindakan2 ' keras jg di 
lakukannja untuk wemberantas "per 

djudian dan peminuman — minuman 
“| keras, hinsea suratkabar2. menama- 

kannia ,.Moral-ii”. Desai. 
- Morarii Desai malahan ig paling 
sering disehut-sebut sebagai tialon 

pengganti . Nehru. Nehru dan Desai     Djuruhitjara tadi, atas pertanjaan, 
mengatakan bahwa ia "dak tahu 
menahu tentang permin aan ber- 
henti presiden Nadjib itu (Reuter). 

sudah bergaul selama 20 tahun, ia 
mempunjai nama baik sebagai pem 
besar. pemerintahan dan kepribadi- 
annja, (Antara), 

»Proefballor 
8 Kita Mengenai Tawaran 'S 
ofolio Lagi Kepada PRN Ber 
: n Kenjataan2 Je. B enar : 

aksud2 rertentu, agar 

ehakiman) terhadap 

lam hal portepel Wakil P.M. 1 Ha (ditawarkan PRN. itu: s—-Iuar. meggri, ne kitalah jang memberitakan per- 
tama-tama!!! 

   

  

   

    

    

Tuduhan bahwa kita melepaskan 
|proefballon adalah tidak benar. Ta 
waran korsi Wk. PM I benar? per- 
Inah dinjatakan 2 
diri. Boleh ditjatat sekarang, pada 
tgh. 25 Oktober antara “djam 09.00 
— 10.00 pagi sek-djen PRN sdr. 
Maridie Danukusumo datang ke- 
kantor Perdana Menteri Ali. Sek- 
djen PRN itu diterima oleh PM se 

#sudah Wakil PM HH (Zainul ' Ari- 

fin) dan bekas Wakil PM I (Mr. 
Wongsonegoro) meninggalkan rua- 
ngan kerdja Perdana Menteri. 
Didalam  pembitjaraan antara 

PM dengan sekdjen PRN, oleh 
PM disarankan agar portepel Wa- 
kil PM T ig terluang itu diterima 
oleh PRN. 

4 5 5 ! 
Kemudian pada sore harinja war 

tawan kita menanjakan soal ini ke- 
pada sekdjen PRN ' sendiri, jg da- 
lam djawabannja membenarka,, so- 
al itu. Ditambahkan, bahwa bagi 
PRN keberatan melepaskan “porte- 
pel Kehakiman, karena Kementeri-   

tapi-bersendjata dan 'adanja blok2j an jg dahulu mati itu sekarang su- 
jang bermusuhan satu 'dah berdjalan setjara actief. Ini dju 

:ga kita beritaka, pada tel. 26 Okto 
ber tadi. 

Dengan . demikian, berita kita 
(tgl. 26 Oktober) itu benar. Dan 

tentu sadja tidak bisa dikatakan bah 
wa berita tsb. akan makin menge- 

ruhkan usaha reshuffling — kabinet,   
ini ' sebah didalamnja kita dijelaskan bah 

wa PRN keberatan menerima por- 
tepel Wakil PM 1 diika harus mele 
paskan  portepel Kehakiman. (lihat 
berita kita tgl. 20 Oktober). 

Berita jang kita muat tsb. hake- 
katnja dibenarkan djuga oleh 
Menteri Kehakiman Mr. Djody 
Gondokusumo ketika di-interview 

' oleh wartawan kita di Purwokerto Yi"gga mudahlah simeng 
(That S.M. tg. 29 Oktober 1954) 
jang djuga disiarkan oleh K.B. 
(NN j Tag ek 5 

| Dapat didjelaskam sekali lagi, ' 
bahwa berita2 kita tidak ada ig 
b'sa dinamakan proefballon. Da- 'etapipun sangat penting u 
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44.000 BURUH PELABUHAN 
INGGRIS BEKERDJA 

KEMBALI | 

anasir2 asing sendirinja akan | 

oleh PM Ali sen-| 

    

HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. $. 
mmm - Papa 

    

   
  

    

       

  

     

   

  

      
    

  

     
   

    

       

    
      

    

    
   

   
   

baru-baru ini perdana menteri Nehru telah 
& tiba dilapangan terbang Peking pada tg. 
disambut oleh perdana” menteri RRT Chou 

En Lai serta. pembesar2 laimnia. Djuga 20.000 orang ikut berdiedjal2 
. menghormat kedatangannja itu. Tampak. pada gambar Sri Nehru (ka 
'nan) bersama-sama Chou En Lai naik mobil terbuka dari lapangan 

4 terbang menudju kekota' Peking. 
sb 

Ada Anasir? Jang Mau 
Belokkan Pem. Umum 
PM Ali Sinjalir Adanja Golongan2 Jg 
Tak Menjukai Kemerdekaan Indonesia 
—Sidik Tjela Tindakan Golongan Uposisi 

SEBAGAI TENTU konperensi PNI Propinsi Djawa Barat 
iad: tanggal 26 sampai dengan 29 Oktober jang 

zgal 31 Oktober di aloon2 Tjirebon te- 
apat umum jang menurut taksiran pa- 

Sebagaimana dikabarkan, 1 
|. mengundjungi RRT. Wak 
| 19 Oktober ibl. beliau telal 

      

   

  

   

    

    

   
     

  

     

    
   

dana Menteri Ali Sastroamidjojo. ke- 
karto, Isnzeni dari Dewan Partai 

i Dewan Propinsi PNI Djawa Barat. 

Perdana Menteri Ali menitik be 
ratkan pidatonja pada soal2 pemilih 
an umum jang oleh Perdana 

'ri dinamakan sebagai ,.k 
stabiliteit perkembangan po 
mendjadi sjarat mutlak di: 
ha2 pembangunan negara. 
Perdana Menteri, tidak a 
liteit politik menjebabkan 
nja rasa tenteram untuk..n 
kan usaha2 pembangunan ni 

  Tjerutu Ter- 

bang Diatas 

Brussel 
BRUSSEL malam Senen il. te- 

lah mendapat kundjungan perta- 
ma dari apa jang disebut ..tjerutu 
terbang” (masih ,,saudara” dari 
»piring terbang”). Beberapa orang 
jang melihatnja, diantara seorang 

' wartawan Belgia bernama Eduard 
Gaufier, menerangkan bahwa ben- 
da adiaib tadi bertjahaia, terbang 

. sangat lambat dari timur kebarat, 
Si dan sesudah tampak selama tiga 
£...inenit- i dibelakang 

  

Da
 
P
a
 

: 
5   

pentingnja -arti pelaksanaan 
an umum jang kini sedan 
usahakan oleh kabinet. 

»Pemilihan umumfitu t 
penting artinja. untuk dal 

nentukan kedudukan Indon 

dipegang oteh Indonesia  digefung- “mega. (Antara) 
gang politik internasional tidak 'da-, 
pat dilepaskan begitu sadja daripada | 
perkembangan politik dim neger?”,de' PERKARA 
mikian kata Perdana Menteri Ali 
selandjutnja. f 

ORANG ASING JG 
(TAK DIKEHENDAKI” 

DI INDIA. 

2 2 ig T Pemerintah negara bagian India 

ang 50.000 orang. Dalam rapat umum |   
: . i ganggu. . Hampir 44.000 buruh di 8 Bae Oleh Perdata Menteri dikatakan, 

Jabuhan ris mulai hari Senen bahwa apabila keadaan politik. kita 

Benggala hari Saptu jl. mulai 
mempeladjari perkara deportasi 
seorang anggota Partai Komunis 

gara. bagian Bombay. Desai terke- 

bekerdja kembali, sesudah hamp'r 
1 bulan lamanjasmogok. Selama 
pemogokan ini, pemogok2 tidak 
menerima upah sedjumlah kira2 
$ 2.800.000: kira-kira 358 kapal 5 tap i ke- pribadiannja maka ia menguasai se! £ i hidupan dimasjarakat ramai dan ti gala Sesat ig ea Band naga O pelan Para Saki perburuhan Inggris menduga bah- 
wa sekurang2-nja selama 3 sampai 
4 minggu j.a.d. ini kaum buruh 
menuruti seruan pemimpin2 sere- 
kat buruh supaja ,,bekerdia lem- 
bur sebanjak-banjaknja” dan me- 
ng'si kantong simpanan sebagai 
persiapan hari Natal j.a.d. 

e c000 (Antara) 

Korban Bin- 
tang Marlon 

| Brando 
Mengapa Ia Sekonjong- 

Konjong: Tinggalkan 
. Josiane ? 

JOSIANE BERENGER, se- 
orang gadis anak nelajan Peran- 
tis jang berumur 19 tahun, telah 
bertunangan dengan b'ntang film 
Amerika Marlon Brando, ig hari2 
belakangan ini berliburan dinesisir 
R 'viere Perantjis. Marlon Brando 
(sA- Streetcar Named Desire”) 
sendiri mengaku kepada pers, bah 
wa mereka sudah bertunangan, di 
desa Bandol di Riviera. Tetapi, 

Brando sekonjong2 berangkat ke 
Italia. Hari Minggu Josiane ber- 
sembahjang di geredja didesanja, 
meminta Tuhan supaja lekas da- 
pat ketemu kembali dng tunangan 

inia, jang mendadak mer'nggal- 
kannja. 2 

Josiane adalah anak: pungut seo- 
"ang nejajan. Ta terkenap sebagai 
model bagi peukis, dan  namanja 
mulai terkenaj sediak ia dilukis da 
am keadaan telandjang. Tetapi pe 
kerdjaannja jang sekarang — di Ps 
ranciis ia sedang 
mendiadj . gouvernante bagi anak2 
secrang psychiater Amsrika di New 
York. Dalam minggu ini djiuga Jo 
siane akan pulang ke New York. 
Brando mengatakan bahwa ia ..pu 

Ya urusan” di Italia: dari sana ia 
terbang ke London, dimana tak 'a 
ma lagi ia akan main untuk 2 buah 
“Y'm. Beberapa bulan jl. ia dirawat 
“eh senran” n-vhiater (ahli penja 
kit diiwa) di New York.   
sesudah idylle berlangsung 3- hari, 

bertjuti — ialah . 

didalam negeri tidak stabiel, maka 
dengan sendirinja penghargaan! du 
nia internasional terhadap  keduduk 
en Indonesia ..diluar negeri akan 
berkurang. 

Perdana Menteri Ali mengachiri 
pidatonja dengan suatu peringatan 

jang mensinjalir adanja usaha2 ' da 
ri anasir2 tertentu jang tidak menju 

kai kemerdekaa, Indonesia jang ki ! 
"ni berusaha. keras untuk membelok 
kan pelaksanaan pemilihan — umum 

guna kepentingan golongannja dan 
oleh karenanja, maka Perdana Men 
teri mengandjurkan, supaja — rakiat 
Indonesia mendjadikan masalah pe 
milihan umum ini sebagai suatu ma 
salah nasional. 

Dijerman Barat bernama Hans 
Mueler dari wilajah India, dan 
dalam pada itu diselidiki kedudu- 
kan pemerintah negara bagian ini 
dalam Hukum Internasional. Di- 
selidiki pula ada tidaknja perdjan- 
diian extradisi antara pemerintah2 
India dan Djerman Barat, atau 
pun kekuasaan pemerintah India 
mengena! habis berlakunja visa 
bagi orangZ asing. (Antara) 

ANA IT 

Kyai Ras'an, jang menguraikan so- 
212 keagamaan, disusul oleh ang- 
gota Dewan Partai PNI, Isnaeni, jg 

“menguraikan soal2  marhaenisme 
Pidato Sidik Djojosukarto, dan perdjuangan kaum tersebut. 

Seperti dalam malam resepsi koni Keputusan2 konp. PN -perensi PNI Propinsi Djawa - Barat Propinsi. 
jang diadakan hari Sabtu malam di Mengenai keputusan? konperens' 
gedung bioskop ,,Sampurna”  Tjire PNI Propinsi Djawa Barat pada t- 
bon, maka dalam rapat umum. di 26 sampai dengan 29 Oktober dikc 

.aloon2 Tjirebon hari Minggu pagi ta Tjirebon, Jebih djauh dapat di 
itu, ketua umum PNI Sidik Djojosu tambahkan, bahwa keputusan? tsb. 
' karto membantah pendapat sementa . jengkapnja adalah sbb.: 
ra golongan jang mengatakan seolah A. Politik: A4. Mempertahankan 
olah kabinet Ali sekarang ini baik kabinet Ali Sastroamidjojo: 2. Menie 
de facto ataupun de jure sudah ber tudjui hasil delegasi Sunario mence 
ada dalam keadaan krisis. Terhadap nai pembubaran Uni Indonesia-Be 
tuduhan2 jang mengatakan se-olah2 Janda, dan mendesak supaja soaJ in: 
kabinet Ali tidak mendapat dukung segera diratificeer: 3. Menjetudini 
an ummat Islam oleh Sidik dikata tuntutan delegasi Indonesia di P3 
kan, bahwa pendapat ini sukar dime tentang pemulihan kembal: Irian Ba |agerti, oleh karena buktinja  seka rat kewilajah Indonesia: 4. Memper rang Liga Muslimin Indonesia seba kuat tuntutan pemerintah — dalam 
gai wakil umat Islam jang besar memperdjuangkan penghapusan cm ikut duduk dalam kabinet Ali. bargo. 

Aa Politik bebas, — B.Ekonorri: Menuntut segera ter- | Setandjutnja, sesudah - mentjela laksananja susunan ekonomi nasio tindakan golongan oposisi jang suka nal. berdasarkan hak dan kwadjiban memaki-makt pemerintahan, jang jang sama, antara sesama wrganega 
oleh Sidik dinamakan sebagai 'tirs #4 dengan mengutamakan dasar koo |dakan @ nasional”, “maka ketua peratip. : 
umum PNI itu menguraikan arti po C. Keamanan: Mendesak kepada 
litik bebas /ang aktip menudju per- pemerintah agar rakjat dalam waktu 
damaian dunia dengan  smenerang jang sesingkat-singkatnja dapat mera 
kan. bahwa apabita kita tidak menje sakan keamanan baik lahir maupun 
tudjui pembentukan pertahanan mi- batin. 
liter SEATO, ini tidzk berarti kita D. Sosial: Soal2 pengadjaran dan meniciudjui pertahanan model ko- pendidikan harus dapat perhatian pe 
munis. merinth se-penuh2nja, sehingga da 

Kata Sidik Djojosukaro: ,,Jang ki- pat mendjamin “kebutuhan perkem 
ta setudjui hanja usaha2 kearah per- bangan rochani dan djasmani semua 
damaian, baik ia diusahakan oleh lapisan masjarakat,.demi  kepenting 
kaum komunis, Amerika atau lain2 an pembangunan negara. 

nja”. E. Pemilihan Umum:  Hendaknja 
Dalam pala itu dapat ditambab- pemerintah segera mengambil tinda 

-kan, bahwa sebelum Perdana Men- kan2 jang mendjamin kelantjaran pe 
terj Ali Sastroamidiojo dan, ketua laksanaan pemilihan umum. Demi 
umum PNI Sidik Djojosukarto ber- kian keputusan konperensi PNI Pro 
pidato. terlebih dulu telah berbitia pinsi Djawa Barat jang ditandatanga 
ra salah seorang anggota pengrus ni oleh “pimpinan sidang S.M. Tha 

l 

Dewan Propinsi PNI Djawa Barat, her. (Antara, 
  

. 44.000 Pekerdja Pelabuhan Ing- 

HAMPIR 44.000 buruh di 8 pela 
buhan Inggris mulai hari Senen be 
kerdjia kembali, sesudah “ hampir “. 
bulan lamanja mogok. Selama pe- 
mogokan ini, pemogok2 tidak me- 
nerima upah sedjumlah kira2 $ 2. 
800.000: "kira2 358 kapal terlantar 
dipelabuhan2. Para ahli perburuhan 
Inggris menduga bahwa sekurang2- 
nja selama 3 sampai 4 minggu jad, 
ini kaum buruh menuruti 

    
: dok). ig.sudah mogok "sebelum bu- 

e. ata 1 
2th (Kangen 

geris Mulai Kerdja Kembali 
pemimpin2 - serekat buruh  supaja 
'.bekerdja lembur sebanjak-banjak- 
nja”, dan mengisi kantong  simpa- 
nan sebagai persiapan - hari Natal 
ig akan datang. 

tuh pelabuhan  Jain2nja (misalnja 
pengangkat ' barang) mulai mogok, 
masih tetap tidak muntjul di gala- 
ngan2 kapal disungai Thames, 

Seperti diketahui, pelabuhan2 Ing 
Tetapi kini belum berarti bahwaj|gris ig hingga kini dihinggapi pe- 

bandar London sudah bebas dari mogokan jalah: London, Sout- 
sengketa2 perburuhan sama sekali. Ihampton, Liverpool, Hull, Gar- 
Kira2 8.000..buruh--reparasi kapal! ston, Manchester,  Rochester dan 

Birkenhead, 

    

   

    

TAHUN KE-IX No. 214. 

Daerah2Otonoom Umum:-| 
. nja Belum ,,ideaal” 
Selama Soal2 Keu 
nuhnja Tergantung Pada Pemerentah 

|IMaka Penjelenggaraan2 Urusan2 Oto- 
noom Tidak Dapat Didjalankan 

Ea  Sepenuhnja 
Naerah2 Otonoom Seharusnja Dapat Menggali Sum- 

Keuangannja Sendiri2 — Konperensi 

3 52 
Ta       

ber 
£ Walikota2 

SESUAI DENGAN RENTJ 
tg. 1 Nopember '54 pagi digedung 
mi. konperensi pertama wali-kota2 
Indonesia jang dihadliri oleh 12 orang walikota dari kota2 besar 
Medan, Bukittinggi, 
Surakarta, Surabaja, 

Palembang, 

a.i. Zainul Arifin, Djaksa Tinggi 
rintah Kotabesar Djakarta dll. 

Konperensi tadi akan langsung 

selama 3 hari berturut2 sampai de 
ngan 3'Nopember j.a.d. 
Sebagaimana diketahui, 

si2 walikota2 dari 'ibukota2 pro- 
pinsi seluruh Indonesia itu diada- 
kan atas initiatief walikota Djakar 
ta Raya Sudiro jg mendapat perse- 
tudjuan dari Kem. D.N. Dalam 

konperensi tsb. akan  dibitjarakan 
empat. ,,planologische  elementen” 
dari tiap2 kotabesar sebagai atjara 
terpenting jaitu mengenai soal2 ru- 
mah tempat tinggal, tempat untuk 

kerdja, scal' lalu lintas, dan hibu- 
ran. Sementara itu oleh panitya ta 
ta-tertib segera dibentuk suatu. pa- 
nitya atjara. Sesudah konperensi itu 

dibuka disusun atjara2 bagian po- 
kok jg akan 'diperbintjangkan da- 
lam konperensi tsb. terdiri dari cm 
pat bagian. 

| Dalar" pidato sambutannja jang 
diutjapkan dlm pembukaan konpe- 
rensi Walikota2 dari Ibu Kota-Pro- 
pinsi seluruh Indonesia ini, Menteri 
Dal m Negeri ad Interim Zainul 

Arifin sesudah menjatakan rasa 
bar ganja dapat: menjaksikan — ber 

kun pulnja Wa'ikota2 'ang mendudu 
ki pos2 penting dalam lapangan pz 
relenggaraan pemerintahan a. me 

njatakan, bahwa daerah? otonom 
umumnja dan kotapradja2  chusus- 
nja dan ditjita2kan oleh seluruh rak 
cat Kita. Pembangunan dari daerzh2 

otcnoom jang sekarang ini ada, de 

mikian Menteri, masih beraneka tjo 
tak dan ragamnja, karena belum ada 
njaundang2 jang mewudjudkan .pa 

sa 431: Urtdeng2 Dasar Sementara 
berjaku untuk sefuruh Indone 

sia sehingga sekarang inj kita masih 
jihadapkan perundang?an lama sg 
susi dengan maksud untyk menentu 
kan peralihan Undang? Dasar Se- 
m.atara pasa' 142. 

Yan 

Menteri menjatakan rasa  ke- 
gemb raannja, bahwa dalam atjara 
konperensi ini tertjantum bebera- 
pa pokok penting jang maksud 
dan tudjuannja kepada perbaikan 
dan pembangunan dalam penguru 
san rumah tangga tsb., djuga 
mengenai sumber2 keuangan se- 
bagai salah satu atjara pokok pen 
ting. Mengenai soal keuangan ini 
oleh Menteri selandjutnja diterang 
kan, bahwa selama daerah-daerah 
otornoom dalam soal keuangan 
masih sepenuhnja bergantung pa- 
da Pemerintah Pusat, maka sela 
ma ifulah penjelenggaraan urusan? 
otonoom itu t'dak akan dapat 
sepenuhnja d 'djalankan, 

Oleh sebab itu sementara me- 
nunggu keluarnja undang2 tentang 

perimbangan keuangan antara negu 

ra dan “daerah, maka  seharusnja 

daerah2  otonoom itu sudah dapat 
menggali sumber keuangannja serm- 
diri sesuai dengan kebutuhan sen- 

diri, dengan memperhatikap, kekua- 
tan keuangan dari rakjat ditempat 
itu sendiri, demikian Menteri Da- 

lam Negeri ad Interim Zainul Ari- 

fin ig selandjutnja menambahkan, 
bahwa untuk keperluan ini peme- 
rintah telah madjukan — rantjangan 

undang2 tentang peraturan umum 
untuk padjak dan retribusi daerah 
dan diharapkan muda2an undang? 

itu lekas pula dapat dikeluarkan, 
demikian al. pidato Zainul Arifin 

Menteri Dalam Negeri ad Interim. 

»sHeil! Heils.... 
Anggauta2 Bekas S.S. Su- 
dah Mulai Beraksi Lagi 

RE-UNI bekas anggota2 pasu- 
kan Alpine ,,Schutzstaffe?” (S.S), 
ialah pasukan2-pilihan  Dierman 
Hitler, hari Minggu telah berachir 
sesudah bers'dang selama 2 hari 
di Gocttingen, Djerman Barat. 
Dalam nertemuan kembali ini te- 
lah dibitjarakan tjara2 untuk men 
dapat keterangan tentang nasib 
6.000 anggota S.S.-Alp'ne jang 
hingga kini masih tetap hilang. 
Dalam pertemuan ini tidak d'ada 
kan pidato2 oleh bekas2 djendral 
SS, dan pertemuan ini dilangsung 
kan dalam sebuah gedung tertu- 
tup, karena larangan pemerintah. 

Re-uni ini mula2 akan dilangsung 
kan dim bulan il, tetapi diundurkan 
berhubung dengan adanja protes2 
dari penduduk bangsa Jahudi dan 
dari kaum  Sosialis. Ruangan si- 

dang dihiasi dengan sembojan2 SS. 
Beberapa diantara utusan2 datang 
dari Perantjis, Finlandia,” Norwe- 
gia, Saar dan Austria. Sementara 
itu telah dilangsungkan pula rapat 
protes terhadap re-uni bekas2 ang- 
gota SS ini, oleh bekas2  pedjoang 
anti-Nazi, dalam rapat umum ini 
tampak sembojan2 seperti ,,Algo- 
djo2 djangan dipersendjata kemba- 
1”. Eropa-SS? Tidak!” 

Seperti diketahui, pasukan2 SS 
adalah salah satu alat terpenting   
dari kekuasaan Nazi: pasukan? ini 
berpakaian seragam' hitam, berlam- 
bang tengkorak. (Antara). 

    

Bandjarmasin, Makassar, Ambon dan wali- 
kota Djakarta Raya sendiri. Upatiara pembukaan konperensi tsb. 
dimulai djam 08.30 pagi a.l. dihadliri oleh Menteri Dalam Negeri 

konperen- . 

  

» 

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

Adv. Rp. 0.80 

Harga etjeran 60 sen p. lembar. e 
3 

- 

    

angan Masih Sepe- 

Di Djakarta 

ANA semula, pada hari Senen 
Balai Kota Djakarta dibuka res- 
dari Ibukota propinsi seluruh 

Bandung, Semarang, Jogjakarta, 

Sunarjo, anggauta2 Dewan Peme 

Dua Divisi A. s. 
Akan Tetap Di 

Korea 

KOMANDAN tentara ke-8 
Amerika Serikat, Djenderal Max- 
well Taylor, mengumumkan hari 
Senin di Tokyo bahwa sebagian 
dari divisi, infanteri ke-24 Ame- 
rika Serikat dalam bulan ini akan 
d'tarik kembali dari Korea Sela- 
:an ke Djepang. Jang akan tetap 
tinggal di Korea dari divisi ini, 
ialah 2 resimen- Sisanjg akan di- 
tarik kembali Ke Djepang dan 
bermarkasbesar di Hakata dipulau 
Kyushu. 

» Sesudah bagian besar dari di- 
visj infantri ke-24 ditarik kembali, 
di Korea masih akan ada 2 buah 
divisi, jaitu tentara laut ke-1 dan 
divisi tentara darat ke-7: ketjuali 
itu mash ada pasukan Common- 
wealth Inggris dan satu satuan 
ketjil infanteri jang terdiri dari 
pasukan2 negara2 lainnja (ke- 
tiuali Korea Selatan). (Antara). " 

KALANGAN DIPLOMAT DI 
MOSKOW TIDAK TAHU-ME- 
NAHU TTG. KABAR2 BAHWA 
U. R. S5. S. AKAN SETUDJUI 

USUL A.S. TENTANG 
POOL ATOM 

» Kalangan diplonrasydi Moskow: 
hari Minggu menjatakan tidak 
tahu-menahu mengenai berita2 
bahwa Sovjet Uni mungkin akan 
menjetudiuj usul Amerika Serikat 
supaja dibentuk pool atom untuk 
keperluan2 damai (Rentjana Ei- 
senhower, supaja dibentuk sebuah 

Pa, AAA SO Oi SPN TANI P0 
BEN UP 

  organisasi jg mengurus pemakaian 

daa 

   

      
       

        

   

    

  

per m.m, kol, 

EDISI POS. 

  

Screening 
Peladjar 

Demobilisan | 
Dim Prinsipnja PPD | 
Dapat Menjetudjuinja | 

DALAM konperensi pers hari 
Senen pagi kemaren di Balai 
Wartawan, G. Susanto, Ketua 
Umum Persatuan Peladjar Demo 
bilisan memberikan - pendjelasan 
mengenai usaha2 organisasi' tsb. 
kedalam dan keluar, terutama mi 
ngenai nas'b anggautanja dan 'si- 
kap terhadap Pemerintah dan 
masjarakat umumnja.  Mengha- 
dapi screening jang akan didja- 
lankan oleh Pemerintah berkena 
an dengan P.P, 32/49 ia mendje- 
laskan, bahwa pada ' prinsipnja 
PPD dapat  menjetudiuinja, tapi 
menghendaki, agar pelaksanaannja 
diatur begitu rupa dengan adakan 
persiapan2 sempurna lebih  dul 
teristimewa dalam: penampungan2 
dilapangan peadidikan dan sosial. 
Demikian a.l. dinjatakan. (Antara) 

  

REKORD TERBANG TINGGI: 
V. KALININ. 

Rad'o Moskow mengumumkan 
hari Minggu bahwa seorang pener 
bang Soviet bernama V. Kalinin 
telah mematahkan rekord dunia 
terbang tinggi. Disiarkan bahwa 
Kalinin, dari Perhimpunan Ukrai 
na untuk Membantu Angkatan 
Darat, Laut & Udara, pada tg. 9 
Djuni jl. telah mentjapai djarak 
11.248 meter diatas permukaan 
bum', dengan sebuah pesawat ter 
bang N-2. TI , 

DJUMLAH PENDUDUK R.R.T. 
& HOAKIAUW: 601.938.034 

DJIWA. 
&« 

Radio Peking menjiarkan hari 
Senen, bahwa pada tg. 31 Djuni 
1954 djiumlah penduduk RRT, 
pulau Taiwan dan orang2 Tiong- 
hoa jang ada diluar negeri selu- 
ruhnja ada 601.938.034 dijiwa. 
Dalam pada itu tidak diterangkan 
bagaimana tjara untuk mengeta- 
hu! djumlah tsb. tadi. 

Hama Tikus Meng. 
ganas Di Besux: 

WALAU tidak sehebat bulan . 
Agustus, namun menurut ketera- 
ngan jang d'dapatkan ,,Antara 
ama tikus didaerah Besuki selama 
bulan September 
terus mengganas dengan lua 
kali. Tanaman2 jang diserangnja 
jalah padi gadu, djagung dan ke- 
dele. : : : 

Didaerah Banjuwangi, Bondo- 
woso dan Panarukan ada tanaman 
padi gadu seluas 877 ha jang di 
serangnja dng kerusakan 16,364 

  

  

tenaga atom untuk keperluan2 ' Didaerah Djember 105 ha. tana-' 
damai). Bahwa Soviet akan me- man kedele rusak 1007 dan 40 
njetudjui usul A.S. tadi, adalah 
desas-desus jang terdengar diluar 
Sovjet Uni, terutama d'kalangan 
diplomatik PBB. (Antara) 

ha. rusak 7596. Didaerah Banju- 
wangi dan Djember 45 ha tana- - 
man djagung rusak 1004, dan 
152 ha, rusak 12,5296. (Antara) 

  

Kissah Perampokan Jg 

Pengungsian ini, adalah karena 

Biarpun pulau Derawan sudah 

«diperkuat? pendjagaannja dengan 
lebih 10 orang tenaga polisi, jang 
tadinja hanja rerdirj dari beberapa 

orang sadja, namun”penduduk masih 

ragu2 djuga untuk pulang. 
Daam hubungan ini dapat dika 

barkan, bahwa penduduk pulhu Ma 
ratua jang letaknja disebelah Timur 

pulau Derawan, sehari sebe'um pe 
njerangan badjak laut Pilipina ku 
dilakukan Perhadap puau Derawan 
telah mengungsi lebih dulu, karena 

berita2 sampai kepu'au Maratua itu, 
bahwa badjak laut itu akan menjs 

rang kesana. Pulau Maratua, lebih 
beser darj pulau Derawan, ' tetapi 
penduduknja lebih sedikit. Pulau 
Derawan jang luasnja lebih kurang 

| km persegi, mempun,ai penduduk 
lebih kurang 1.000  djiwa, sedang- 
kan pulau Maraua 'ebih kurang 
800 djiwa. Penghasilan penduduk di 
pulau2 itu: kebanjakan dari berta- 
nam kelapa, sebagai ne'ajan dan 

menijari telur penju. Kebanjakan me 

reka. terdiri “dari: suku  .,Bad'au”, 
dan sedikit dari suku ,,Bandjar”. A- 

gama mereka Islam. 

  

. Akan bakar habis Maratua 
Sebelum badjak laut itu menje- 

rang pulau Derawan, lebih dahulu 
mereka singgah di Maratua. Me- 
lihat penduduk sudah banjak jang 
mengungsi, sedangkan barang2 ig 
berharga mereka bawa semua, 
badjak laut itu meneruskan vela- 
jarannja “ke Derawan, sehingga 
terdjadilah penggarongan2 pada 
ig. 18 Oktober, djam 13.30 siang 
sebagaimana pernah d'kabarkan. 

Dipulau Derawan badjak laut | 
itu mengatakan akan bakar habis | 
Maratua, karena penduduknja | 
stak sudi menerima kedatangan- | 
nja mereka,” Dapat ditambahkan, 
bahwa diantara penduduk pulau 
Derawan ada jang hanja tinggal 
mempunjai pakaian jang melekat 

pas habis,   Banjak penduduk 
mengangkat barang? rampasarp ta- 
di keperahu. Karena tidak muat, 
padjak laut lalu merampas pula 4 
buah perahu bermotor  kepunjaan 

“ 

dibadan sadja. Jang lainnja diram- | kalan AURI dan ALRI. 

»Tidak Utk Merampok Tapi 
Utk. Ambil Hak Mereka?.... 

Dilakukan Badjak Laut 
Pilipina Di Pulau Derawan — Mereka Antjam 

Akan Bakar Habis Maratua : 
RIBUAN PENDUDUK vulau2 Maratua, Derawan dan bebe 

rapa pulau disekitarnja telah mengungsi ke Tandjung Redab, “se :$ 

hingga kota jang ketiil itu penuh sesak oleh para pengungsi ja 2 

terdiri dari orang lelaki, perempuan dan anak2 jang tidak berdosa, 
demikian berita jang diterima ,, Antara” dari Kalimantan Timur. : 

keganasan badiak laut Pifipina 
sebagaimana pernah ,,Antara” kabarkan. Tampaknja pengungsi2 itu 
tidak mau pulang sebelum ada djaminan pendjagaan jg agak kuat 
dari alat negara dipulau-pulau tsb. 

Keanggautaan 
Partai Tudeh 

Di Iran Akan Diusulkan 
Spj Dianggap Kedjahatan 

MENTERI  PERTAHANAN 
Iran Ahmad Vossugh hari Minggu 
telah mengadjukan. sebuah ' ran- 
tjangan undang2 kepada parlemen 
Ikan, jang menghendaki supaja 
keanggotaan Partai Tudeh itu di 
anggap sebagai satu  kedjahatan 
jang dapat didjatuhi hukuman 
mai oleh pengadilan militer, 

. Ran'jangan undang) ini se.erusnja 
menetapkan bahwa seorang ,,Ko- 
munis”: (anggota Partai Tudeh) 
jang sebelum ditangkap telah 
member'kan bantuan kepada alat2 
negara, akan diampuni. (Antara). 

NN 

Pemerintah setempat pendu- 
duk. j 

Dalam keterangannja kepada pen 
“uduk,  badjak2 laut itu mengata- 
kan, bahwa: mereka tidak 'heraga- 
ma, mereka bahkan sangat heran, 
apa sehabnja orang beragama. Di 
katakannja  djuga, bahwa kedata- 
ngan mereka kepulau Derawan, ti- 
dak untuk ,,merampok”, tetapi mn 
tuk mengambil hak mereka Set- 
diri”. 

dan 

Pendjagaan AURI dan 
ALRI harus ada, 

Dalam hubungan dengan behe- 
rapa kali terdjadinja penggarong- 
garongan badiak laut Pilipina ter- 
hadap pulau2 ketjit di. Kalimar- 
tan Timur ini, beberapa  kata- 
ngan menerangkan kepada ,An- 
tara”, bahwa ada baiknja djika 
di Tarakan lekas diadakan pang- 

Disam- 
ping untuk (melakukan pendjaga- dipaksa untuk | an terhadap “badjak2 laut, pen 
ting pula untuk kepentingan pem- 
berantasan penjelundupan2 dari 
Indonesia dan dari luar negeri. (Antara).



        
      Lal Sama 

    | Mentjegah Penjakit TBC 

terhadap pe 

   

  

selesai dalam w: : 
ina keperluan penjuntikan tadi te- | 

  

    
  

Hen Pem'mpin Kantor Pusat Vak | 

Semarang utk mempersiapkan pe- | 

dapa, menimbulkan kekebalan | 
(i(mmuniteit) terhadap penjakt 
tb.c. dan tidak dapar menjebab- 
kan penjakt itu. Et 

“Tak perlu takut TBC. | 
Dr. Nio menerangkan, bahwa 

orang tidak perlu. takut terhadap 
suntikan itu karena tidak akan me- 
nimbulkan bahaja sedikitpun jg me 
rugikan kesehatan orang jg disun- 
tik. Penjuntikan akan dilakukan 2 
kali. Jg pertama dengan obat Tu- 
berculin. Tiga hari kemudian tem-| 
pat penjuntikan diperiksa. Djika 
orang belum kebal terhadap penja- 

.Ikit tbc, maka. ditempat penjunti- 
kan itu tidak terdapat tanda apa2. 
Dan orang ini baru akan dapat sun 
tikan BCG. Tetapi djika orang itu 
telah mempunjai kekebalan, di tem- 
pat penjuntikan pertama dengan 
Tuberculin tadi, sesudah 3 hari ter | 
dapat tanda kemerahan dan sedikit 
bengkak, dan orang ini. tidak akan 
disuntik dengan BCG karena sudah 
tak akan bahaja tbc. Djadi apabila 

sudah disuntik dengan  Tuberculin 
(pertama), 3 hari kemudian orang 
harus kembali ketempat jg telah. di | 
tentukan untuk diperiksa reaksinja, | 
perlu disuntik dengan BCG ataul 
tidak. Tanda kemerahan dan ka- 
dang2 bengkak bagi orang jg telah 
kebal sesudah mendapat suntikan 
pertama dengan Tuberculin tadi, ti- 
dak menimbulkan. kesulitan sesuatu 

apapun, artinja tidak ' mengganggu 
kesehatan umpamanja: demam,  pa- 
nas dan lain2. Dan andaikata ada 

     
   

  

   
Dimana sadja dalam kea- 
daan udara jang bagai. 
manapun ban “Soodyear 
All Service dengan rang- 
kanja jang. dua kali 
kuat akan memberikan 

perlindungan - sebaik 2- 
nja jang dapat diberikan ” 
oleh. ban “motor” sepeda. 

    

     

       
      

    

   

. Lain kali kalau tuan Br 

memerlukan. ban, , 
minta All Service 
pada pedagang tuan 

     

  

X2.
 

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

: Ke2-GY- 415 

   

  

    

| Anti Pendjadjahan peda tgl. 30 
Okt. jl bertempat digedung Gris 

(Suatu Tjara Baru Untuk 

|pember ja.d, di Djawa Tengah | 

penjuntikan ku dalam kota Sema-| p 
(00 | rang akan dilakukan oleh Djawa- | pc 

Si tan Kesehatan Kota dan untuk | 
kota ini diharapkan akan dapat | 

| tah disediakan 2 team dengan 12 | d 
| alat penjuniik, dan bagi daerah2 |utk. s 
akan diurus oleh Insp. Kesehatan| u k 
Rakjat Prop. Djawa Tengah. De- | 
mikian keterangan Dr. Nio . Kok 

s nasi GCG Kemen.erian Keseha- | pa 
tan jang kini sedang berada diji 

kerdjaar2 rad'. Seperti d ketahui, |nja kolonialisme. Kemudian" pembi- 
BCG adalah sematjam serum jang | tjara sdr. Mashud Hadikusumo mem 

7 

| Sovjet Uni maupun Amerika tidak 

      Im 1 Hari 

Semarang, jang diselenggarakan 
r.ai Sosia's Indonesa Tib. 

ng, ol:h psriai tsb. telah 
  

   

  

   

   
   

  

   

    

   

  

    

  

   

  

6 $ diku 1 | 
| dan! 

w yag PSI Dja 
pas tentang sedjarah timbul 

bentangkan tentang konstelasi poli- 
tik internasional dewasa ini. Oleh 
pembitjara a.l. dikatakan bahwa baik 

mempun,ai kehendak untuk mengo- 
barkan peperangan, sekalipun ada 
terdapat pertjobaan2 dan perlomba- 
an dalam kemadjuan persendjataan. 
Kekalahan Amerika pada konperen- 
si di“ Djenewa dan gagalnja " EDC, 
menurut pembit/ara adalah tanda2 
jang njata akan tiadanja bahaja pe- 
perangan, Selandjurnja pembitjara 
mengupas tentang mash adanja sisa2 
kolonialisme dinegera kita jang di- 
anggap merupakan suatu kemrosotan 
dalam produksi. Dibandingkan de- 
ngan makin meningkatnja djumlah 
penduduk, maka alat2 jang ada pa 
da kita waktu ini tidak dapat me- 
nentang timbulnja bahaja kemlaratan 
dan kemiskinan. Demikian a.l. sdr. 
Mashud. Kemudian - diberikan. sam- 
buatan2. dari wakil2 organisasi dan 

partai jang hadlir pada malam peri- 
ngatan tersebut.-Dapat ditambahkan, 
bahwa resolusi tadi disampaikan dju 
ga kepada Sekretaris Djendral PBB. 

TJIREBON 

  

PANEN SAWAH GADU SE- 
LUAS 1.200 HA. 

Diperoleh kabar, bahwa didaerah   Untuk Sembarang: : 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, 
TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR? 
AUTOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 

-: orang setelah suntik kemudia, men! 
derita sakit demam atau panas, hal | 
ini bukan disebabkan karena sunti- 
kan itu. Demikian Dr. Nio. Selan- . 

djutnja setelah beberapa hari men- 
dapat suntikan BCG, ditempat pe- 
njuntikan terdapat luka ketjil jg ber 
nanah, akan tetapi tidak - meng-' 
ganggu “kesehatan. Luka ini akan, 
sembuh dengan sendirinja dan tidak 
perlu mendapat pengobatan. | 

Manfaatnja. BCG. 
Menurut Dr. Nio selandjutnja, 5 j Pe, $ 1 2 

& : : £ : -penjuntikan. BCG tidak berarti bah 
ui 7 sasa 7 : wa orang2 jg telah disuntik dengan 

| 8 3. 5 IBCG tidak akan bisa menderita sa 
“MEREK BEI UI babi Ai 3 wi ikit tbc. Sjarat2 pendjagaan dan pe- 

rawatan kesehatan masih perlu di 
perhatikan, walaupun telah menda- 
pat suntikan tadi. Sebab  penjunti- 

“kan ini hanja salah satu usaha utk. 
membantu 'mentjegah  mendjalarnja 

3 penjakit tbc. Dinjatakan oleh Dr. 
Nio, bahwa dinegara2 jg telah me- 
ngerdjakan penjuntikan tadi ternja- 
ta bahwa angka2 kematian . karena 
penjakit tbc menurun. Dan hasil2: 

pertjobaan jg telah dialami menun- 
djukkan, bahwa diantara keluarga2 
jg telah mendapat suntikan BCG, 
amat sedikit jg djatuh menderita pe 
njakit tbc. Dan Djika menderita pes 
njakitnja bersifat ringan  djika di: 
bandingkan dengan keluarga jg ti-: 
dak menerima suntikan itu. Demi- 
kian Dr. Nio jg selandjutnja menja 

  

    

  

5 5 "E. . Pasar Malam R, 

Tjabang Semarang   Mane 

di LAPANGAN MERDEKA PEKALONGAN” 

PEKALONGAN 
Guna Dinas Tranfusi Darah 
Mulai tg. 20 NOVEMBER s/d 20 DESEMBER 4954 

  

ATRACTIE: 

“ Sandiwara 
# K. O. Sri Mulat 

# Wajang Orang 

5 “ Dagelan Mataram takan, bahwa 3 sampai 545 pendu-' 
» “ Pentjak Wanita Guk Indonesia menderita penjakif 
E ka # naa an bisa disebut djuga  penjakit 

“ Bioskoop Ra : 1 
b. " -as Achirnja patut diketahui, bahwa : # t nesia 
E Span Cia Pada | BCG adalah singkatan dari: Ba- 
E- i , | cille Calmette. Gutrin, jakni suatu 
s5 EXPOSITIE : j |vaccine jg mula2 dibuat oleh Dr. 
& PMI. Calmette dibantu oleh Guerin pa-: E . M. 

ida tahun 1923. Penjuntikan BCG: 
jini diselenggarakan oleh Pemerin- 
tah dengan mendapat bantuan dari 
badan2 Unicef dan WHO (Organi- 

-sasi Kesehatan Sedunia). 

KERETA API EKSPRES. 

« Djawatan Kesehatan 
2 Djawatan Penerangan 

# Djawatan Perikanan 
“ Diawatan Perindustrian 
# Djawatan P. P. & K. 

  

Jang berkepentingan diharap berhubungan : 

“ Kantor Panitya Hotel S. S. Pekatongan 

# Sub. Kantor Panitya Barusari 1/9 Semarang. 

Kereta api ekspres dari Djakar- 
ta ke Suraba'a pulang pergi me- 
lalui Semarang dan Jogjakarta 
mulai 3 Nopember akan berhenti 
di Tj kampek. Berhubung dengan 
itu, maka antara Bandung dan 
Tjikampek - didjalankan kereta2 
ap jang bersambungan (berangkat 
dar' Bandung diam 4,45 — tiba 
di Bandung djam 20.45). Kereta 
api ekspres dari Bandung ke Sus 
rabaja pulang pergi melalui Ban: | 
djar, sementara tidak didjalankan. ' 
Penumpang2 dari dan ke Tasik- 
malaja mendapat sambungan de- 
ngan. kereta api ekspres di Kro- 
ja. : - 

AT NAN 
obat terkenal untuk segala. DUTA BESAR BRASILIA | 
rupa penjakit kerongkangan. "Hg 

| 

  

One Naa 
£ 1 . 3 

Ai Pertulon HL 

Ne NA. 

    

  

   

    

p 

   

          

UTK INDONESIA TIBA. 
Duta-besar Brasilia untuk In- 

'dones'a Oswaldo Trigue'ro tang- 
161 30/10 petang tiba di Indone- 

sa. Dilapangan terbang Kemajo- 
ran ia didjemput oleh kepala 
Protokoj Kementer an Luar Ne- 
geri Mr. Kusumo Utojo. Ia ada- 
lah duta-besar  Brasilra dinegeri 
ini jang pertama, dan satu2nja 

| pula dari neger 2 Amerika Latin. 
Kepada pers dilapangan terbang 
i» member kan keterangan seperti 
d'bawah ini. 5 | 

Saja merasa mendapat kehor- 
matin besar, telah dangkat se- 
bagai Duta Besar Brasilia jang 

I pertama dinesara iang muda dan 
penting in', jang hari kemudian, 

Inja, saja pertaja sepenuhnia. akan 
| mengandung penuh kebahagiaan. 

| Dengan senang “hati saja maklu, 
m', bahwa saja adalah diplomat 
pertama dari Amer ka Latin jang 
berkedudukan tinggi jang diner- 
t'aiakan 'chusus: bagi Republik 
Indonesia. i 

  

Baruterima: 8. 
MESIN DJAHIT CABINET Model Salon Merk : 

CGELLMAN 
KLCTORIA 

Komplit dengan dynamo ”Formica”, 
Buatan Djerman, jang terkenal. 

Persediaan sangat terbatas ! 
Distribhnteur: : 

SUPER RADIG COMPANY N.V. 
Tjabang Semarang, Dj. Seteran (Duwet) 5 

| Bantulah P. M. IL 

  

      
  

Sindanglaut, Tjirebon, dalam bulan 
ini, sedang: mengalami musim panen 
sawah .gadu seluas 1.200 HA. Hasil 
tiap hanja kering, rata2 20 — 25 
Kwintal. Hasil panenan ini bila di 
bandingkan dengan tahun jl., ber- 
tambah: 10096. Sementara itu dapat 
dikabarkan, bahwa  ditanah-gundul 

   

  

2 tgl. 16/10 jl, hingga kini 
. kembali dan tidak diketahui di' ma 
"na 'ia berada dan bagaimana nasib 

' surat dari seorang 'jg tidak “dikenal: 

' perdjalanan 

| duk ' disitu. 

" “meninggalkan 

     
    

TJILATJAP DJUWANA 
PEGAWAI KESEHATAN | - 
"HILANG KEMADJUAN Porno TEM 

Dari Tjilatjap dikabarkan, bahwa ' PAK T “ 

daa Paid Map Koperasi Pembikinan Perahu Dju 

tan ketjamatan ' Gandrungmangun ang (KPPP) pada tgl.- 31 Oktober 
Hang kanan Tn Ae int telah mengadakan rapat anggau 

13 ANA Pan b TAK 'ta digedung Tiong Ging ' Djuwann, 
pem Dalam rapat itu sdr. Moch. Saleh 

selaku pimpinan: telah membentang 

la Bem Rb. menerangkan, DK pertemanan Mn jga 
pada -hari 'itu Sudijono menerima Dikatakan banwanusghanja jp" per- 

tama kali Koperasi tsb. mendapat 
pesanan sebanjak 50 buah perahu 
dari Pemerintah lewat Jajasan: Per- 
ikanan Laut, dengan harga sei ap 
perahu Rp. '50.000,—. Setjara ring- 
kas diuraikan pula has:l2 produksi 

pesan” kepada 'peng- sampai achir th. 1953, “£: telah da 

Do ah, tebi Sagar SN Ana pat menjelesaikan sedjumlah 76 

Hn Nana tahuk k Pa aa buah  casco,” seharga Rp. 3.176. 

maa. " beberdferaja “it 1 168,26. Tan 5. Se Danang only 
An 2 au ma itu, ketjuali dibagi2kan ada 

Pedang rela 10 Menjarakat para anggauta, djuga . disediakan 

  

  

untuk memberi pengobatan. Dalam 
tsb. Sudijono singgah, 

didukuh Sidasari desa Tjisumur un' 
tuk mengobati anak secrang pendu 

Selandjutnia “ Sudijono 
meneruskan perdjalanannja “dengan 

didaerah tsb. menduga, bahwa ia : : 3 Idaeran uk fonds tjadangan dan so- 
ditjulik oleh gerombolan « ataukah saja untuk fan der anang P f 
memang sengadja menggabungkan ”“” 

Dalam rapat anggauta tadi kemu 
dian disahkan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Tetangga dari Koperasi 

diri kepada pihak” gerombolan. 

  

tsb. dan dengan melalui pemilihan | 

Ke Balam Da ia ea Ya gai 
lam 3'/, Djam I dan II: Musjahja dan Sudadi. Ben 

dahara: Hadiwidjojo dan Sutikno. 
Angan2 Seorang Sardja- Pembantu2: Subardi, Wikan dan Su 

pardi. 

BANDJARNEGARA 
na an mma 

na Buta 

BURKHARS HEIM, seorang 
sardjana jang buta dan tak ber a- 
ngan, hari Minggu “menerangkan 
bahwa ia telah menjelesaikan gam 
bar rentjana utk pembuatan suatu 
» elur terbang” jang dapat mem- 
bawa orang ke bulan hanja dalam 

wak tga setengah djam. Dika- dalam sumur di Kauman Kulon, 
takan, bahwa ja tak dapat melan- Bandjarnegara, ket ka “pengasuh- 
dju.kan dengan eksperimennja IS bia (wanita) sedang menimba air 

mahal itu sebelum teorinja di- dari sumur tadi. Mungkin karena 
udji, tetapi ia memperoleh soko- kaget dan takutnja pengasuh tadi, 
ngan profesor Hermann Oberth. dengan tidak “berp.kir dulu ia 
seorang ahli dalam perdjalanan di terus ikut terdjun kedalam sumur. 
angkasa. Menuru Hem jang telah Hal ini diketahui oleh seorang ber 
mendjadi buta dan kehilangan ke- nama Atmosumarto, jg kemudian 
dua tangannja dalam tahun 1944, memberikan pertolongannja. Dng. 
stelur terbing” ju hanja membu- melalui tali timba pak Atmo ma- 
tuhken waktu 55 djam untuk da- suk kedalam sumur tadi- dan ja 
pat mentjapai planit Mars (Anta- berhasil memberi pertolongan ke 
ra-Reuter). pada baji.dan pengasuhnja tadi. 

Ben ae | RBAIKAN SENTRAL 
Antjaman Ba- an » LISTRIK. 

gi Inggris | Baru2 ini Kepala E.M.B. dari 

Pindahkan Pangkalan? temuan dengan Tjamat Bandjar- 

BAJI DAN PENGASUHNJA 
TERDJUN KESUMUR 

Seorang baji berusia Ik. 14 
tahun baru2 ini telah djatuh ke 

Purwokerto telah mengadakan per 

" negara, jg kemudian mengadakan 
Pembom AS Dari Ing- perundingan sekitar . perbaikan 

: , kembali: sentral listrik jang lama. 
gris — Kata Crossman Menurut keterangan, - perbaikan   seluas: 20 Ha, jang terletak didesa 

Belawa, Sindanglaut telah “diada ! 
kan gerakan ..kerdja-bakti” mengga | 
li lubang untuk tanaman kapuk-ran 
du, jang”dikerdjakan oleh rakjat da 
ri desa Belawa dan  Wangkelang 
dan turut pula para pegawai2, po- 
lisi, tentara dan para pamong-pradja 

wilajah Sindanglaut. 

HARGA KAIN BELATJU 
NAIK. 

Kain belatju dipasaran Tjire- 
bon kini sudah meningkah pula 
harganja mendjadi lebih dari 
10070 bila dibandingkan dengan 
harga pada 2 bulan j.L., ani 
Rp. 7,50 setiap meternja. Hal ini 
menurut keterangan, adalah d'se- 
babkan karena kurangnja kain 
belatju jang masuk di Tjirebon. 
Selain itu berita2 jans menjatakan 
bahwa - Djepang menghentikan 
export kain belatjunja ke Indone- 
sia mempengaruhi pula naknja 
harga kain belatju tsb. dan kare- 
nanja para spekulan kini banjak 
jg menimbun barang jg diperlu- 
kan itu. Ini terniata kalau dilihat 
dari peredarannja jang sebentar2 
hilang kemudian muntjul kembali 
dengan harga jang lebih tinggi. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

    
Semarang, 3 Nop. 1954: 
Diam 06.10 Suara Putri Maluku, 

06.40 Kwartet Sudharnoto: 07.10 

Gending2 “Bali: 13.15 Orkes Pater 
Yorke: 13.30 Ruang Wanita, 13.45: 

Suara Nien: 14.10 Orkes. Studio 
Bandung, 17.00 Taman Kusuma, 
17.40 Nat King Cole: 18.00 Ruang 
DPDAD: 18.15 Irama . Langgam, 
18.30 Hidangan Musik: 19.30 Kron 
tjong Malam: 20.30 Wajang Orang | 
oleh Kel Kar Studio: 21.00 Siaran 
Penerangan, 22.15 Wajang Orang 
(landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta. 3 Nop. 1954: 

Diam 06.03: Gending2  Djawa: 
06.45 Rubiah- dan Edah: 07.15 
Rumtani dan Harjati, 07.45 The 
Haw Serenaderss 1203 219.45 — 
13.45 Klenengan dari Pure, 17.05 
Bu Nies dengan kanak2nja: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Harry 
Davidson Koch: 18.05 - Ruang Ke- 

polisian: 18.15 Ruangan A.P.: 19.30 
Sonata Piano: 19.45 Contact dgn. 
Pendengar: 20.30 Reportage: 21.20 
Klenengan Manasuka: 22.15 Klene- 
ngan Manasuka (landjutan): 24.00 

Tutup. : 
Jogjakarta, 3 Nop. 1954: 

Djam 06.10 Bonangan pagi: 
06.30 Genderan pagi, 13.10 Siang 
gembira: 13.45 Suara Sam Saimun, 
14.00 Orkes Djerman: 14.15 Irama ' 
Djoget Malaya: 17.00 Diwaktu Mi- 
num teh: 17.10 'Dendang Kelana: 
17.40 Imbauan Sore: 18.15 Djakar- 
ta dalam Imbauan: 18.30 Peladja- 
ran Lagu2 Djawa: 19.30 Berita Re- 
gional: 20.15 Suara Sopraan: 20.30 
Lagu2 “Arab: 21.15 Ruangan Dja- 

pendis 21.30 - Pusparagam: 22.10 

Orkes Cosmopolitan, 22:30 Tutup. 
Djakarta, 3 Nop. 1954: 
Djam 06.10 Kwartet Irama: 06.30 

Rumba dan  Bileros 13.10 Dari 

Film Meratjun Sukma: 13.30 La- 
gu2 Atjeh Modern, 14.10 O.H. Ra- 
juan Angkasa: 14.30 ' Permainan 

Piano, 17.00 Kesenian Sunda Pang- 
gugah: 17.30. .Peladjaran  Njanyji, 

18.00 Varia Nusantara: 18.30 Peng- 
hantar pada pengertian — Musik, 
19.20 Musik Bia: 19.30 Esemble 
Irama Cubana, 20.40 Orkes Dupa 
Nirmala: 21.15 Lembaran # Wanita, 
22.15 Tutup. 

jakni ' 

RICHARD CROSSMAN, ang: itu dimulai pada tg. 1 Nopember 
gota Parlemen utusan Partai Bu- 1954. Sentral listrik jang lama itu 
ruh Inggris, di Nottingham hari setelah diperba'ki akan mempu- 
Sabtm berkata bahwa pangkalan njai kekuatan 400 Kw., js" akan 
pesawai2 pembom Amer:ka di dapat mendjamin kebutuhan? ma 
Norfoik, Inggris Timur, kini telah sjarakat setjara luas. Saat ini 
mendjadj antjaman jang sungguh2 sentral listrik itu memliki kekua- 
terhadap keamanan Inggris. Ada- tan hanja 50 Kw sadja. 
lah pemerintah Amerika jg telah 
meomu uskan utk membuatnja men ' 
djad: pangkalan bom2 h'drogin 
dan atom dilam menghadapi | - 2 
Soviet Uni. kata Crossman. D:- | 14 Partai Di 
sambungnja, strategi itu mungkin | Solo Desa k bak buat Amer'ka, meskipun sa- 

Agar Segera Dibentuk 
ja menjangsikannja. 

Saja beranggapan, kata Crossman, 

Propinsi Irian Barat bahwa kini telah tiba saatnja untuk 
berbitjara terus terang kepada jang 
Cisebutnja sahabat? dari seberang 

Atlantik bahwa mereka ini atau de- . & 

ngan segera mengadakan konsultasi berturut2 hingga 4 kali, maka 14 
dengan Inggris guna menindjau kem partai2 dan organisasi2 Inna di 
bali strategi Amerika:Iggri 1 kota Solo dalam rapatnja jang rategi Amerika-Iggris, atau teraakir mah Pn ana 
G/ika mereka tak mau mengadakan 'T Kabil Naba Kata Sanbe aneuja 
penindjauan kembali, mereka harus : Bae Ina j Aa 
bersedia untuk memindahkan bom- Ga, Pang Fa eringann gerai 
ber2 mereka kerempat lain. Demiki- Lage Noberi Sunarjo ke PBB is 
an Crossman. (Antara). memperdjuangkan pemasukan 

kembali Irian Barat kedalam wi- 
lajah R.I. Disamping itu mende- 

. Isak kepada pemerintah pusat: 1) 

PM Birma Akan supaja segera melaksanakan ter- 
5 3 $ i manga aa Ba 

1. , yian barat, lengkap dengan alat Ku ndjungi RRT kekuasaannja, dan 2) supaja leb'h 
berusaha dengan sekeras2-nja da- 

PERDANA menteri Birma U Nu lam menarik simpati dunia terha- 
dalam minggu achir bulan Novem-i 9aP Claim nasional Indonesia. 
ber jad. akap berkundjung ke RRT 
selama 2 minggu. Demikianlah me-| Ni: 
nurut keterangan jang diperoleh da kan atas pertimbangan2, bahwa: 
ri kalangan jang patut dipertjaja di ' 1) perlu adanja tindakan2 jang 
Rangoon Sabtu jl.. Ia akan singgah | konkr.t utk memasukkan Irian Ba- 
satu hari lamanja di Hanoi, untuk Tat kedalam wilajah R.I), 2) per 
mengadakan pertemuan dengan Pre lu adanja usaha2 uk mengimba- 
siden Republik Demokrasi Vietnam | D2: langkah jang telah d'djalankan 
Ho Chi Minh. Kundjungan ke RRT | Oleh pemerintah Belanda (dianta- 
nj dilakukan atas undanga, perdaj ranja memasukkan Irian Barat ke 
(na menteri Chou En Lai waktu ia| dalam UUD-nja sebagai wilajah 
| enam a Birma — dalam bulan negeri Belanda). 
| Djuni Il. U Nu akan tiba di Peking 
| kira2 pada tgl. 1 Desember jad. dan 
ia akan. disertai oleh bekas — dutabe 

.sar Birma untuk RRT, Myint Thein, 
sekretaris-priv€nja, U Thant, dan se 
kretaris kabinet Birma U Win Pe, ! 
serta beberapa pemimpin ,.Liga Ke S' PIR, Gerwani. Perwari, PPT, 
merdekaan Rakjat Anti Fasis (AF-| 'PPI, Pamuda Demokrat, PDP, 
PFL). Pemuda Banteng, Front Pemuda, 

Pemuda Rakjat, H'ssbi. Perbepbsi, 
Huhungan RKT Tn Pemuda 1 min Indone- 

| Den Djepang | . Dalam pad2 itu Partai Murba RADIO Peking dim siaran pada t'ab"ns» kota Surakarta telah ms- ari M.nggu mewartakan bahwa ngeluarkan pernjataan, jang pada di Djepang tak lama lagi akan di | pokoknja meniatakan: tdak turut luntjurkan .Suatu 'kampanje dise- | serta menandatangani mosi tsb. di 
| luruh neger,” dengan tudjuan men | atas, kareni menurut Parta' Mu- 
Yapa: perhubungan dplomatik jg | ba. mssalah Trian Barat adalah ro:mal pntara Djepang dan RRT. | masalah jang nroent dan nrinss Diterangan bhw kabar ini dida-! dn tuntntan kembal'nja Irian B-: 
pat dari Toko dan bahwa putu- | rat kedalam w'a'ah R.I. tidak san uk melunijurkan gerakan tsb. | on herart', diika tidak selaras jang akan dipimpin oleh suatu | dan sesuai dengan di'wa Prokla- Dewan Nas.onal, telah diambil | asi 17 Aonstus 1945. Dinog di dim pertemuan antara kaum peda- | katakan, bahwa Partai Murba t'- 

Pad AN ge aa 23 rernah menjetudiui segala po- 
ekeraja perdamaian ja telah| "tk jang bersifat kom i - Yadakan di Toko pada Pari Ke- | tara). : AR mis bh”. 
aa Dan itu suatu grup terdiri 

d'ri 5 orang anggora Partai Sosialis | 
sajap kanan Bing telah jhakayani HARGA EMAS. djurkan ditanda tanganinja sebuah 
persetudjuan perdamaian : tersendiri Chusus »Suara Merdeka”, antara D/epang dan RRT, Demikian SEMARANG 1 NOVEMBER '54 

SESUDAH mengadakan rapat 

Putusan tsb. d'iambl berdasar- 

Partai? dan organ'sas 2 massa 
tsb. diatas ialah: PRI, PNI,- Ma- 
sjumi. PRN, Par'ndra, Partai Bu- 
ruh, Permai. Parkindo, Partai Ka» 
thol'k, PKI, N.U.. PS!, PSII, Sob- 

  

  
  

Ciwartakan oleh harian ,,Asahi” paw24 karat: djual ..... “ Rp. 48,50 
da hari Minggu. S orang tsb.adalah beli... Rp. 48.— 
para anggota Madjelis Rendah: Mo 22 kara: djual ...... Rp. 44,50 
to'iro. Suiyama, Mitsu Kono, Eki: beli... Rp. 43.— 
Sone. Seichi Matsuura dan T. Matsu ! 
daira, jang baru2 telah kembali | 
dari kudjungan mereka ke RRT. Me 
reka itu mengadiukan andjuran me- 

reka kepada Badan Pekerdja. Partai 
tsb. pada hari Sabtu jbl. (Antara), 

  

  

  

  

      

   
   

      

Moch. Saleh dan Ramelan. Penulis: 

| dengan tidak terdjadi suatu apa. Da 3. 
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Saksi Tomasoa dalam perkara Shmidt sedang memberikan (membukti- 
kan) keterangannja bagaimana .tjaranja 164 buah sendjata, terdiri dari 

   

  

  bermatjam-marjem type dimiat dalam Mabil Sedan. 

  

  

Hari Anti Pendjadjah 
Hari Kemenangan |Tjita2 Demokrasi 

Atas Perbudakan 

DENGAN MENGAMBIL tempat dilapangan Bungur Besar 
Djakarta, Sabtu sore mulai dajm 5.30 telah dilangsungkan rapat 
umum terbuka untuk memperingati HARI ANTI PENDJADJA- 
HAN jang diselenggarakan Partai Sosialis Indonesia dan Gerakan 
Pemuda Sosial's pusat. Walaupun turun hudjan, tapi rapat berdja 
lan terus dan mendapat kundjungan kurang lebih 2000 orans ig. 
sebagian besar terdiri dari anggota2 tjabang2 dan ranting2 PSI 
dan Gerakan Pemuda Sosialis seluruh ibu kota jang datangnja de- 
ngan mempergunakan tidak kurang dari 50 buah truck. Rapat 
umum ini diachiri djam 7 petang hari. 

  
Kartamuhari dari Dewan Partai 

PSI sebaggt ketua panitya, dalam 
kata pembukaannja antara lain me 
ngatakan, bahwa rapat umum ter- 

buka sekarang ini diadakan sesuai 
D dengan putusan Bureau-Meeting So 

Ikatan Pemuda Sosialis 

: 7 3 sialis di Kalaw Burma, didalamnja 

Kompetisi PSIS | | nal, maka dengan 
Kes. Union Menang 3-1. | Anti Pendjadjahan 
Kes. Garnizun Kalah 3-0. 

   

Internasio- 
demikian Hari 

itu diperingati 

2 ga kaum buruh mempunjai hari ke 
. Pertandingan sepakbola kompe- menangannja terhadap kaum madji 

(si P“IS kelas I jang dilangsung- | kan jg dirajakan tiap2 tgl. 1 Mei, 
kan dilapangan Stzd'on Semarang | maka hari peringatan ini. rapat hu- 
pada hari Sabtu sore antara kes. bungannja- dengan tgl. 23 Oktober 
Union dan kes. Romeo berachir lialah hari ratifikasi piagam PBB, 
3—1 untuk kemenangan fihak | hari kemenangan tjita2 demokrasi 
Union, sedangkan angka tadi pada |atas perbudakan/pendjadjahan. Be 
waktu beristirahat menundjuk 2 | danja, hari 1 Mei sudah mendjadi —l utk. Union. Satu goal untuk | hari kemenangan, sedangkan 23/10 
membesarkan kemenangannja fi- |masih berupa hari perdjuangan. 
hak Un'on dalam babak pertama | Buat pertama kali ini Hari Anti 
telhh terbuwang oleh Ing Hok, | Pendjadjahan ditetapkan tgl. 30/10- 
ketika ia d'beri kesempatan umuk | '54, tetapi selandjutnja ia akan di 
menghukum Romeo Gengan ten- |(peringati tiap2 tgl. 23/10. Demiki- 
dangan bebas 12 djangka. Dalaman ketua panitya Kartamuhari. 
babak kedua Union dapat mem- 
besarkan kemenangan tadi  men- Kemudian diumumkan surat2 
djadi 3—1 djuga dengan tenda- | kawat jang diterma dari ketua 
ngan bebas 12 djangka jang dila- | Bureau Anti-Pendjadjahan Konpe 
kukan oleh Djse Siong. Sing Pa 3 2 Kyaw Nyein, 2 ersatuan Kaum Buruh Israel adat — Kes. Garni- Pemuda Sosialis Israel jang besi 

Sedikit diluar dugaan adalah ke UUAPan Selamat dan salam — per- an ana an ada ah ke- | djuangan' untuk perdamaian, per- nangan tihak kes. Poris, “ketika samaan, persaudaraan, kemerde- hari Minggu sore kemarin berhada-| kaan dan keadilan serta menjang- pan dgn kes. Garnizun, Kemenang-| gupkan kerdja-sama dengan sosia- an 3-—0 bagi kes. Poris bersrii. be-| lisme internasional. 1 sar bagj perk annia ja ing : tj Sa kini, & 3 umpulannia jang hing-| ' Sesudah itu berbitjara berturut? -.x menyangga Feat oke kekalah| Suroso dari Dewan Partai P.S.i, 
Laik DA an aniklan 1a memper-| dan Thomas dari Gerakan Pemu. Ka - untuk merebut kedjuarsan da Sosialis, masing2 mengupas Tae In aa bersama-sama densan| soal kolon alisme dan arti Hari. jang belum pernah kalah pula | Anti Pendjadjahan untuk rakjat Me antara kedua ' kessbe- banjak asan tadi ada baik. Sajang dalam Achirnj i 

@| dala chirnja :- babak “pertama pertandingan tedi di metana 1 Go "kong ten la lakukan agak forsch, hingga kadano? : | anlemukg batas. Soekirno jang main Tx kep dapat digasak oTeh  Sosra- 

  

$, Mendesak kepada Sidang Pn Ot ' mum PBB untuk segera mengam Ma Nan idlbil tindakan2 penghapusan - semua tidak « i djatuh. ungkin hal | pendjadjah: idala jangk: i demikian “tadi wasit sdr, Adian aa PAN Te Ph | tidak mengetahui betul. hinggatidak| 2. Mendesak kepada bangsa pen- | mempan tanda freekick sekalipun | djadjah untuk segera mengambil 13 nge memberi tanda. Karena per|tindakan2 - membatasi — kemungki- uatan tadi dianggap onsbortief, ma'nan2 exploitasi2, “mengembangkan Ne en kesempatan ! sumber2 kekajaan daerah jg di dja 
he etakia aa " Pa maka | djah setjara produktip, mengadakan 
pia ben aj Aan .menghan:am- perindusterian jg didasarkan atas 
. ta ega Soera 1 diatuh d»x ke-j kepentingan rakjat jg didjadjah dan 

udian Wasit memberi peringatan. | mengadakar, perobahan2 dengan se 
Pertandingan tetap  beriangsunp' gera dalam  posisi2  konstitusionil 

dengan hangat, tetapi lambrt-Isun| dari pada daerah2 djadjahan serta 
para pemain dari kedua belah fih:k! mengadakan  rentjana jg progresip 
insjaf dan sikap ini patu: dihargai, kearah kemerdekaan semua bangsa 
bingga pertandingan dapat diteruskan jg didjadjah. 

i Minta kepada Sosialis Asia su 
lam babak pertama serangan Poris, paja memberi segala bantuan kepa 
Tebih productief daripada Garn'zun | da bangsa jg didjadjah. 
jang. pada umumn/a dapat dika | 4. Mendesak kepada pemerintah 
off-day. Fihak Poris bintangn'a agak! supaja lebih giat dan bidjaksana da 
terang, hingga dalam babak tadi lam usaha2 untuk mengembalikan 
ia berhasil mentjstak 3 goal jang Irian Barat dalam - wilajah. Repu- 
sukar ditahan oleh keeper Subandi. blik Indonesia. (Antara). 
Kekuatan dari kedua belah fihak | 
agak berimbang dalam babak perta- 
ma, tetapi dalam babak kedua fihik'ini telah mengadakan perlawatan 
Garnizun menundjukkan permainan ke pelbagai tempat untuk meng- 
jang gilang gemilang, hinga dapat' adakan pertandingan sepakbola jg 
dikata, bahwa bola senanfiisi main hasilnja dapat dituturkan sbb. : 
dikalangan Poris. Walaupun  ben- Kes.. Dinamis — Kes.  Tjabang 
teng Poris dapat gempuran? hebat. Pemuda Rakjat  (Bodia) 2—2. 
namun garis belakang. Poris tetap kes. Dinamis — kes. R.A.S. (Suko 
dapat mempertahankan  ben'ensnja redjo) 2—4, kes. Dinam s — kes. 
sehingga tidak sampai kebobolan. Parsip Da '(Djuana) 11. 
Kita tatat 3 kali bola jang sudah 
dapat dipastikan goal mengensi ga- PERSIDJA BERHASIL ME- 
wang. Garnizun sore itu pech bstul, NGALAHKAN PERSIB 
hingga achirnja mesti menjerah. | 4—2. 

: |. Dalam landjutan pertand'ngan 
KES. IPPI BANDUNG KE SMG. ' ked'uaraan PSSI Zone B/ Djawa 

Pada tanegal 10 dan 11 No- Barat, jang dilangsungkan Saptu 
pember 1954 jang akan datang XI -so-e dilapangan Odeon Sukabumi, 
IPPI Djuara Bandung, akan me- Persidja (Djakarta) berhasil me- 
lakukan dua kal pertindagan di tgalahkan Persib (Bandung) dgn 
Semarano, iaifu hari pertama me- 4-2. Sampai waktu ist'rahat Ban 
lawan XI TCS, diuara Semarang «. 'g telah Jeading 1—0, 
dan pada hari keduanja melawan '. Pertatian penonton besar seka- 
PSIS Semarang. |C hingga lapangan penuh sesak, 

KES. DINAMIS. |dan pertandingan berdjalan amat 
Kes. Dinam.s dari ranting Pe- serunja meskipun gua tehnik ku- 

“muda Rakjat di Semarang baru2 | rang tinggi, 

  
  

  

ikut serta Sosialis Internasional dan “ 

merata diseluruh dunia. Seperti dju 

  

  

  

   



  

“#bulkan- keheranan dikalangan para 
i pembesar, dan mendja 

“Tmunis lagi diseluruh Iran. 

"Iran mengakui setelah tardjadi pe 

'munisme berhasil '— memasuki 
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1 
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A
K
 

aa
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Seperti diketahui, dalam 
! Na menteri Shri Nehru 
$ kan pertemuan dengan pr 
4 Minh. Tampak Shri Ni 

$ da 1g. 18 Ok 

GA ya 
Golongan 

rdjalanannja ke RRT baru-baru ini, perda 

        

     

    

    

      

    
     

       

    

  

    “di Hanoi “untuk mengada 
Demokrasi Vietnar ta Chi 

(dilapangan terbang Hanoi pa 
isan penghormatan. 5 $ 

      
   

  

arga“ Iran 
emegang Kekuasaan — 

“Ketidak Puasan Menjuburkan Perkem- 
    
   

    
       

SESUDAH PEM 
sir tentara, angkatan : 

     

isme” . Disana 

kap 500 orang op | 
Hi dan kepolis'an,. dengan 

   

     

    

dakwaan bahwa m . melaku t Komunis” terhadap 
negara Iran, maka pemerintah Iran telah membentuk komisi2 da- jlam tiap2 kementerian untuk membasmi kaum Komunis dan me- 
reka jang bersimpati dengan Komunisme. Dan, ini hanjalah satu 
langkah sadja jang dilakukan pemerintah untuk melenjapkan pe- 
“ngaruh Komunisme, sedjak 1942, waktu Partai Tudeh (— Partai 
Mang didirikan sesudah pasukan2 pend .Sovjet memasuki 
Iran. 2.3 Maa " 

Siapa'-kah jang mendjadi Ko- 
munis atau bersimoati “dengan 
Ko di an sn PN 
pa ? agamana perkembangan 

t Komusas pa Iran ? Sebelum 
'Perang Dunia Il, waktu zaman 
Reza Shah (ajah shah jg seka- 
rang), .Komunisme. tak banjak 
memperoleh kemadjuan di Iran. 
.Agen2 Komunisme dapat menje- 
Jundup masuk ke Iran dari utara: 
'tetapi shah Reza tak mengenal 
(ampun terhadap gerakan komu- 
.nisme dibawah tanah, dan banjak" 
:diantara mereka jang tertangkap 
telah tewas didalam pendiara2. 

Setelah shah jang sekarang naik | 
rachta, pemerintahan Iran bersikap 
lebih lunak dan bebas, djika diban 
.dingkan dengan regime “ajahnja. Ko 

1. dan 
mempertahankan diri diberbagaj la- | 
ipangan. PN 3 

Penangkapan 500 opsir tadi menim 

    

li alasan un- 
tuk mendjalankan tindakan? anti-Ko   Djurubitjara2" angkatan “ perang 

inangkapan2 ini, bahwa diantara me 
! reka jang ditangkap itu banja 

# dalam 
: diawatan diduhuki 

  

: b k terda 
pat orang2 jang paling tjakap dan 
giat sereta mempunjai banjak hara- 
pan, didalam angkatan perang. 

Seorang senator tua, Jamal Ima 
mi, pernah menjatakan dimuka par 
lemen bahwa menurut  perkiraannja 
ada 709o dari kedudukan2 penting 

beberapa kementerian dan 
: oleh orang2 Ko 
.munis dan mereka jang bersimpati 
'dengan Komunisme. 

ip 
Kata Imami, seluruh lapangan pen 

“#didikan di Iran, di universitas2, seko 

i munis”. Dan bar 
' muka lainnja ah 
“ris2 besarnja sama pendapatnja de-| 
ingan senator.Imami. Dan hampir se 

'lah2 menengah dan rendah, berada 
dibawah pengaruh komunisme. De 
/mikian pula pengadilan? tingkat ren 
,dah. Dikatakannja bahwa mereka 
'mempergunakan' pekerdjaan mereka 

. sebagai ,.kedok bagi propaganda ko 
ak orang2 terke- 
ran jang pada ga- 

  

mua, orang2 terkemuka ini menga- 

- murid2nja dan dengan setepatnja 
' djar, jang dengan djudjur mengu ii 
:Iran — ,,mereka jang selalu menga 

- 

: memberikan angka2 pada pekerdia- 
ekaj Ba an aa 

| Ni adalah anggota2 Tudeh atau ber| »Kelas ketiga. 
' simpati dengan Komunis. Djuga pa 

aa
 

  
0. kedjudjuran, supaja lenjaplah ke- 'hendaki terdjadinja ,Skandal2” da-j 
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| mereka dapat mempergun: 

' robahan2 : 
| taraf hidup lebih ting 

: investasi modal 

  an2 ulangan murid2nja” — serin 

da kementerian2, seringkali diantara 
pegawai2 jang paling giat itu terda 
pat pula ,,Komunis atau jang bersim 
pati dengan mereka”. NN 

Karena taraf hidup dan 
- keadaan sosial buruk. 
Iran bertanjakan d'ri, mengapa 

Komun dapat menarik suatu 
bagian penting daripada pemuda2 
ig valing besar bakatnja, di Iran. 

Dalam  s'ngkatnja, pendapat 
kaum tua Iran, 2 ig berhaluan 
kanan ataupun kiri, mengenai ke 
tjenderungan ini adalah sbb.: 

1. Banjak diantara 
djadi ,,Komunis atau 
dengan Komunis” 
nasionalis dan mu 
idealis, dan bukannja 

2. Orang2 ini me 

     
    

      

   
    
    

   

      

wa 
ko 
pe- 
Et 

munisme untuk mentjipi 
sos'al dan : 

korupsi lenjap dan Hen 

Haile Selassie dari Ethiopia akan | dapat pekerdjaan, demik.an pula kup, sedangkan 
berkund'ung ke Nederland dan se- 
karang sudah dis-apkan suatu pe- ' 
njambutan setjara besar2an, 
mik an ,,Antara” kabarkan dari ' 

4 Am.terdam. Ketjuali sebagai kun 
djungan balasan atas kedatangan 

Ethiov'a, maka kundjungan terse: 
but d'uga dianggap sebagai per: 
mulaan pemb tjaraan mengenai | 

Belanda. setjara | 
besar-besaran didaerah Afrika Ti- ! 
mur Tengah ini. 

Pangeran Bernhard tempo hari | 

Seperti d'ketahuis ,HVA telah 

  

Y menanam modal F 26.000.000 di 

dalam. pembangunan pabrik . gula 
, jang besar di Wonji, dimana be- lah tidak adanja djaringan 

engaruh komun's. | lah 

| berp 

  

De- t 

13. Orang2 ,,Komunis atau ber 
simpati dng. Komun's” ini tidak 
sudi. kalau dikatakan bahwa Par- 
tai Tudeh-lah jg mempergunakan 
mereka dan bukan sebaliknja. 

4. . Orang2 ini tidak menaruh 
kepertjajaan lagi kepada Madjelis 
(madjelis rendah parlemen Iran) 
sebagai expressi dari semangat 
demokras, dan mereka 'menama-: 
ai para anggotanja ,.kaum ko- 

Berkembang dikalangan 
“kelas kedua”. 

Salah seorang bangsa Iran jang 
mendapat didikan di Amerika Se- 
rikat dan bertempat tinggal di 
Inggris sebelum ia pulang ke Iran. 
dan sekarang mempunja: kedudu- 
kan jang bertanggung dijawab. 
menganalisa keadaan tsb. diatas 
sebagai berikut: Banjak diantara 
pemuda2 Iran jang tjakap dan 
tjerdas jang telah mendjadi ,,Ko- 
munis” atau memakai organisasi 
»Komunis dibawah tanah”, ada- 
lah anggota2 kelas menengah jg 
sedang naik keatas dan tumbul 
di Iran, jang sebelumnja beium | 
ea memperoleh expressi poli- 
tk. : 

Peran ,,1000 kel Pa. bahawa 
Golongan ini kekurangan ke- 

sempatan untuk berkembang, se- 
telah mereka tamat sekolah dan 
mereka makin lama makin tjen-. 
derung untuk men 'mbulkan pero-/ 
bahan? dengan djalan kekerasan. 

Penduduk Iran kira? 16.000.000 
diiwa.. Kira2 199  daripadanja 
adalah golongan2 jang kaja dan 
memegang kekuasaan: djadi djum 

mereka kira-kira 160.000 
orang. Ini adalah golongan jang 
dengan kata populer disebut 
»1.000 keluraga dari Iran”. Golo- 
ngan ini mempunjai tanah atau 
harta kekajaan: dan dari 1.000 
keluarga ini jang 100 menurut 
“kebiasaan memegang kendali pe- 
Imerintahan. 5 5 

  

«Klas kedua”, 
Golongan menengah, atau se- 

bagaimana disebut di Iran ,.kelas 
kedua”. terdiri dari kira-k'ra 

ikui bahwa guru2 jang terbaik di|3-000.000. orang atau 1996 dari 
penduduk. Sisanja, kira-k ra 8076, 
adalah pekerdia2 miskin dan pe- 
tani2 miskin, kebanjakan . buta- 

Mereka terkenal dengan nama 

    

   

|. Dan Komunisme di Iran subur 
Idikalangan kelas kedua, jaitu di 
(kalangan opsir2 muda, pegawa 2 
pangrehpradja muda, guru2, dok- 

ter2, ahli2 hukum,   
jang sering 

menghadapi kenjataan bahwa ke- k 
adaan seperti sekarang 
memberikan ,.way out” 
kat dan ambisi mereka. 

ini tdak 
bagi ba- 

Orang2 kaja s'mpan keka- 
PA jaannja di Eropa & A.S. 
Ketjuali Partai Tudeh ,,Partai Ko 

munis”), kata pembesar Iran terse- 
Peka je but tadi, di Iran tidak ada inti poli- 

tik lainnja bagi mereka jang merasa 
tidak puas, mereka jang djadi bi- 

y ngung. | 
| Sesuatu partai reformis tidak ada, 
Agama Islam tidak tjukup kuat di 
Yan Tn kurang rapi  organisa 
sinja. Pemerintah Iran lemah: pertjo 

“baan2 untuk mentjabut Komunisme 
“dari kalangannja akan gagal, karena 
para menterinja tidak ingin meng- 

uh2 orang Belanda jg dahu- 
lu bekerdja pada industri gula di 
Indones'a. Djuga N.V.'M:chiels 
“Arnold sudah sedjak latna menga- 
dakan verund ngan dengan Peme- 
rintah Ethiopia utk mengusahakan 
penanaman padi setjara besar-be- 
saran dinegeri tersebut. Untuk ke- 
crluan itu 

F 2.000.000.  Djuga perusahaan 
tembakau iang terkenaj jaitu Se- 
bembah Maatschappij 
nundjukkan  perhatiannja atas 
Ethiopia, d'mana d'a bermaksud 
untuk membuka perkebunan tem- 
bakau. : 

Salah satu rintangan jg besar ia- 
djalan 

: Kerusuhan? 

|akan dibatjakan, 

taraf - hdupnja primitif, 

d sed akan modal | 

Djendral “de la Tour Tak 

Apupat " Mengakarnya   

yer de la Tour pada hari Sabtu 

  

      
mbulkan oleh ka 

  
han jg kini diti 

  

adakan pembitjaraan dgn Presi 
den Perantjis Rene Coty, PM. Pe 

menteri keuangan Perantjis 

chet. / : 3 

tara itu mengatakan bahwa pem- 
besar2  Perantjis dan Tunisia  kin 
mengchawatirkan bahwa serangan 
sergapan2 dan pembunuhan2 jang 
dilakukan oleh kaum Fellagha akan 
mengakibatkan terputusnja pembitja- 
.raan tentang soal pemerintahan an- 
tara Perantjis dan Tunisia. Dikuatir- 
kan oleh pihak Perantjis bahwa kun- 
djungan kilat PM Mendes-France ke 
Tunisia pada tanggal “31 Djuli jl. 
untik - menawarkan pemerintahan 
sendiri jang telah menghasilkan de- 
ngan segera penghentian segala ke- 
rusuhan sekarang tidak bergema la- 

|gi dikalangan rakjat Tunisia. Djen- 
deral de la Tour telah sampai di Pa- 
ris beberapa hari jl. (Antara-AFP) 

  

1752 RIBU PERTENUNAN DI 
MADURA PAJAH. 

Sama djuga dengan. perusaha- 
an2 tenun lainnja, karena adanja 
kekurangan benang, pertenunan2 
di Madura sedjak kira2 5 bulan 
jang lalu telah mengalami kepaja 
han. Menurut angka resmi, hing- 
ga bulan ini djumlah pertenunan 
gedog di Madura jang merupakan 
keradj nan di-rumah2 (huisnijver- 
heid) ada 17.579, terbagi di ka- 
bupaten2 Pamekasan 5.269, Sam 
pang 6.517, Sumenep 2.789 dan 
Bangkalan 2.995. 

   

  

    
   
     

  

| KESIDEN Aajenderal  Perantjis (Ll 
(Tut Tunisia djenderat Pierre Bo 

      

    
      

  

      

   

    

    
    
    

   

ranfjis Pierre Mena ran 

gar Faure dan menteri urusan Tu Pe 

Le na dia. Djum'at malam 
Para pembesar di Paris semen- 'yy : 

4 
Bi 

  

     

Suchjar Tjela Politik 
Dan Kebidjaksanaan 
Perekonomian Pe- 

merintah t, 

  

  

  

anja dan 
hjar Te-    uc £ Hn Pe “ya ara Lia pb . lah 

kaum |dissukmana Djum'at malam telah 
| weltagha di Tunisia. Djenderal de | dimulai dan Sabtu siang mash di 

ga. 
     
   

       

       

    

  

     
  

  

dari kalan g berwadjib 
besar djuga. Tampak a.l. mengi- | 
kuti konperensi itu Kepala Djaw. 
Perekonomian Umum Djawa Ba- 

dan Priangan, Kepala Diaw. 
idustrian Djawa Barat, dari 

:kalangan koperasi dan pamong 
'S. Tedja 

|perek 

perekonomian ditindiau kembali. 
“Berdasarkan atas pengalaman se- 
(lama itu Suchjar ' mengemukakan 
'beberapa pokok jg dipandangnja 
penting untuk perobahan dalam po 
litik “pembangunap perekonomian 
dan pelaksanaannja. Perobahan- itu 
menurut Suchjar meliputi 5 pokok, 
jakni: 1) perumusan kearah pereko 
nomian nasional dengan  peminda- 
han penguasaan ekonomis dari mo 
dal besar dalam kota2 kepada tena 
ga2 ekonomi rakjat dipedesan, 2) 
penjusunan suatu overall plan- 
ning” dari usaha2 pembangunan In 
donesia didaerah2 dan dikota2, 3) 
sebagai alat pelaksana gerakan ko- 
perasi rakjat, gerakan pengusaha? 
nasional in casu DEIP dan Dewan 

(Koperasi Indonesia, supaja di su- 

    

  4) sistim pemerintahan harus diro- 
bah dari sentralisasi mendjadi de- 

sentralisasi dan dalam perekonomi- 
lan ini berarti, bahwa kepada peme 
'rintah daerah harus diberikan kom 
petensi untuk membuat  rentjana 
pembangunan untuk daerah2nja ma 
sing2 dan untuk membuat begro- 
ting sendiri untuk pembangunan 
itu, 5) susunan pemerintah pusat 
harus dirobah mendjadi zaken-ka- 
binet. 

Demikian Suchjar. (Antara). 

  

maat petang, jang dipimpin oleh 
putusan, madara untuk menghemat 

setjara mendalam pre- 
rapat para 

hanja 

seksi. 

“Selandjutnja d'putuskan. pula, 
bahwa malamnja akan diadakan 
rapat pleno untuk membahas Kon 
gres Bahasa Indonesia ini dalam 
keseluruhannja, karena ada bebe- 

  
wa kongres ini bukan kongres ke- 
ilmuan jang disertai oleh para sar 
djana semata, melainkan kongres 
untuk para pentjinta bahasa. 

| rapa pihak jang berpendapat, bah 

| 

Sewaktu para pre-advisur dibe- 
ri kesempatan untuk memberikan 
endjelasan tentang pre-advisnja, 
rof.. Prijono menjatakan, bahwa 

| bahasa2 Jain, bahasa Arab misal- 
nja, mempunjai huruf2 jang sem 
purna untuk  menjatakan bunji. 
Demikian pula bahasa Batak, Ma 
kasar dil. “Tetapi untuk bahasa 
Indonesia huruf2 “Latin ternjata 
belum sempurna, misalnja untuk | 
menjatakan bunji tj, ng, nj, ai 
atau au masih diperlukan dua hu 
TER : 

' Diterangkannja, bahwa dalam 
hal ini Turki dan Rumen'a telah 
berani mengadakan perubahan 
Jang revolusioner, dengan tiap fo 
nem mempunjai satu gambar sa- 
dja. Prof. Prijono lalu mentjerita 
an pengalamannja dengan anak- 

,Nja jang berumur 7 tahun jang 
| mudah menjebutkan kata tidak, 
tapi sukar menjebut kata tjari se 

| bab ia tidak mengerti mengapa hu 
ruf t dan j harus dibatja tj. Mung 

| kin sekali kaum penerbit akan me 
naruh keberatan dengan peruba- 
han besar ini, kata Prof. Prijono, 
tapi untuk perbaikan fonetika ba 
hasa Indonesia, keberatan ini hen 
  

lam kementerian masing2. Bahwa di 
Iran meradjalela  defaitisme, dapat 
tampak pada kenjataan bahwa djum 
lah orang2 jang kaja di Iran jang 
tiap2 tahun menjimpan kekajaannja ' 
di Eropa Barat atau Amerika Seri 
kat, adalah besar. / 

kereta api jg tju- 
irigasipun masih 

pada tingkat permulaan. 

Ik. Ada alasan jg kuat untuk mendu 

. Edjaan Suwandi 
1Minta' Di-Tindjau 
Huruf2 Latin: Kurang Sempurna Utk 

2... Bahasa Indonesia 
KONGRES BAHASA Indonesa dalam rapat plenonja Dju- 

     

Mr. Mahadi, telah mengambil ke 
waktu semua pre-advis fdak dan pemandang an umum jang akan membahas adpis itu djuga tidak diadakan. Tetapi oleh 

pre-advisur diberi kes empat t 2 b 

san ringkas, menambah atau mengurangi untuk memberi pendjela 
pre-advis, dan hadirin 

perkenankan memadjukan pertanjaan ia aksud minta pendjelasan. Keputusan ini diambil) Pn ungu sak san jang mendalam tentang isi pre-advis itu telah disediakan rapat2 
karena untuk pembaha- 

daknja dapat mereka atasi. Achir 
nja gurubesar itu mengandjurkan 
supaja edjaan Suwandi ditindjau 
kembali. 

' Mengenai pre-advisnja tentang ta 
ta-bahasa Indonesia, Prof. Prijono 
mendjelaskan bahwa bahasa Indo- 
nesia adalah bikinan  masjarakat. 
baik insaf maupun tidak insaf. b'- 

kinan pudjangga, guru2 dan lain2- 
nja. Generasi sekarang bukan pem 
buat bahasa baru, tapi hanja me- 
landjutkan bahasa jg dipusakakan 

-oleh nenek-mojangria. 
Tentang tata-bahasa dikatakan- 

nia, bahwa dia tidak dapat norma- 
tif selamanja, hanja dapat berlaku 
sepuluh atau. duapuluh tahun, kare 
na dia tidak dapat mengikat bahasa 
jg hidup dan sedang tumbuh. 

Prof. Prijohutomo dalam pendje- 
lasannja mengenai Kamus Etimolo- 
gis Indonesia menjatakan penjesa- 
lannja, karena pengarang2 kamus 
di Medan belum hendak membuat 
kamus jg memuat kata2 jg hidup 
didalam -masjarakat jg diperguna- 
kan oleh rakjat tiap hari di Medan, 
seperti perkataan moh, sjur dan 
raun jg berasal dari bahasa Inggris 
round. 

Madong Lubis dalam pendjelasar 
nja menjesali bangsa Indonesia jang 

' belum pandai meminta dgn. 
jang tepat. Murid2 sekolah misalnja 
meminta sesuatu kebanjakan dengan 
tekanan suara seperti memerintah. 
Diketjamnja kaum "wartawan jang 
banjak merusak bahasa, dan karena 

itu diandjurkannja supaja wartawan 
suka mempeladjari ilmu dan  tata- 
bahasa. : : 

Menangkis serangan M. Lubis, 
Adinegoro mengatakan bahwa gu- 
ru2 pun banjak jang merusak baha 
sa. Ditjeritakannja pengalamannja ke 

Nusa Tenggara sewaktu mengiring- 
kan Menteri Yamin kesana. Sewak- 
tu Menteri Yamin dan Gubernur Sa 
'rimin tiba disuatu kota, seorang gu 
ru dalam kata sambutannja menga- 
takan: ,,Kami girang smenjambut ke 
|datangan Jang Mulia Menteri dgn. 
ibunja, dan Paduka Tuas Gubernur 

beserta ibunja”. (Semua hadirin ter 
tawa). 5 
Karena penrangan Iistrik seko- 

njong2 padam, bukan sudja didalam 
gedung kesenian, tapi djuga diselu- 
ruh kota, maka rapat pleno itu ditu 
tup sadja. 

  

  

RRT PUNJA 112 SETASION 
TRAKTOR.   ' ga, bahwa pada waktu jg achir2 

lini telah ada penawarah modal Be | 
landa kepada Ethiopia. Nederland 
sekarang banjak devisennja dan pe 

'rusahaan2 industri exportnja djuga 
mentjari kemungkinan2 perluasan. 

Investasi setjara besar-besaran di , 
Ethiopia akan membuka  kemung- 
kinan bagi sedjumlah orang jg da- 

telah me- hulu bekerdja di Indonesia dan jg tarn'a, terletak d. bagian 
dalam tahun2 jg achir2 telah pu- | 
lang ke Nederland untuk mendapat j 
pekerdjaan. Mereka telah mengenal | 
tjara2 bekerdja dan keadaan2 di 
daerah2 panas. Demikian sAntara” | 
kabarkan dari Amsterdam. 

setasion traktor & mesin pertani- 
an, sedangkan dim tahun j.l. ha- 
nja mempunjai 11 buah. Keba- 
njakan dari setasion2 traktor ini, 
jang bertugas melaiani kebutuhan2 
perusahaan2 tani kolektf & pe- 
rusahaan2 olong menolong disek'- 

utara 
Tiongkok. 

28 diantarg setas'on2 traktor 
dan mesin pertanian ini terletak 
didaerah2 penghas'j kapas jang 
penting, sisanja didaerah2 peng- 
has. padi2an. 

    lal .Hodeiby Mau 

(KONPERENSI Dewan Ekono- | 
"Konsulat Djawa Barat, jang | 

sun lebih kuat lagi dan dikerahkan, k 

RRT sekarang mempunjai 113 | 

     

'Pemimpin2 Mesi 

(sia ini dipimpin oleh Dr. Hassan al 

daerah pinggiran Iskandariah. 

'Tjabang ini mempunjai rentjana- 
rentjana jang tegas mengenai pembu- 
auhan semua anggota Dewan Ko- 
mando Revolusioner Mesir dan 160 
orang opsir Mesir lainnja. Andaikan 
pertjobaan pembunuhan PM Mesir 
letnan kolonel Djamal Abdul Nassir 
berhasil baru2 ini di Iskandariah 
maka hal itu lalu didjadikan tanda 

| permulaan pembunuhan pemimpin2 
pemerintahan Mesir lainnja. Menurut 
rentjana komplotan tsb. lalu akan di- 
bentuk kabinet baru dibawah pimpi- 
nan Mohammad Ashmawi, jang per- 
nah mendjabat menteri pendidikan 
Mesir, dan Abdulrachman Azzam be- 
kas sekretaris djenderal Liga Arab. 
.Keterangan ini sebagian besar di- 
dapat dari Hidawi Duweir, seorang 
sardjana hukum jang terkemuka di 
Kairo, jang dalam pada itu djuga 
mengaku dihadapan polisi bahwa ia 

pada Mahmoud Abdul Latif, pemu- 

  

No Korompis 
Mau Menje- 

. rah ? 
DALAM rangkaian suasana 

perkundjungan Gubernur Sula- 
wesi dan Panglima T.T. VII, se- 
makin kuat berita2 jg d'sampai- 
'kan kepada pihak resmi njatakan, 
bahwa No Korompis pemimpin 

| gerombolan jang menamakan ,,Pa 
sukan, Pembela. Kead lan” dising- 
kat P.P.K. akan serahkan diri. 
Demikian dikawatkan oleh warta 
wan Antara jang sedang ikut per- 
djalanan rombongan  pembesar2 
tsb. Keingnan tsb. timbul dari 
No Korompis karena seruan Gu- 
bernur Sulawesi supaja mereka 
kembali kemasjarakat dan peme- 
rintah tetap beri kesempatan ke 
pada mereka untuk sumbangkan 

|tenaganja bagi pembangunan. 

Jang masih timbulkan keragu- 
raguan dikalangan No Korompis 
alah tentang sjarat2 mereka me- 
laporkan diri itu, apakah akan di 
terima dalam satuan? bersendjata, 
dituntut kesalahannja ataukah di 
beri amnesti. 

Ketika ditanja kepada kepala 
nolisi Minahasa Andi Nurdin, di 
kata Sae nja bahwa kalau No Ko- 

piS Hr rom au menjerah, harus tidak 
dengan bersiarat, terutama penje- 
rahan sendjata2-nja. Tentang ke- 
kuatan-gerombolan P.P.K. jang 
ada dbawah pimpinan No Ko- 
rompis. ditaksir ada 50 orang dns. 
versendjataan paling tinegi 30 
Dutjuk. Ia sekarang dis njalir ber- 
ada disekitar Bitung. Gerombolan 
PPK tidak lagi seutuh dulu, ka- 
rena sudah petjah dan - setiap 
petjahannja bertndak diluar pim- 
pinannja. Sukar dilakukan pem- 
basmian pada mereka, karena me- 
reka berkelomvok dua-tiga, sam- 
pai 5 orang. (Antara) 

telah memberikan sendjata pistol ke- | 

  

  

Singkirkan Semua| 
r Ketjuali Nadjib 

MENTERI PEMBIMBING nasional Mesir major Saleh Sal'm | 
dalam konperensi pers di Kairo pada malam Minggu mengumum | 
kan bahwa suatu tjabang rahasia dari organisasi ,,/Ichwanul Musli 
min” telah mengadakan komplotan 
pin pemerinfahan Mesir terketjuali presiden Nadjib. Tjabang raha 

'Hodeiby, , pemimpin besar | 

sIchwanul Muslimin” jg telah ditangkap pada hari Sabtu pagi di 

utk membunuh semua pemim 

da jang pada hari Selasa jbl. telah 
mentjoba membunuh PM Nassir di| 
Iskandariah. 

Sementara itu polisi djuga  me- 
nangkap seorang mahasiswa jang te- 
lah disuruh djuga untuk membunuh 
PM Nassir tetapi tak mendapat ke- 
sempatan untuk melakukan tugasnja 
itu. Demikian major Saleh Salim jg 
achirnja menerangkan bahwa konpe- 
rensi pers ini diadakan 'dengan mak- 
sud untuk memberi penerangan: ke- 
pada rakjat Mesir tentang segala ke- 
djadian jang sebenarnja sekitar per- 
tjobaan pembunuhan PM. Nassir, se- 
hingga dengan demil-ian rakjat Me: 
sir dapat mempunjai gambaran sam- 

adakan oleh organisasi 
Muslimin”. 

: . (Antara) 

  

BANTUAN AMERIKA SEHAR- 
GA $ 585.000. 

Presiden Eisenhcwer pada “hari 
Saptu telah mener ma baik suatu 
srogram untuk . mengirim bahan 
makanan seharga $ 8.585.000 ke 
pada korban? bandjir di: Eropa 
Tengah, disebabkan oleh meluap- 
nja sungai Donau dan anak2 su- 
nga'nja musim panas jang lalu. 

Dianggap Hi- 
na Gandhi 

India Protes Keterangan2 
Dim Ensiklopedi Rusia 
DENGAN resmi diumumkan 

di New Delhi hari, Sabtu, bahwa 
pemerintah India telah minta per 

pai mana luasnja korplotan jang di- | 
sIchwanul 

   

      

Hari Djum'at jl. diantara djam 2 siang telah terdjadi tabrakan 
antara mobil persoon H. 2900 dengan sebuah truck K. 

Truck Contra 

Sedan 

hebat 
913, didjalan 

raya jang akan menudju kekota Demak. Waktu itu mobil datang da 
ri djurusan Demak sedang truck dari' djurusan Semarang. Belum dike 
tahui asal mulanja ketjelakaap itu, 

truck. terpental kekanan sedemikian 

djalan kereta api sedang mobil sedannja ringsek 
Untung dalam ketjelakaan ini tidak 

kedua kendaraan 'n 

  

tetapi ketika terdjadi tabrakan, 
rupa hingga terbalik  diseberang 

dibagian mukanja. 
terdapat korbap manusia. Tetapi 

zenderita  kerusakan2. a 

  Me Pas, 

Nehru: 

  

Hidup Perda 

pingau Setjara Damai 
Adalah SatuZoja Djalan Untuk .Men- 

'tjegah . Peperangan 
PERDANA MENTERI India, 

rensi pers di Saigon serta dalam 

telah menegaskan tentang perlu 

damai. Penegasan Nehru itu tam 

waban terhadap slogan pemerintah 

pendirian Nehru itu. (Lihat beri 

diberitakan, sewaktu tiba di Sai 

melihat-slogan jg berbunji ,,Enja 

ping itu, Nehru pun mengemuka 

Minh. . Menurut Nehru, - Ho. Chi 

sanakan persetudjuan? Djenewa. 

Dalam pertjakapan dengan A.F.P. 
hari Minggu Nehru mengatakan bah- 
wa dalam dunia sekarang ini terda- 

pat negara2 jang ideologinja berten- 

tangan.  Djika peperangan hendak 
ditjegah, maka alternatif satu2nja 
adalah hidup” berdampingan. setjara 
damai, demikian Nehru menegaskan. 

Nehru sel#hdjutnja mengatakan, bah- 
wa soal jang paling sulit dapat di-   hatian pemer'ntah Sovjet Uni ter 

hadap tulisan2 Na me- 
ngenai Mahatma ndhi dalam 
venerbitan jang paling baru dari 
Ens'klopedi besar Soviet. Buku 
Ilmu pengetahuan Sovjet tsb. tadi 
mengatakan bahwa mendiang Ma 
hatma Gandhi — pemimpin-besar 
perdjoangan kemerdekaan India 
melawan Inggr s — adalah seorang 
jang ,,reaksioners mengchianati 
kepentingan2 rakjat India kepada 
imperial sme Inggris.” 
Pemerintah India terutama telah 

minta perhatian kedutaanbesar 
URSS di New Delhi dan menjata- 
kan protes terhadap tulisan dalam : 
ensiklo pedi Sovjet: jg. mengatakan 
bahwa “Gandhi,, membeo .pertapa”,   fasceties) dalam kehidupan -prive-' 
nja: dikatakan pul» bahwa pera-, 

| nannja dalam gera! 'n pembebasan , 
(nasional India ialah ,,pengchiana- | 
|tan kelas menengah dan tuan? ta- 
(nah liberal pada umumnja”. Peme-| 
|rintah India menjatakap dalam pro: 
| tesnja tadi, bahwa tulisan? jg salah 
| mengenai Mahatma Gandhi itu sa- 
ma sekali bertentangan dengan pe- 

ngakuan Sovjet Uni bahwa nevara 
ini .hidup bersahabat dengan India 
dan menghormati: India. 

(Antara—Reuter). 

inai 

selesaikan kalau pihak2 jang ber- 
sangkutan mempunjai goodwill. Per-j 
setudjuan jang baru2 ini ditanda 
tangani oleh India dan Perantjis me- 
ngenai djadjahan Perantjis mendjadi 
suatu tjontoh tentang itu, demikian 
Nehru. 

RRT menghendaki perdamaian, 
Sebelum itu dalam konperensi pers 

Nehru mengatakan bahwa menurut 
pendapatnja, rakjat RRT sesungguh- 
nja menghendaki perdamaian dan 
hendak mentjegah peperangan. Soal 
Taiwan adalah soal sulit tetapi 
Nehru berharap soal itu dapat djuga 
diselesaikan setjara damai. Menge- 

ke-3 negara Indotjina, Nehru 
membenarkan bahwa satu2nja djalan 
searah perdamaian adalah kemerde- 
kaan ke-3 negara tadi. Vietnam te- 
lah memperoleh djaminan bagi ke- 

'merdekaan jang penuh dan negara 
ini sekarang dapat dikatakan telah 
merdeh Diika India masih belum 
mengakui Vietnam  setjara - resmi, 

Nehru menambahkan, adalah karena 
India tidak mau menghalang2i pe- 
kerdjaan panitia pengawasan inter- 

nasional di Vietnam. Tetapi India 
bertindak seolah2 sudah mengakui 
Vietnam, demikian Nehru mendje- 
laskan, 

eka. 

  

Jawaharlal Nehru, dalam konpe 
pertjakapan dgn wartawan AFP 
aja hidup berdampingan setjara 

paknja dimaksudkan sebagai dja 

Vietnam Selatan jg menentang 
tanja di halaman 1). Seperti telah 
on hari Sabtu Nehru antara lain 

hlah koexistensi Nehru!”. Disam 

kan lagi kesannja tentang Ho Chi 

Minh sesungguhnja hendak melak 

Hari Minggu djuga Nehru telah 
itiba di Pnompenh dari Saigon. Ke- 
datangan Nehru disambut oleh per- 
dana menteri Karsbodja Penn Nouth, 
jang mewakili radja Kambodja, No- 
yodom Sihanouk. 

Hari Senin Nehru akan melihat2 
bangunan2 kuno di Angkor. 

Sebelum meninggalkan  Saigon 
Nehru mengatakan atas pertanjaan 

bahwa keadaan di  Indotjina masih 
belum normal dan bahwa ia tidak 
dapat mengatakan apa jang harus 
atau tidak harus dikerdjakan. 

| Nehru menerangkan hal itu sete- 
lah menegaskan kepertjajaannja da- 
lam kemerdekaan pers jang merupa- 
kan bagian dari prinsip demokrasi 
jang normal. (Antara - AFP) 

- 

PALAM siarannja pada - hari 

Sabtu Radio Peking mengemuka 

kan bahwa para dokter di RRT 

dgn hasil jg sangat memuaskan 

menggunakan ramuan bernama 

Baidu-o sebagai obat penjakit dy 
senteri. Pemakaian Baidu.o seba 
gai obat penjakit dysenteri utk. 

nertama kali telah dikemukakan 

oleh Shun Tun Chun seorang sar 

djana jg telah hidup dalam abad 
ke2 sehingga dapat dikatakan 

bahwa ramuan tadi paling sedikit 

sudah selama 1800 tahun dipakai 

chasiatnja, “demikian Radio Pe 

king.   
  

  

Semir Sepatu Diperiksa— Tak Boleh Keluar 

SETELAH mendapat pengala- 
man) jang idak enak baik dalam 
perdjalanan dari Hongkong” ke 
Singapura maupun di 
sendir, 6 orang dari rombongan 
delegasi Indonesia ke RRT Kemis 
petang jbl. tiba kembali di Dja- 
karta. sedang 8 orang lainnja, ter 
masuk ketua rombongan Prof. dr. 
Bahder Djohan, terpaksa tinggal 
di Singapura 2 hari lamanja dan 

| baru dapat kembali ketanah air 
| Sabtunja. Pengalaman jang 
tidak enak itu jalah pend agaa 
darurat pesawat terbang ig ditum- 

' pang.nja dari Hongkong dilapa- 
ngan terbang-militer Perantj:s di 
Tourane, Vietnam Tengah, dekat 
perbatasan Vietmam Ho Chi 
Minh. 

  
Tetapi jang “paling tidak enak ia! 

lah pengalaman dilapangan terbang 
kata2 Singapura disebabkan, oleh penggle 

dahan2 jang dilakukan oleh douane 
dan' penahanan didalam hotel. Dju 

'ga Prof. dr. Bahder Djohan, jang 
mempunjai paspor diplomatik, men 

dapat gangguan2 jang tidak menje- 
nangkan. Sebelum. saja membulaj la 
poran saja mengenai RRT, baiklah 
ipengalaman2 ini saja laporkan le 
“bih dulu. 

tinja dapat ditempuh dalam lebih 
kurang 9 djam, telah meminta 
waktu 40 djam lebih, krn pesa- 
wat terbang dari maskapai Ingge- 
ris Cathay Pacific Airways (CPA) 
bermotor 4 jang ditumpangi dele 
gasi, terpaksa mendarat dilapa- 
ngan terbang Tourane karena ke- 
rusakan sebuah mesinnja. Sesudah 
30 djam lebih terpaksa tinggal di 
kota sepi jang banjak sekali lalat 
nja dan kotor itu (kontrast ini te- 
rasa sekali karena selama sebulan 
di RRT oleh delegasi djarang  se- 
kali .d djumpai lalat dan segala- 
galanja bersih). barulah kami me 
neruskan perdjalanan, “dan hari 
Kemis djam 03.30 pagi tba di 
Singapura, tetapi baru djam 06.00 
dapat meninggalkan lapangan-ter 

| bang, karena penggeledahan2 dua 
| ne. 

Desa penuh Ialat, 
Pesawat CPA jang melakukan 

(pendaratan-darurat itu, di Tourane 
|sendiri tern'ata tidak dapat dibetul 
Ikan kerusakkannja, sekalipun de- 
Ingan bantuan ahli2 tehnik Peran- 
| tis jang ada disitu. Rupanja maska 
Ipai tersebut pun tidak dapat men 
|datangka, pesawat lain, karena ter 
'njata, dengan tidak berisi 'penum- 
pang, keesokan harinja (Rebo) pe- 
sawat itu atas kekuatan 3 buah me 

Pendaratan darurat. ! 
Djarak Hongkong—S:ngapura . 

jang dengan pesawat-terbang mes : 

(Oleh : Djawoto ) 

  

TJATATAN REDAKSI. 
! Disamping ini kita hidangkan 

akan mengurangi isinja, 

e
a
 

a
e
 

woto dari kundjungannja ke RRT. Pemuatan reportase tadi 
dapat kita pasang berturut-turut setjara langsung, karena memang 
kita menerimanja pun setjara terputus-putus. Mungkin ini d.sebab 

kan oleh hubungan pos, sebab reportase2 ini dikirim dari luar ne 
geri. Meskipun pemasangannja terpaksa terlepas2, 

sebab tiap2 reportase menghidangkan ma 
salah tersendiri2. 

landjutan seri reportase sdr. -Dja 

tak 

kiranja tak 

ani 
  

Sin terbang kembali: ke Hongkong, 
disini diperbaiki, dan kemudian ter 
bang lagi ke Tourane untuk men- 

djemput penumpang2nja, semula ini 
menjebabkan para. penumpang kehi 
langan waktu 30 djam. Selama di 
lourane untuk para wanita malam 
Rebo itu dapat diusahakan bebera 
pa kamar dihotel lebih kurang 5 
km. dari lapangan-terbang, tetapi 
semua Jaki2, ketjuali beberapa, ti- 
dur didalam pesawat-terbang dilapz 
ngan tersebut dalam ruangan tertu- 
tup jang sangat panas dan banjak 
njamuknja. Termasuk segala hal jg. 
dirasakan tidak enak (restoran ber- 
bau dan penuh lalat, kakus sangat 

kotor, tidak ada tempat mengaso 
dan sebagainja itu), bolehlah semua 
ini dianggap soal ketjil sadja. Kap- 
ten pesawat-terbang  menundjukkan 
kemauan besar untuk membantu pa 

ira penumpangnja, sedang militer Pe 
rantjis jag ada disitupun bersikap 
korrekt. 3 

Suasana jang sangat sepi, jeep2 
militer jang mondar-mandir dan 
pagar2 kawat-berduri “disana-sini 
masih memberikan suasana pe- 
rang dipangkalan militer ini, se- 
kalipun sudah ada perletakan sen 
djata. Mengenai maskapai CPA 
sendiri dapat ditjatat, bahwa mas 
kapai inlah jang memiliki sebuah 
pesawat bermotor 4 jang bebera- 
pa waktu jang lalu ditembak-dja 
tuh oleh pesawat2 pemburu RRT 
didekat pantai “Tiongkok. Menu- 
rut keterangan, pesawat jang ka- 
mi tumpangi itu adalah satu2nja 
pesawat besar jang masih ada da- 
ri maskapai tersebut, disamping 
pesawat2 ketjil. 

ng “apa dan penaha. 
nan Singapora, 

Kemis djam 03.39 ketika kami ti 
ba di Singapura, rupanja timbul ke 
sukaran bagi pegawai imigrasi Ingge 
ris disitu. Ia ingin sekali mengemuka 
kan pertanjaan2 kepada pemimpin | 
rombongan Indonesia jang 14 orang 
itu, tetapi ternjata bahwa ia adalah 
Prof. dr...Bahder. Djohan jg. mempu 
njai paspor “diplomatik, jg. dgn, 3 
orang lainnja (dua anggota Parlemen 
Sugih  Tjokrosumarto day Abulhajat 
serta Njonja Pudjobuntoro) tidak da 
pat ,diganggu”.. Keempat orang ini 
boleh ,,djalan terus”, , 

    

Tetapi jang 10 lainnja. jang tidak 

dapat ditanjai apa2 karena bukan pe 
mimpin rombongan, harus “digeledah 

barang2nja oleh. douane. Penggledah 

an ini adalah sepenuhnja bersijat po 
Jitik. Segala surat, kertas2, tiatatan2, 
buku2, djuga foto2, madjalah2, bah 

kan film jang belum dutjutji, harus 

diserahkan, baik dari kantong mau 

pun dari tas. 

Kertas2 diperiksa teliti. 
Untuk menghindari kesukaranz 

jang tidak perlu, dan karena meng 
harap akan dapat meneruskan 
'perdjalanan hari Kemis itu ajuga, 
maka pem mpin rombongan Bah- 
der Djohan menjatakan “kepada 
pihak douane, bahwa sebagian 
besar dari koper2 dan tas2 akan 
ditinggalkan sadja d.lapangan ter- 
bang, tidak dibawa ke-hotel. Ini 
disetudjui.  Sekal.pun - demikian 
pihak douane Inggris masih mera- 
sa perlu untuk memeriksa semua 
barang dari 10 anggota romhbo- 
ngan jg tidak mempunjai paspor 
diplomatik, bukan sadja: barang2 
jang akan dibawa kehotel, tetapi 
djuga barang2 jang ditinggalkan 
dalam koper2 dan tas2 dilapangan 
terbang. 

Sampai doos semir sepa- 
tu dibuka. 

Harus ditjatat, bahwa sebagian 
besar dari pegawai douane itu 
melakukan pekerdjaannja -dengan 
segan2. Atas pertanjaan saja, apa- 
kah maksudnja penggeledahan 
barang2 jang toh ditinggalkan di 
lapangan terbang in, seorang di 
antaranja menjatakan: ,, Memang 
peraturan gila, saja tidak tahu.” 
Sedang seorang pemimpinnja, jg 
melakukan penggeledahan paling 
teliti dan malah membuka dos 
semir sepatu, mengintip kedalam 
tempat kosok gigi dan sebagainja, 
atas pertanjaan katakan: ,,Mw'af, 
saja hanja melakukan kewadiban 
saja.” 

Pemer ksaan kemudian dilakus 
kan dengan teliti sekali, dan jang 
terutama dikeluarkan ialah segala 
barang jang berupa kertas, djuga 
kipas, pajung dan sebagainja jang 
d duganja “ada, tulisan2-na. 

Pendjagaan di hotel, 
Pemeriksaan tersebut dilakukan 

sampai hampir djam 06.00 pagi, dja 

Ingat-ingat Kalau Mampir Di Singapura 
Delegasi Indonesia dari RRT Digledah Setjara Teliti Oleh Fihak"Douane Sampai Kipas2 dangDoos 

Hotel dan Dongeng Desa Tourane Jang Penuh Lalat 

pang? lainnja jang bukan anggota 
rombongan undangan RRT dapat 
berdjalan dengan mudah. 

Paspor ke-10 anggota delegasi In 
donesia (bukan diplomatik) ditahan 
oleh imigrasi jang mula2 nampak 

segan untuk memberi idjin kepada 
anggota2 tersebut untuk masuk kota 
Singapura. Harus ditegaskan, bahwa 
paspor tsb. sudah dibubuhi - visa. 
Setelah diidjinkan masuk ditegaskan 
nja, bahwa 10 anggota tersebut ti- 
dak. boleh meninggalkan hotel. Se- 

sampai dihotel ternjata, bahwa kami 
didjaga oleh orang2 polisi berpakai 
an preman, jang sekali lagi menegas 
kan, bahwa orang Indonesia jg. 10 
itu tidak dibolehkan keluar dari bo 
tel. Ketika Dr. Bahder Djohan dan 
Sugih keluar untuk mengurus .soal2 
perdjalanan, didjalan mereka dita- 
han pula, dan orang polisi ini baru 
mundur ketika kepadanja ditundjuk 
kan bukti, bahwa mereka adilah 
orang2 jang mempunjai paspor di- 
plomatik. 

Seperti saja tjatat dalam bagian 
pertama, rombongan Indonesia ini 
terdiri dari orang2 berbagai ma- 
tiam partai, seperti Perti, N.U., 
PNI, organisasi2 wanita,  maha- 
guru, direktur bank,  pemimp'n2 
surat-kabar dan lain2 orang jang 
non-komunis. Penggeledahan tsb. 
menimbulkan kemarahan, - djuga 
kepada orang seperti Prof. dr. 
Bahder Djohan jang dikenal se- 
bagai bukan orang politik dan 
mentjurahkan tenaganja' terutama 
dilapangan peri-kemanusiaan. Se- 
orang anggota rombongan lainnja 
jang beraliran agama merjatakan: 
“Dengan penggeledahan dan pe- 
nahanan ini Inggr's malah mengo- 
muniskan orang2 jang “bukan 
komunis.” 

pat dipahami nasib 8 orang dari rom 
bongan jang kini masih terpaksa ting 
gal di Singapura dalam hotel, karena 
tidak dapat pulang Kemis kemarin 
sebab tidak ada tempat dipesawat- 
terbang. | Prof dr. Bahder' Djohan 
dan- Sugih jang mempunjai paspor 
diplomatik, sebagai ,,protes” djuga 
tidak mau keluar dari hotel djika ti- 
dak diperlukan untuk mengurus per 
djalanan. j 

Didapat keterangan, bahwa nasib 
serupa telah dialami oleh 3 warta 
wan Pikiran Rakjat, Berita Indone- 
sia dan Java Post dalam perdjala- 
nan mereka menudju RRT: demiki- 
anpun oleh 'banjak orang lainnja jg. 
kembali dari RRT atau negeri? de- 
mokrasi baru lainnja. Saja tidak ta 
hu, apa jang telah atati akan dilaku   di kira2 2”2 djam I-manja. Penum 

“ 

kan oleh pihak perwakilan kita me 
ngenai ini, 

  

Demikianlah pengalaman itu..Da 
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STAR Sui 

an KOTI 

agar LOU - 

   tjapkar Sa ja terima Tae hebnana 
esa dan Telegr#p Semarang serta pega- 

antor Pos dan Telegrap Solotigos S. B. 
/ p dan Tel ekominikasi Semarang 

dan Sdr. Lurah Solotigo, Waki 
umperlor Semarang, Penduduk Turu- 

itaulan luar kota, atas kun- 
berpa TP mmaterieel,  karangan2 

. penghormatan jang terachir diwaktu | 
jang tertjinta 4 

| Soebandijah 

. 21954 djam: 14,20 dalam 
n pada tanggal 27-10-1954 

  

   
      
     

      

    

          

          

    

  

D YA M A Ng 
36 a — Bandung Telp. 5318. 

ah alamat untuk BELADIAR 
US TECHNIK MASIN MOBIL setjara 

U PAMER (gcbritehjk- Automobil Cursus). 

  

  

  

     3 Ba aon sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
Dana uah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
Grain. pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 

jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
“ana entah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
ran hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, .kaki tangan 

| sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- 

23 aa dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin: PIL VIRANOL 
jang tanggung 10076 berhasil- Harga 1 botol Rp 20,—, Djuga ada sedia 

| lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- 
“Rp. 30,— Pil Gumbira ..........: Rp. 15,— Minjak Tang- 

Rp.e10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihan Be aa 
. il Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- 
Ta menghila kah pan dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... 
P- 20— No. 2 ...... 
an aa hitam mn Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 

BA -... Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung 
tidak Hn 2: gram, L.... knkaak Rp. 10,— dan 5 gram ......... Rp. 20,— 

' No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Rp. 10,— Minjak 

     

    

: pena, rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, 
onodngar - Rp. 10,— Salp wasir Ma 

p ' Exceem untuk kudis, 

Penanda Rp. 50,— Pil Entjok Kiu Si Baik 

mix 

   ig — Sa galat Takan 
Pil Diabetes (sakit 

“Rp. 105 
sakit gula 

6 ng. “. Bar Na sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1596. 

  

    

  

TA WN Tamblong 40 Tip. 4941 — 
k bisa didapat beli disemua Tokortoko Obat 

teloruh Indon 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 

I O1, : Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
&: Toko Obat , Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 

ang 3 Kudus: Toko Baldjun, Dji. Kepatihan no.' 105, Peka- 
House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So- 

ovitnjan No. S5, Jogjakarta Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 

etjir Kn Jogja, Toko Obat Thay- An Tion, Petjinan 66, 

Magclang: Toko Obat Berlin, Dji. Pesuketan 77, Tjirebon, 
ng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
g, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 

epiekan Kidu! 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
2 1 60, Tiirebon: Toko Obat »Eng Djien Hoo”, “tianipn 85 

PP. 

TIONGI OA di: 

  

   

       

     

    

   

    
    

  

  

5 0D D MAN 0 UT Sega 
TacaAr DENNISON — EDITH EVANS — 

JOAN GREENWOODdIIm.: 

»" Bie of Being Earuest” 
: Color by Technicolor 

yha Ctassie COMEDY if the year! Memikat! Kotjak! Lutju! 

   
   

  

K! dan 

    

  

  

        

  

and Se MNLADI ng 
- TINGGAL SEDIKIT . MAKAM (u. 

£ Bia 

MUSKETEERS: 
17.th.) 

  

        

  

OF ROBIN HOOD” 
Sherwood Forest in his latest greatest 

  

  

Pabean Ban. 
—Sebuuh im hiburan penuh Jelutjon dan Njanjian jang menarik ! 
Tyve Perti. SEMARANG" Idzin No, 1882/11/A/171, .. | 
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I| (uan disediakan 5 

. Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- 

Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 

  

“ br Wan ita” #l 
. No. 4 i 

Pak jang hentik berlangga- 

tua dan 

    

   

Naa en 
Opa ISU ARA. 1 ngan 

Purwodinatan an. u $ 
na SEMARANG 

  

SELALU SEDIA : x , uk H 

KAOLIN BANGKA ae 
djuga matjam-matjam : « si 

T batu Kiezelghur, 
Konga an T 

| Kwaliteit. memuaskan. 
| Keterangan : 

OEI TJENG LIEM 
WIDOSARI YV/27 SEMARANG 

g aa maa EN 

Upah Murah! 
an model. PALING BARU: 

  

    
  

    | Kami mengabarkan 

29 October 1954 djam 
| dengan tenang di R. S. St. Elisabeth, Istri,.Mama, Mama mer- 

LI Hari kuburnja ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 No- 
0d | vember "54. djam 08.00. pagi berangkat dari R. S. St. Elisabeth 

1 ke tanah Ipubniran Sendangguwo (Karanggawang). 

$ Mba Karangtempel, 184. 

II DISEDIAKAN BUS DI KARANGTEMPEL 184, 
| BERANGKAT DJAM 7.30 PAGI. 

Inna Lillahi Wainna Ilaihi Rodji'an. 
Telah wafat Isteri/Ibu kami pada tanggal 27-10-'54 

djam 15.35 di R. S. U. Magelang 

  

     

  

   
   

  

   

  

Nita sedih, ts pada tanggal 
20 malem telah meninggal dunia 

      

    

Mamah besar kami jang tertjinta. 

Vie Tjoe Nio 
dalam. usia 62 tahun. 

      
   

    

  

'SEDJARAH INDONESIA 1. 
|. Isinja: 

I.. Zaman Kuna: dari & 

        Islam di Indonesia pada 

| SEDJARAH INDONESIA Il. 
Isinja: 
III. Zaman Peralihan: dari 

donesia pada & 1600. 
IV. Zaman Pendjadjahan : 

#SEDJARAH INDONESIA TNII. 
Isinja: 

       

     An
 
M
a
 

Jang berduka tjita . 

LAUW SING DJAIJ ai. TEDJAKUSUMA 
LAUW THIAM HOK dgn. Isteri. 
IE JANG TJIANG dgn. Isteri 
LAUW SOE SWAN (HETY) 

dan Meri junja. 
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Isinja: 

     
  

  

   

   

Iseoyaran UMUM IL. 
Isinja: 

SEDJARAH UMUM Ill. 
Isinja: 

I Buku-Buku Sedjarah 
SEKOLAH MENENGAH ' 

Oleh: ANWAR SANUSI 

3000 s.MF sampai kedatangan bangsa Hindu pada 
kira” permulaan tarich Masehi. 

II. Zaman Hindu : dari permulaan tarich Masehi sampa. Maa 

Masa Kompeni. 

IV Zaman Pendiadiahan (landjutan) : Masa Belanda I — Masa 
Masa Belanda II — Masa Djepang. 

V. Zaman Kemerdekaan: dari 1945 sampai kini. oo Kai Pe a 8,50 
#SEDJARAH UMUM 1. : 

I.. Sedjarah Kuna: mulai dari permulaan tamaddun sampai keruntuhan 'Ke- 
radjaan Rum-Barat, jakni dari & 4000 sebelum Masehi — 476 Masehi. 

II. Zaman Pertengahan : dari 476 sampai pendapatan Amerika pada - 1492, 
atau sampai keruntuhan Keradjaan Rum-Timur pada 1453: atau sampai . 
Remtaharan “Geredja pada ASIP ka Mr Ru Tn at nata nu. ke-9 A 6,506 

NI. Sbillarah Baru: dari achir Zaman Pertengahan (& 1500) sampai permula- 1 su Revolusi, Perantjis pada TOGA an en an ne AR ke-9 4 7,50 

jantuk    Tn Tietak- Harga , am 1 
maa an Rp. 

agama 
LA 3 Dae GARA SR LP SA Ag aa GA UNA Nana Paku 

#& 1300 sampai kedatangan bangsa Belanda di In- 

. 
anasnannnkanakananann 00... Oewenegennenatrae 

— 
2 - “ 3. 

Inggeris On 

ri ke-3 

       

  
  

      

halaman ini memuat antara lain : 

jang bersangkutan dengan buku dll., 
Disamping buku tsb. diatas ada pula sebuah 

putih dengan Ik. 100 halaman. 
Kedua bu 

an. 

4 Dapat dibeli/ dipesan sa Toko Buku Tuan   

.BUKU KENANG-KENANGAN Pekan Buku iadonesia 
Setiap Penerbit, Toko Buku, Per tjetakan, Sekolah2, dil. 
luan, misalnja : "Penerbit perlu alamat2 Toko buku untuk menawar kan: penerbitannja: 
memerlukan alamat penerbit sehingga mereka dapat memesam “langsung dari penerbitnia, dll. 
Buku PEKAN BUKU INDONESIA ini dapat dipergunakan oleh sesuatu Penerbit, 1, 
Djawatan2, Perpustakaan2, dll. sebagai pedoman dan dokumentasi berhubung buku jang tebal 332 

Alamat2 seluruh Pertjetakan, Penerbit, Toko Buku, Bu Madjalah, for buku, Re-| 
klame biro dll. di Indonesia, disamping sambutan2 dari orang2 jang terkemuka, artikel2 

mah2, sambutan2, gambar2 dari laporan Pekan Buku Indonesia, kesemuanja 

u tsb. jang berdjumlah Ik. 430 halaman berukuran 13. SA 2319 CM 

Harganja hanja Rp. 25,— sebuah 
Pesanan dari luar kota, selalu dengan wesel dan harus tambah Por to 1070 dari djumlah harga pesan 

5 Pedagang dan Toko Buku dapat potongan jang memuaskan. 

Radjin dan memuaskan | 5 Heh SN en 3 
Pekerdjaan TJEPAT selesai. R. NGT. Tjokrosoediro. Pena Terharu 3: dadi: 4789 sampai kini EA dan .... ke-10 A 8,50 

Kleermaker KIM - BIE" — Dengan ini kami menghaturkan banjak terima kasih ke- Isin ja: 

: pada Bapak2 Dokter/Djururawat, Bapak2/Ibu2, Saudara2/ Tata-Negara Umum — Tata-Negara Demokrasi — Tata-N Seken Tagana 
DU MATARAM 191, Saudari2 jang telah Ma eng KAN angan materieel hingga 1 'Tafa-Negara Negara2 DESA»... men anal man 

—— hari pemakaman Istri/Ibu kami tersebut. aa 

5 Kah IP Jang berduka tjita : PUSTAKA » PA K U A N 

STJENDOL” R. TIOKROSOEDIRO dengan Anak2 TOKO BUKU DAN PENERBIT 
Su Barusari 7 Ngupasan/Gang Buntu DJALAN DALEM KAUM 96B-96C — BANDUNG Sedia rupa-rupa: Smg: 1-11 -1954 Mae Tang DJALAN KREKOT 81 — DJAKARTA 

MINUMAN ES. Kn " . 2 

— . Ba Manan sman mn an 

Pemberitahuan: 
Pada para penggemar lagu-lagu 

piringan hitam, kami baru terima 
lagu-lagu jang terbaru. 

» PARADISE” 

Hecord Stores 
55, PONTJOL SEMARANG | 

Na
a 

ae
 
A
h
 

memerlukan alamat2 untuk sesuatu keper- 
Toko Buku: 

Toko Buku, | 

biografi2 Tokoh2 pengarang dil. 
suplemennja dimana dimuat ralat? jang perlu, 

ditjetak diatas 
tjera 

kertas j | 

  

Mn ata Ht Man Ma Mi AS GE He BAY DI ALA Se GD LA Da |     Dapat beli djas hudjan : 

Kleur: kuning, hidjau dan abu2 | 

Matjam-matjam ukuran. 

Tailor Ijoan, 
Beteng 69, Semarang 

setempat atau langsung j pada penerbitnja, 

N.V. ,,GUNUNG AGUNG" : : 
Pusat : Kwitang 13 — Telp. 4678 Gbr. | 

. Tjabang : Gunung Sahari No. 46 | 
: Kotakpos 2135, Djakarta. H 

     
MTS.A —105   

Berikanlah 
v 

— Usaha? Pemban 

  

Perhatian Terhadap 

) Corps Demobilisan. 

  

: 
| 

  

   

  

'merasai 

lidah tuan sendiri! 
| 

        

   
   

PENGUMUM AN 
Oleh Direktur Kependjaraan Daerah: Semarang, Pati, Pekalongan, 
dan Banjumas akan diadakan lelang borongan bahan makanan un-! 

tuk masa Djanuari s/d Maret 1955, jaitu pada tanggal: : 
A. 5-11-1954 — dikantor Direttur Pendjara Pati, untuk pen-/” 

       
   

   

  

  
djam 9.00 djara Pati, Kudus, Djepara, Rembang dang 

Blora. £ 
B. 9-11-1954 — -dikantor Direktur Pendjara Mlaten-Sema-: 

djam 10.00 rang, untuk pendjara Mlaten, Bulu, Salatiga 
Ambarawa, Kendal, Demak dan Purwodad 

C. 10.11-1954 — dikantor Direktur Pendjara I Pekalonganj/' 
djam 12.00 (djl. Pelabuhan 106) untuk pendjara Peka- |: 

longan I/II dan Pemalang. 

D.. 11-11-1954 — dikantor seperti tersebut C, untuk pendjaraf! : 
.djam 12.00 Tegal dan Brebes. Yu 

E. 16-11-1954 — dikantor Direktur Pendjara Purwokerto,f : 

djam 10.00 untuk “pendjara Purwokerto, Banjumas, Pur-! ' 
bolinggo dan Bandjarnegara. r 

Jang dapat diterima mendjadi peminat, ialah Warga Negara Indo- 
nesia dan modal perusahaannja adalah milik Warga Negara Indo-j r: 
nesia. 
Penawaran dilakukan untuk tiap2 pendjara dan dibagi dalam 3 ci 
ga) bagian, jaitu : 

Bagian. I ' — Beras/biaja pengangkutan beras. “4 
Bagian II — Daging sapi/kerbau, Ikan asin dan telur itik asin. « 
Bagian HI — Sajur majur, kaju bakar dan tembakau/sirih. 

Untuk Pendjara Pekalongan jang dilelangkan hanja bagian III sadja. 
Keterangan lebih landjut dapat diminta pada tiap2 hari kerdja di-f' 
kantor Direktur jang bersangkutan. “ 

    

Direktur kl. I 
Kependjaraan Daerah Semarang. 
  

  

    

Tak ada sisa rasa dari hari jang 

lalu, berkat Mentasol. |     gunan 

  

Reklame - Cou 
Berhadiah 

REKLAME - COUPON jang kami 

tanggal pengumuman j-a. 

putusan dari Kementerian Sosial. 

hendaknja-- 

Semaran   
pon | 

Pengumuman No.I 

menurut idzin Kementerian Sosial R.I. No. Z-I-KWK-339. 

tg. 29/6-54, berhubung dg: kurang lantjarnja pendjualan, 
dengan ini dipermakiumkan penarikan undian jang tadi- “ 
nja ditetapkan pada tg. 12 Nov. 1954 ditangguhkan sampai 

menjusul .menurut instruksi 

Harap umum ma'lum 

Penjelenggara Coupon Berhadiah 

Persatuon Pedagang Menengah 
Indonesia Djawa Tengah 

8. Seteran IA — Telf. 1995 

  

   

INI & BESOK MALAM PENGHABISAN 

GALK PAGE Directed by LEWIS SEILER 

  

' TINGGAL SEDIKIT £ 
MALAM (17 th) f 

REX 445-195 | 

Greoter than 

G RIS. 5.00 — 7.00 — 9.00 (17 th) 

           “VANKOE"I 

      

  

K M-G-M presents 

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

JULIUS 
CAESAR 

    
sosteP 1 Ag Aa 

Produted by 
JOHN KOUSEMAN 

An MGM 2 cture 

Ke. 1!     -obat gosok-gig? hidjau 
jang menjegarkan 

dengan rasa spearmint, 

     selenggarakan 
AKAN DATANG: Rod Cameron Ari: Whelan 
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    napas segar 

    

  

        

gusi sehat 
dan kuat     

   
» -28-10254, ' mentjegah 

kebusukan gigi    
  

Batjalah : 
»Suara Merdeka" 

  

  

mn Sma nah ARTA   
  IF PEGGY SANFORD RECOVERS HER 

AP 

    sir! 
— Pengendara kuda itu datang dari tempat saja, Roy! Aneh 
dan siapa itu? 

MEMORY SHE MAY BE ABLE TO IDENTIFY 
THE MEN MMI RAIPEP HER Tn 

  

— Djika ingatannja Peggy Sanford dapat kembali Na Da Ora La Tea pinggangnja Bertha ini 
pat mengenal orang jang telah merampok perkemahap dipadang pa- 

KIPER COMIN' UP 
TH! TRAIL FROM MY 
PLACE, ROY: WONPER 

WHO ITISP 

BIG BERTIA'S CHAMPIONSHIP BELT 
OUGHTA BKING A GOOD PRICE -- 
ENCUGH FOR ME AN' Hippo TO.» 

GET OUR 
GOLO MINE 

BERTHA'S CHAMPIONSHIP 
RASSLIN! BELT! HE MUST 

pa (TJ 

SI 
RON, THAT GALOOT'5 GOT-BIG NLE | 

UT, | 
| 
| 

        
  

— Roy, orang gila itu mengambil 
tentu dapat laku dengan mahal — ikat pinggangnja Bertha! Dia tentu 
tjukup bagi saja dan Hippo untuk mentjurinja! 

betul mengerdjakan tambang emas saja! — Mari kita kediar! 
k ' Roy Roge:s 34, 

Orion 

Sebuah Musical-Show film jang terbesar dalam 
"Warner Color indah! 

TINGGAL SEDIKIT MALAM 
5.00 — 7.00 — 9.00 (17 th) 
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oktan Shakespeare 
jang termasjhur! 

AKAN DATANG! 
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HENRY BLANGG. 4)   “ 

AKAN DATANG : ERROL FLYNN — PAUT, LUKAS 

MN POP KT NG LOR 3 
DJAGALAN, BESOK MALAM PREMIERE 5 —7—9 (Seg. umur) » 

Sebuah film Boneka bikinan Tjekoslovakia — dalam warna! 

» KAJA TAK GUNA” @rennico.orp 
INI Nan PENGHABISAN: Ie Shu Chiu — Huang Ho 

»San Nu Tu Ching Hua” 5 

  

Tatu un) 
  

€ MARTA TOREN 
£.“'CLAUDE RAINS 
#...ANOUK 

dim. J. Arthur Rank's 1 

»Pembunuhan Dalam Kereta 
Expresse: Amsterdam-Paris" 

(The man who watched trains go by) 
an. TEG HNICOLOR 

TIAP HARI MATINEE djam 9.30 PAGI | 
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